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Abstract: In this paper are shown calculations of effect of risk valuation of mining companies’ 
groups. 

Key words: noosphere model of management, risk valuation, steel industry, rational nature 
managemen, sustainability management systems. 
JEL classification codes: C5, F23, M11. 
 
Резюме: В тази статия са показани изчисления на ефекта от оценката на риска на 
групите на минни компании. 

Ключови думи: ноосферен модел на управление, оценка на риска, стоманена индуст-
рия, рационално управление на природата, системи за управление на устойчивостта. 
Класификационни кодове по JEL: C5, F23, M11 
 
 

INTRODUCTION 
Over the past decade there has been a growing interest of the public as to why should 

people care about sustainability accounting standards? Who benefits from them? What are 
the goals of these standards? How do they measure the three Ps of sustainability: people, 
planet and profit?  

In this article we exactly look at the three Ps of sustainability in the perspective of 
noosphere model, which is dividing the corporate management system by four levels: 
micro, meso, macro and meta and see how they interact with each other and in which way it 
contributes to making profit, building a better society and improving the planet’s ecological 
situation. 
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However, this study will concentrate the attention on the implementation of noosphere 
model of management solely in the steel industry as it is one of the industries that makes a 
great influence on the society, GDP of many countries and, of course, environment. Studies 
show that the steel industry currently contributes around 6-7% of global greenhouse gas 
(GHG) emissions, considered by many to be one of the main causes of global warming. 
While many governments and businesses around the world remain committed making the 
appropriate changes to their production lines to see no more than a 2 degrees Celsius 
increase, the steel industry is lagging behind other industries in developing methods to meet 
these goals. For this reason it is very important to see in the meta level perspective how 
steel companies create sustainability management systems and what they do to prevent 
ecological catastrophes from happening.  

Moreover, it would be unfair to take only one country’s perspective as there are many 
differences in culture, location, government regulations and others. For this reason, taking 
one country’s steel corporations will not show the bigger picture of the world’s situation in 
meta level management. This article will concentrate on three countries: China, South 
Korea and Russia as they are considered the top steel producing countries and as a result 
they must take a lot of action to manage their sustainability which is an indicator on meta 
level. 

First of all, it is important to highlight the overall scope of the noosphere model of 
management. This terminology was first introduced by V. Vernadsky and mostly used in 
the context of society development, education and philosophy. However, analyzing the 
economic sphere and the corporations in it, it is clear that this model is highly applicable.  

In the article of V.A. Grachev after the analysis of this model he comes to the 
conclusion that the knowledge of the development of the biosphere is the key to rational 
nature management. Vernadsky in turn concludes that in the course of development 
humanity has transformed into a powerful new geological force. Now it has the power to 
change the face of the planet with just the thought and action. That is why for the purpose 
of its preservation, the humanity will have to take responsibility for the development of the 
biosphere turning into noosphere, and it will require not only a certain social organization, 
but also a new environmental and humanistic ethics at the same time. 

All that mentioned, now it is important to understand the levels of that model and how 
the action on each of them contributes to reaching this goal on the economic level and how 
especially top steel corporations implement this noosphere management model and what 
are the differences in its implementation depending on the country a corporation is located.  

 
NOOSPHERE MODEL OF ASIA MANAGEMENT 
Implementing the noosphere model framework is one of the ways to model the layers 

of management system used in most of the international corporations. It is the model 
describing four managerial levels, which are as follows: micro, meso, macro, and 
comparatively new meta level. Understanding the managerial approach of the organization 
on these four levels can help to picture the influence different forces have on the 
management processes. These forces contribute to the discrepancy impacts and connection 
on regional, societal and organizational level dynamism.  

Some economists suggest that even though Asian countries in some way share similar 
backgrounds in terms of history, society, culture, geopolitics and economy, there are still 
some internal differences such as linguist, ideological, ethnic, and socio-cultural values. 
This model further argues that it is the complexity and combination of these aspects has led 
the present region to evolve both convergent and divergent managerial styles, processes and 
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practices. This can be represented in the next four perspectives which are reflected in the 
scheme below (Figure 1):  

 

 
 
 Micro-level: Overall, it concerns the organizational design and its structure 

(business strategies, relationships with inside personnel, business partners and 
communities). Moreover, micro-level can be subdivided into two sub-levels. First one is 
about internal organization environment, which includes top, middle and lower level 
managers, employees, trade union organizations of enterprises within the group, etc. The 
second one is about the external environment, which consists of parent company, 
shareholders and partners, clients, local financial and insurance organizations, audit firms, 
tax, pension and social authorities, competitors, the population of the regions of location, 
subjects of municipal and state administration, other state and social institutions providing 
social protection and environmental protection at the local level, etc. So, management 
behavior holds major consequences at geographical, historical, political, social, cultural and 
industrial backgrounds. It may result in an adjustment the organization policies by such 
factors as marketing strategies, quality control, employment conditions, dependence on 
ownership, location and nature of products and services. 

 Meso-level: The present model suggests that the interaction between global and 
regional imperatives, also called as heritage forces dynamically influence any country. 
These interactions are influenced by the contemporary social context. At this societal-level, 
global imperatives continuously influence traditional forces by applying a globalized 
management approach. At the same time, traditional forces resist, modify and transform 
global imperatives. The result of this interacting process is a combination of global and 
traditional influences, instead of replacing one by another. As a result, Asian countries 
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exhibit certain evidence of globalization while still retaining a number of traditional 
characteristics as societies develop.  

 Macro-level: Global imperatives (push factor) advocates universal, standardized 
managerial approach in order to achieve the highest possible efficiency and flexibility. On 
the other hand, the heritage force (pull factor) constrains the global imperatives in an 
opposite way. Figure 1 illustrates that global imperatives are constituted by a number of 
interrelated elements, including global capability and vision, economic dependence and 
interdependence, sources of competitive strengths and weaknesses, social constraints and 
sustainability and national competitive strength. Meanwhile, the forces of heritage include 
regional characteristics which affect, in both positive and negative way, Asian countries to 
adopt global management practices and processes (key socio-cultural factors, ideological 
orientation, unique values, benefits and assumptions, institutional legacy and economic 
micro-environment).  

 Meta-level. The level became relevant in comparatively modern time as the 
environmental issues became more crucial. This level concerns the transnational corporations 
(partners and competitors), governmental and non-governmental national and international 
organizations, international financial, insurance, auditing, consulting and other companies, 
intergovernmental organizations dealing with social and environmental problems of a 
global nature, other subjects of international relations. 

It is important to point out that all the levels are interconnected. A stable macro-
economic framework and a good market environment are necessary but not sufficient 
conditions for competitiveness and growth of an organization. As well, companies’ 
performance (micro-level) also depends on the availability of specialized factors of 
production and supporting institutions (meso-level). Moreover, it is crucial to understand a 
society’s ability to create a favorable environment for economic development (meta-level). 
Dynamic development is not the result of policies on its own. It is the result of successful 
cooperation of several factors and the interaction of different policies inside a national or 
territorial system. For this reason this article concentrates on the interaction of these four 
levels on the example of international industrial companies and pays special attention to the 
meta level management as it is crucial for the manufacturing companies to take care of the 
planet and think of the impact they are making to the environment.  

 
ANALYSIS OF SOUTH KOREAN MANAGEMENT SYSTEM 
To analyze Korean management system on the four level described above, it is first 

crucial to understand the overall historical background and managerial style that was 
evolving based on it for centuries. Now South Korea is one of the most developed and 
globalized economies in the world. Moreover, it has its own unique culture and the 
management system, largely influenced by its traditional social and religious beliefs. Yet, 
after the Asian financial crisis of 1997 Korea started to shift its focus from the Confucius 
mentality to a system close to the Western one. 

The Republic of South Korea is one of the largest economies in the world and is ranked 
the forth one among Asian countries. While it has comparatively limited natural resources, 
South Korea specializes at the production of automobiles, ships, machinery, consumer 
electronics, petrochemicals, and robotics, which compose a major part of the country’s 
GDP. 

Historically, in the Korean culture the idea known as forces of heritage, as well as strict 
obedience in the hierarchy, while the harmony among people horizontally is very important 
for the management. Ideally, obedience and loyalty are the values expected by those who 
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manage the Korean companies. At the same time, management is expected to show help 
and full support in return whenever it is necessary. 

Now it is important to understand Korean management system on four different levels. 
First of all, on the micro level it is possible to highlight two parts, which are managerial 
culture and trends and transitions. Then the meso level issues are the one concerning the 
contemporary societal context. Macro and meta levels can be described by listing regional 
and global imperatives respectively. The figure below explicitly represents the details of 
each level (Figure 2). In modern world every company should think about these four levels 
and address the issues in them on their own. For this reason it is important to look at the 
certain examples of corporations to see how in the real world companies address these 
issues. Especially in the 21st century the meta level plays very important role in 
management of big transnational manufacturing corporations especially. 

 

 
Figure 2. The overall Noosphere model for Asia management 

 
Due to the increasing importance of the influence the company makes on the met level 

to the environment and the planet, companies pay more and more attention to the 
sustainability reporting. Moreover, there are created systems such as sustainability 
management systems. And South Korea is not an exception. In South Korea company 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

10 

social responsibility (CSR) is a very important part of company activity, especially if it has 
a high influence on the environment. Around the globe metallurgical companies are one of 
the most harmful for the environment. For that reason, concentrating more attention to the 
management of these companies on the meta level is extremely important. 

In the modern world, one of the most crucial reasons for companies to start 
implementing social responsibility is the improvement of the company’s reputation and 
growing profits. Especially it is true about the case in Korea where the institute of 
reputation is highly developed and generally people prefer to purchase goods or services 
from those companies that care about the environment and society. In Korea people expect 
a company not only to provide good employment conditions to its employees, but also to be 
socially responsible. Such activities include supporting and encouraging Korean citizens 
with lower income, protecting the environment and promoting Korean culture. In the field 
of maintaining sustainable development, corporations are taking steps in environmental 
sustainability, which is defined as “the development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet needs”. This concerns the 
issues of climate change and carbon emissions. In addition, growing scarcity of energy, 
water and land resources are also one of the main focuses of the environmental concerns of 
the corporations. However, before South Korea became one of the most developed 
economies if the world, environmental protection and sustainability were not the country’s 
first priority.  

This creates a link between macro and meta level. The economic development has led 
the Korean government to relax urban planning and other environmental protection policies 
in order to facilitate and stimulate the expansion of heavy industries. While such 
development has produced significant economic returns, the living condition of the South 
Koreans suffered as the environment was damaged and polluted by rapidly expanding 
factories. That lead Korea to be ranked as the lowest among all developed economies. This 
had to stop, and it reasonably resulted in companies developing their sustainability 
management system.  

 
POSCO CORPORATION AND IMPLEMENTATION OF NOOSPHERE 

MODEL 
To illustrate the importance of meta level and the sustainability management systems, it 

is important to look at the leading in this companies. One of the most well-known Korean 
steel producing companies is POSCO, which was launched on April 1, 1968 with a mission 
for national industrialization. Starting with the main goal lying in the meso/macro level it 
developed and in 2020 POSCO has received the World Steel Association's Steelie Award in 
the sustainability category, which proves the importance of meta level in the industrial 
companies success. 

Since 1995 when POSCO published Korea’s first-ever ‘Environmental Report’, the 
Company has presented annual reports to outline its corporate outcomes on the 
sustainability front. Their ‘Corporate Citizenship Reports’ provide at-a-glance views of the 
wide-ranging activities and endeavors made on Environment, Social and Governance 
(ESG) aspects. 

The result of breaking down the company’s Corporate Citizenship Report into micro, 
meso, macro and meta levels is as follows. On the micro level the company values 
workplace health & safety. On meso level it improves the stakeholder engagement. On 
macro level the company makes local community contribution. Lastly, a significant part of 
this report is about the meta level issues, which are: atmospheric environment 
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improvement, by-product recycling, response to climate change and competitive and 
sustainable manufacturing. 

It is well-known that the Korean citizens are aware of the importance of the 
atmospheric environment in their daily life due to the particulate matter (PM) generated 
from China as it affects Korea’s air quality. To reduce the emission of such air pollutants as 
SOx, NOx, and dust generated from the steel manufacturing process, POSCO develops 
innovative technology and cooperate with major institutions in the vicinity of their 
steelworks to make necessary improvements. They signed an MOU to mitigate PM 
generation with the Ministry of Environment in January 2019, and signed another 
agreement for joint response to reduce PM generation with North Gyeongsang Province 
and Daegu City in February 2019 to take the lead in improving the local environment. That 
is a perfect example of collaboration of macro and meta level as this collaboration 
influences the environment of one country, but contributes to a better environment situation 
of the whole planet. In May 2019, POSCO created the Particulate Matter Research Center 
within the Research Institute of Industrial Science and Technology (RIST) to improve the 
efficiency of air pollutant elimination and reduce energy consumption and other 
environmental expenses.  

Secondly, one of the key advantages of steel lies in its ease in selective recovery and 
unlimited recyclability. That is why for POSCO waste is a ‘by-product’ resource that can 
be recycled into raw materials for a variety of industry applications. For this reason they 
manage “by-product recycling” as one of the KPIs to recycle by-products from steelworks 
and minimize the generation of waste.  

Thirdly, POSCO is concerned with global warming. POSCO Group affiliates consider 
the three areas of Green Process, Green Product, and Green Partnership as their focus areas 
in responding to climate change. They deliver Green Processes through energy saving and 
efficiency improvements, smart factory demonstrations, and the development of CO2 
mitigation steel making processes and innovative low-carbon technology. Meanwhile, they 
are laying the basis for Green Products through the development and dissemination of high-
energy efficient steel products, and promoting Green Partnerships through domestic/ 
international carbon policy cooperation and more robust corporate initiatives for a low-
carbon society. They have also established an internal system to identify climate change 
risks and opportunities and integrate them in our mid/long-term strategy.  

Summarizing everything above, POSCO strives to contribute to its customers and all 
individuals by providing products and services that will benefit every aspect of society. As 
the step toward reaching this goal POSCO spends a lot of resources to provide good 
working conditions for its employees and developing new technology on micro level, 
contributes to local community on meso level, collaborates with other entities including 
government on the macro level and all of these measures help improve the planet’s 
environment on the meta level. In South Korea there are many more steel companies, such 
as Hyundai Steel Company, Dongkuk Steel Mill Co etc., which after the major 
industrialization of the economy of this country had to start the sustainability management 
as it is inevitable in the modern world.  

 
ANALYSIS OF CHINESE MANAGEMENT SYSTEM 
The People's Republic of China adopted a planned economy model in the early days of 

the founding of the People's Republic of China. After reform and opening up, it 
transformed into a socialist market economy. Since the 1980s, China's Gross domestic 
product (GDP) has grown at an average annual rate of 10%. In 2001, China joined the 
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WTO, integrated into the world economic system, and vigorously developed export trade. 
In 2010, the total GDP exceeded Japan, creating a world-renowned Chinese economic 
miracle. In 2019, the GDP exceeded $14 trillion, and the per capita GDP was $10,276. It is 
the second largest economy in the world after the United States, and the only country in the 
world with a population of over 1 billion but with a per capita GDP exceeding $10,000. It is 
one of the countries with the fastest economic growth. China has now become the world's 
number one. The largest exporter, the second largest importer, has an increasing influence 
on the world economy. In 2020, affected by the global new crown epidemic, most countries 
will experience negative growth, and China has become a country with positive economic 
growth among the world's major economies. 

Nowadays China’s economy shows great results in global indicators. Being the world’s 
second largest economy giant it can provide upper-middle income for its citizens. But 
comparing income per capita with high-income countries, it shows 4 times lower result. 
Approximately 370 million Chinese lives in poor conditions below the upper-middle-
income poverty line which is equal to $5.50 per day. Besides, China experiences problems 
both in human capital and labor productivity. Despite the fact that income inequality has 
improved over the years but, experts calls these numbers relatively high. 

Such objectives like resource-intensive manufacturing, exports and low-paid work 
force has already achieved the bound. Likewise, it created troubles of balance in economic, 
social and environmental fields. To reduce such imbalances it is required structural 
changes. Firstly, shift should concern modification from low-level production to high-
technological one. The second alteration involve shift from investment to consumption. 

As Chinese government planned the rapid economic growth was incurred but at the 
same time there were increased rate of institutional development. Since, such reforms 
should have left a mark in gaps of troubles so now is the main aim of government to ensure 
stable market expectations. Besides, fair business environment and system of regulation 
and the rule of law should be implemented as soon as possible in order to support market 
system and relations between consumer, producer and worker. 

The situation calls for a macroeconomic policy mix aimed at rebuilding confidence and 
augmenting domestic demand in the short term while supporting the medium-term 
rebalancing to a greener and more inclusive economy. Specifically, policy makers should 
aim at closing the gaps in China’s social protection coverage to help protect workers and 
households from the distress caused by job and income losses and also boost private 
consumption. Beyond the immediate impacts, the current outbreak has uncovered 
vulnerabilities. This calls for resolute policy actions that enhance resilience against similar 
health shocks, including enhanced food safety, health surveillance and response systems. 

Comparing the development of corporate social responsibility policies in European 
and American countries, China’s corporate responsibility policies started late and are in 
the preliminary stage of exploration. At present, China mainly guides enterprises to fulfill 
their social responsibilities by establishing standard guidelines, tax incentives and other 
corporate social responsibility policies, promotes social attention to corporate social 
responsibility, and promotes the cooperation of the government, enterprises and society to 
promote the development of corporate social responsibility. In the promotion of corporate 
social responsibility in China, the government has adopted administrative and legal 
measures to punish companies that have had a bad impact due to lack of social 
responsibility. It also provides tax incentives, government purchases and other related 
support to companies that actively perform social responsibilities and participate in public 
welfare activities.  
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CHINA METALLURGICAL GROUP CORPORATION AND IMPLEMENTATION 
OF NOOSPHERE MODEL 

China Metallurgical Group Corporation (MCC), is a Chinese state-owned enterprise 
headquartered in Beijing, engaged in EPC (engineering, procurement and construction), 
natural resources exploitation, papermaking, equipment fabrication, real estate 
development. MCC is one of the largest equipment manufacturers in China, and the only 
state-owned enterprise that is authorized to run pulp-making and papermaking businesses in 
China and overseas. On December 8, 2015, MCC merged into China Minmetals, becoming 
its wholly owned subsidiary. 

China Metallurgical Group Corporation's subsidiary, Metallurgical Corporation of 
China Limited, co-invested by China Metallurgical Group Corporation and Baosteel Group 
Corporation (Baosteel Group), was established in 2008. Its A shares and H shares were 
listed on the Shanghai Stock Exchange and Hong Kong Stock Exchange in 2009 
respectively. 

The company is involved in the construction of metallurgical, infrastructural facilities, 
other industrial projects, housing construction, municipal utility construction, installation of 
electrical and mechanical works, and handles high-rise buildings, mechanical engineering, 
electronics, power supply, petroleum, chemistry, textiles, transportation, communication, 
and building materials construction projects. The company also provides geo-technical 
engineering construction, industrial and civil construction, rock and earthwork excavation, 
equipment installation, and steel structure fabrication and installation services; and 
industrial products, including spiral welded pipes of various bore sizes, non-standard 
equipment, cold-rolled deformed bars, and forged precision metallic equipment. It also 
engages in water supply projects, sport cities development, and resource development. The 
company manufactures spiral coasters, and single-stand reversible cold-roll lines. 

The analysis of this company on the micro level gives the following results. The most 
intuitive impact of exchange rate changes on exporters is manifested in the impact on the 
price of export commodities. When the domestic currency appreciates, the prices of 
existing export commodities in foreign markets will rise relatively, and the price advantage 
will be lost, which will cause the export volume to decline, even It will cause manufacturers 
to withdraw from the export market, that is, the appreciation of the domestic currency will 
inhibit exports by increasing the relative prices of exported goods. Conversely, a 
depreciation of the domestic currency will promote exports by lowering the relative prices 
of exported goods. We call this mechanism of exchange rate changes affecting exports by 
affecting the price advantage of export products as the mechanism of exchange rate changes 
on export prices. China's metallurgical industry has a vast overseas market, so a lot of 
foreign currency issues will be involved. 

On the meso level the company adheres to its leading position in marketing and focuses 
on hot areas, major projects and strategic customers. Focus on Beijing, Tianjin as well as 
the five major urban clusters of Chengdu and Chongqing to consolidate the government-
enterprise cooperation with Guangdong, Hebei, Heilongjiang, Guizhou and other provincial 
and municipal governments. It strengthens the cooperation with platform companies in 
Shenzhen, Zhengzhou, Gansu, Yunnan and other provinces and cities and also strengthens 
docking and exchanges with China Three Gorges Corporation, Beijing Enterprises Group, 
Zhongguancun Development Group and other large enterprises to ensure a stable source of 
projects. 

Analysis on the macro level shows that the company's main businesses such as project 
contracting and real estate development are largely affected by the comprehensive influence 
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of the country's macroeconomic operation, fixed asset investment, construction industry 
competition, urbanization and other external factors. At present, the world economy is still 
in a period of deep adjustment after the international financial crisis. Affected by factors 
such as trade frictions and local geopolitical conflicts, the sources of turbulence and risk 
points have increased significantly, and the downside risks of the world economy have 
increased. The domestic economic and social development still has many favorable 
conditions and positive factors.  

Finally, the meta analysis showed that the company actively implements the concept of 
green development, implements the national energy conservation and environmental 
protection laws and regulations, implements the main responsibility of the enterprise, 
continuously improves the energy conservation and environmental protection system, 
strengthens daily supervision, and actively carries out environmental pollution control. 
Construction enterprises have carried out in-depth green construction, and vigorously 
promoted energy conservation, land conservation, water conservation, material conservation 
and environmental protection; production enterprises, through technological innovation, 
improve resource utilization efficiency, reduce pollutant discharge, and promote cleaner 
production. 

As it is seen, in China government does not interact so much with the corporations on 
the meta level and leaves these concerns solely to the company’s management. They have 
neither requirements nor expectations to publish the sustainability reports, however, 
modern world ecological situation makes these companies do it in order to stay competitive 
on the international level. This is another prove of inevitable implementation of noosphere 
model of management and the existence of the need to manage the company well especially 
on the meta level. 

 
INTRODUCTION OF RUSSIAN PRACTICE IN THE METALLURGY INDUSTRY 
Against the backdrop of a slowdown in the development of the Chinese economy from 

2012 to 2014, there was a slowdown in the development of the global steel industry. If the 
trend continues, then there will be a global problem associated with a slowdown in the 
development of the world ferrous metallurgy. The oversupply of production capacities in 
the world ferrous metallurgy can be considered a global problem. At the same time, the 
number of powerful mechanisms in China, which, on the one hand, largely determines the 
behavior of the Chinese ferrous metallurgy sector, determines the aggressive competitive 
and trade policy of China in the world steel markets. leading to unfair trading practices. 

Russia is one of the world's leading producers of ferrous metals. Over the past few 
years, the Russian Federation has consistently ranked first in terms of steel production in 
the world. Therefore, this article could not do without a comparative analysis of Russia 
using the above Asian countries. 

The experience of the most successful metallurgical enterprises is constantly being 
researched and analyzed. The efficiency of Russian metallurgy can only be ensured by 
those enterprises that can develop in the context of global competition. 

The development potential of the enterprise appears due to the formation of an 
organizational structure adequate to the needs of production and the market, which includes 
the main stakeholders of the company. 

The ability to develop a structure created by the organization, which includes: owners 
of capital who are willing and able to increase this capital; a team of effective managers, 
that is, leaders with a team capable of adapting enterprises to changes in the economic 
environment; sufficient intellectual potential; efficient, dynamic and motivated staff. 
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The heads of the enterprise, who have formed in a relatively stable management 
environment, tend to think of traditional management: analysis - goal - plan (decision) - its 
implementation. In this case, planning is a detailing of a sequence of actions as a result of 
which the system moves from the present state to the desired one, called the goal. For a 
traditional leader, everything is clear - follow the planned activities, and the goal will be 
achieved. For him, control is reduced to checking the quality of the planned activities. 

However, today the management environment is quite changeable, dynamic, uncertain, 
and often the planned activities lose all meaning, since the management environment has 
changed. In this case, it is not the implementation of planned activities that should be 
monitored, but how we are moving towards achieving the set goal 

The most typical stereotypes prevailing in the management of Russian metallurgical 
enterprises can be characterized as follows. (Table 1). 

 
Table 1. Analysis of stereotypes of management of metallurgy enterprises 
 

 
Comparison 

attribute 
 

 
The existing approach at 
metallurgical enterprises 

 

Requirements of modern 
management 

Organization 
of 
management 

 
Well-established organizational 
structures of management, excessive 
centralization, authoritarian 
management style; the prevalence 
of vertical information flows, the 
presence of departmental barriers 
and departmental isolation between 
the structural divisions of 
enterprises; orientation to 
established markets; orientation 
towards short-term payback; the 
difficulty of reconciling the interests 
of participants in production and 
innovation processes. 

 
Flexibility of organizational structures; 
prevalence of horizontal information 
flows; adaptability to the changing 
behavior of elements of the external 
control environment; decentralization 
of innovation management; formation 
of target-oriented and other groups 
ensuring the development and 
implementation of the plant's scientific 
and technical policy, innovative 
projects; use of modern management 
technologies (strategic management, 
strategic orientation, controlling, 
logistics, reengineering). 

The content 
of the 
activities of 
the head of 
the structural 
unit, 
regardless of 
the level of 
the hierarchy 

It supervises a structural unit 
performing a specific task focused 
on organizing the work of a 
structural unit but fulfilling a 
production task. 

It supervises the work of a profit-
oriented business responsibility center. 
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Leadership 
principle 

The rights and responsibilities of a 
manager include all the rights and 
responsibilities of all subordinate 
managers. Job responsibilities in 
this regard acquire a formal 
character, dissatisfaction with their 
duties. 

Division of rights and responsibilities 
by levels of management. A superior 
leader will create conditions for the 
implementation of the rights and 
responsibilities of subordinate leaders. 
Responsibility of a superior manager 
for improper creation of working 
conditions for a subordinate manager. 
More rights and responsibilities are 
transferred to the operational 
management levels. Job descriptions 
are conceptual in nature. 

Planning 
development 
prospects 

Job descriptions are „rigidly 
centralized”. 

The future is for the present: plan-
forecast - strategy - strategic 
management. 

Management 
philosophy 

Present for the future: plan – 
organization of its implementation – 
control. 

Identifying the goals of the employee 
with the goals of the organization. 

Knowledge 
in 
management 

Identification of the goals of the 
organization with the goals of the 
employee. 

Acquisition of specialized knowledge, 
„learning in action”, „learning 
organization”. 

Attitude 
towards 
goals 

Knowledge about management is 
fragmentary, not systematized, 
based on work experience, 
participation in seminars, exchange 
of experience. 

Achieving the desired result in a given 
specific control environment. 

Attitude 
towards 
solution 

Aim at any cost. Analysis of „lessons”. 

Meeting Working out those who have not 
achieved their goals. 

Why we are making such a decision. 
When making decisions, we rely only 
on our own forces and resources. 

Attitude to 
the plan 

How to organize the execution of 
the solution. When making 
decisions, we rely on higher levels 
of management. 

Making important decisions. 

Organization 
of control 

Operational control over the 
fulfillment of production tasks and 
the search for „switchmen“. 

The plan is not a dogma, it can be 
changed, specified, adjusted in the 
interests of making a profit or other 
benefits. 

Accounting 
policy 

The plan is the law. Control of the degree of achievement 
of the set goal. 

Working 
conditions 
of 
employees 

Monitoring the implementation of 
the activities recorded in the work 
plan, action program. 

Solution of control problems based on 
controlling. 
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Grouping 
works 

The purpose of accounting policy 
is supervision. 

The quality of the working life of 
employees. 

Work with 
personnel 

Attention to the working conditions 
of employees. 

The work is grouped around the result. 

Staff 
motivation 

Work is grouped around functions, 
around resources. 

Most of the time is spent on individual 
work with subordinates, on their 
education and training. 

Bonuses for 
management 
personnel 

Most of the time is spent on 
solving operational, current issues, 
monitoring personnel activities. 

Mostly self-motivated staff. 

Staff 
recruitment 

Mostly motivation is carried out by 
the leader. 

The award for long-term results, as an 
expression of the goals achieved. 

Attitude to 
job 
descriptions 

Regularly, monthly, quarterly for 
the implementation of production 
programs. 

The staff is selected to perform any 
work related to the line of business, 
the constant readiness of staff to work 
in a constantly changing external 
environment. 

Leader 
experience 

The staff is selected for specific 
functions. 

The concept of the position, the 
performance of any work related to the 
field of activity. 

Management 
efficiency in 
the short 
term 

Following instructions and at  
the same time manipulating 
instructions. 

The relativity of experience. Previous 
experience in solving non-standard, 
situational tasks, as a rule, cannot be 
used. The need to gain experience in 
solving non-standard, creative tasks. 
 

 
RUSSIAN SEVERSTAL GROUP HOLDING AND THE IMPLEMENTATION 

OF NOOSPHERE MODEL 
The original name of the company was The Cherepovets Metallurgical Plant. But in 

1993 due to large-scale reforms company was privatized. So, since that time the new brand 
was created called OJSC Severstal. When Severstal got the outstanding gap from other 
plants, shareholders decided to went beyond the town and try to enlarge the production and 
company presence. Then metallurgists began to absorb and develop new field of business. 
So nowadays Severstal group is in charge of more than a hundred types of business 
represented in different enterprises. 

Analysis of the organization's external environment is the initial stage of strategy 
formation. Therefore, below it is presented on various spheres of society, allowing a deeper 
study of the reflection of different factors in the company. 

Speaking about the political group of factors, it manifests itself as the imposition of 
restrictions on supplies, the initiation of anti-dumping investigations, and the limitation of 
funding for large backbone projects. 

From the point of view of technological groups of factors, the emergence of new types 
of cold-rolled narrow strips and strips, technologies, equipment is manifested. In this case, 
the organization can respond by expanding the base of cold rolled narrow strips and strips. 
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A manifestation of social factors may be the tightening of quality requirements for 
cold-rolled narrow strips and strips. In turn, the company will improve the qualifications of 
its employees in order to improve the quality of service. 

The group of economic factors mainly includes fluctuations in market conditions, 
prices, exchange rates; increasing the investment attractiveness of the market for cold-
rolled narrow strips and strips and increasing the range of cold-rolled narrow strips and 
strips. 

Changes in Russian legislation and tax policy are the most frequent factors for a legal 
group. 

It should be noted that opportunities for the company can be: changing customer 
preferences, the emergence of new customers, expanding the company's business 
development opportunities in other cities of Russia, cooperation with new suppliers. 

The main opportunities of the company are the development of its own online store and 
capital investments in ICT in order to computerize technologies. The main threats to the 
company are possible restrictions on the import of European-made goods and a decrease in 
the level of disposable income of the population. In this case, the company should more 
carefully select suppliers, as well as develop a pricing policy that is attractive to the 
population. 

 
To understand the would be necessary to provide analysis where will be presented 

micro-, meso-, macro-and meta- levels. 
 

Micro level Diversified business required new management model in order to 
transform it from metallurgic company. In other words, the head of 
Severstal should be focused not only on metallurgy field but on other 
perspective projects as well. In this case, it is rather tough to carry out 
uniform management due to the fact that each business which 
Severstal was eager to implement had its own features and differences. 
The same principle of management could be beneficial for one 
business, but failure for another one. 
Until 2002, Severstal's enterprises existed as a conglomerate structure, 
that is, different types of business that were not related to each other 
were enclosed within one group. As a result, it was decided to separate 
them into divisions and partner companies. At the same time, the 
management system changes in such a way that each business is 
responsible for its development, while adhering to certain rules that 
are common for all enterprises in the group. Such a scheme of 
business reorganization and management has not been applied 
anywhere else. 
After 2002 it was decided smoothly to change the structure of the 
holding. The key feature of new model was transparency, which is 
rather vital factor for potential investors. There were created structure 
with 3 independent divisions. Fortunately, restructuring did decrease 
financial flows what allowed Severstal continue to pay taxes to the 
different budgets. 
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Meso level Severstal enterprises operate on a common taxation system, and 
accordingly pay nine types of federal, regional and local taxes. In 
addition, companies pay mandatory non-tax payments and 
contributions to off-budget mandatory insurance funds. Federal taxes, 
in particular, include income tax, VAT, personal income tax, mineral 
extraction tax, water tax; to regional taxes - tax on property of legal 
entities and transport tax; to local - land tax. Payments on them go 
mainly to the regional budgets. 
The procedure for paying taxes and transferring them to the budgets of 
different levels is not determined by the companies themselves. The 
process is proceeding in strict accordance with the norms of the 
legislation of the Russian Federation. The correctness of the transfer 
of tax payments is controlled by the tax authorities and other 
government agencies. However, as the tax service explained to us, 
control over the payment of taxes for such large industrial enterprises, 
which include the metallurgical plant, is somewhat different than that 
of smaller companies. 
The fact is that special interregional inspections of the Federal Tax 
Service for the largest taxpayers were created in Russia. These 
inspectorates are structured on a sectoral basis; PJSC Severstal 
belongs to inspection No. 5, which oversees steel production and 
metallurgy. Companies report federal taxes to this inspectorate, and 
local taxes to our tax authority. In accordance with the legislation, all 
funds are directed to the budgets of the respective levels. 

Macro level Severstal cooperates with federal and regional authorities and takes 
part in the work of the Russian Union of Industrialists and 
Entrepreneurs and various government commissions. The Company's 
international activities are analyzed by its own lawyers and reputable 
local and international law firms. Severstal actively cooperates with all 
competent authorities, including antitrust authorities and financial and 
securities regulation committees, striving to strictly comply with all 
legal norms and maintain a constructive dialogue in the long term. 

Meta level Environmental protection is one of the main priorities at all stages of 
production activities: from coal and ore mining, iron and steel 
smelting to the production of high-tech products. 
Priority areas of activity: 
• prevent and minimize the impact on the environment; 
• participate in solving the problem of greenhouse gas emissions; 
• economically and efficiently use energy and natural resources; 
• effectively manage the generated waste. 
Environmental objectives 
By 2025, reduce the mass of discharges of pollutants in wastewater 
into water bodies that exceed the Permissible Discharge Standards by 12% 
By 2025, reduce the mass of disposed waste by 20% 
By 2025, achieve a 13% reduction in emissions into the atmosphere 
(by 66.5 thousand tons) 
By 2023, reduce the intensity of greenhouse gas emissions by 3% 
compared to the level of 2020. 
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CONCLUSION  
This article has provided evidence that all around the world big steel companies 

implement the noosphere model of management. The metallurgical companies in countries 
such as South Korea, China and Russia could be analysed on each of the four levels, which 
are micro, meso, macro and meta levels.  

Studying in depth the meta level of the nooshpere model revealed that there are 
common problems which are crucial when the company implements the sustainability 
management.  

1) assessment of the real state of the environment; 
2) determination of ways to reduce the negative impact on nature and human health; 
3) reconstruction and construction of new production facilities, taking into account the 

requirements of environmental legislation and public opinion; 
4) introduction and application of environmentally friendly technologies; 
5) creation of an environmental management system, taking into account that 

environmental costs will not bring losses.  
However, even though all these five issues are addressed everywhere, the sustainability 

management techniques appeared to be slightly different depending on the country, it’s 
cultural, political and economic backgrounds. Korean society is the most concerned about 
the environment and it seeks the steel companies to care about it too. That is why a lot of 
them are providing annual sustainability reporting as it appears to be important for the 
customer and that contributes to improving the reputation which is crucial for Korean 
people. However, China and Russia appear to be a little behind on the track of documenting 
the actions that are done on the meta level to improve the ecology of the planet. China tends 
to have a directive decision-making style, which indicates a high index of distancing from 
power and group collectivism more close to Russian model. Decision-making is often 
centralized as leaders in China try to establish social order through a clear hierarchical 
structure. 

However, the analysis show that they still have the sustainability management systems. 
After doing this research, there are things that can be applied to Russian companies in order 
to make them more compatible in the scope of meta level.  

First, it is important to create the investments stream. As the experience of China 
showed, investment in ecological products and technology, as well as implementing 
innovative recycling programs is very important.  

Second, improving legislation, creating the government plan of implementation of 
ecological programs and providing subsidiaries. In Korea big steel companies interact with 
the government on the macro level in order to improve the state of things on the meta level.  

To this day the above measures are implementing slowly in Russia and steel companies 
are expected to improve their sustainability management systems. There are more and more 
investments and subsidiaries from government and steel companies become more involved 
in managing the meta level issues.  

Overall, the noosphere model is widely used all over the globe and it helps to 
understand the inpact a company makes to each sphere of life. Moreover, it can be a tool of 
valuation of a company buth by the internal management and by the external customer.  
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Резюме: Инвестициите на фондовия пазар стават все по-привлекателни на фона на 
намаляване на ключовия лихвен процент. Откриват се нови възможности за руски-
те инвеститори да увеличат капитала си и един от тях е да инвестират в акции на 
големи международни и руски компании. В процеса на диверсификация на портфейла 
е необходимо да се вземат предвид компании от различни сектори на икономиката. 
Тази статия е посветена на оценката на рисковете от инвестиране в стоманодо-
бивни компании: колко рисковано е да се инвестира в руски стоманодобивни гиган-
ти, в сравнение с международните корпорации. 
Ключови думи: инвестиции, рискове, металургия, Северстал, CHTPZ, Норилски 
никел, рентабилност, NLMK, инвестиционна стратегия. 
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Abstract: Investments in the stock market are becoming increasingly attractive when taking 
the key rate reduction into consideration. New opportunities are opening up for Russian 
investors to increase their capital, and one of those ways is to invest in shares of major 
international and Russian companies. Throughout the process of portfolio diversification, it 
is necessary to take into account conglomerates from various economic sectors. This article 
is devoted to assessing the investment risk of steel companies: how risky it is to invest in 
Russian steel enterprises in contrast to international corporations.  
Key words: investments, risks, metallurgy, Severstal, CHTPZ, Norilsk Nickel, profitability, 
NLMK, investment strategy. 
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Introduction 
 

Steel is one of the most popular metal alloys in modern industry. Its main components 
are iron and carbon. The unique balance of hardness and ductility made the steel suitable 
for manufacturing a wide range of different products, and the large amount of iron ore 
available for mining allowed the steel to become widely used due to its relatively low cost. 

Global steel production in 2019 reached 1.87 billion tons, of which Asian countries 
accounted for 1.34 billion tons. The main player in the global steel market today is China, 
where about 53% of the world's total metal production is concentrated. Japan and India are 
leading by a large margin, while the United States, Russia and South Korea are located 
below. 

In Russia, the steel sector is doing well due to increased demand from the construction 
sector. However, analysts admit that the expected downturn in the economy will affect it. 
Despite the downturn in the steel industry, in 2019, leading Russian steel producers 
presented their updated strategies for the period up to 2023, which marked the beginning of 
a new investment cycle. Companies, in particular, expect to increase capital expenditures 
for expanding and upgrading steelmaking facilities, as well as increase the range of rolled 
products, which makes them more attractive to potential investors. 

The study places emphasis on the concept of risk management, developed for the 
transnational group Alfabank, discussed by Prof. Sava Dimov, from Bulgaria. 2  

The purpose of this work is to study the risks and assess the investment attractiveness 
of the steel industry. 

The object of study is steel groups: both Russian and international. 
 
1. Macroeconomic analysis of the steel market (overview, dynamics, statistics, 

prospects) 
Steel is one of the key resources of our society. As a permanent material that can be 

recycled over and over again without losing its properties, steel is also fundamental to a 
successful circular economy. From transportation systems, infrastructure, and housing to 
manufacturing, agriculture, or energy, the industry continues to expand its offering of 
advanced high-strength steels that reduce product weight and encourage circular economy 
practices. For society, these benefits include durable goods, local jobs, reduced emissions, 
and the preservation of raw materials for future generations. Table 1 shows global crude 
steel production (million tons) and annual growth (in %). Since 2000, the volume of crude 
steel production has increased by more than 2 times and by 2019 amounted to 1,869 million 
tons. Since 2017, growth in global steel production has slowed (in 2017, growth was 
6.32%, and in 2019 – 3.03%). China ranks first in global crude production (996.3 million 
tons). This is followed by India (111.2 million tons), Japan (99.3 million tons), the United 
States (87.8 million tons), Russia (71.9 million tons), South Korea (71.4 million tons), 
Germany (39.7 million tons), Turkey (33.7 million tons), Brazil (32.2 million tons), Iran 
(25.6 million tons) – (table 1). 

 
 

                                                            
2 Dimov, S. (2005) Management of risk with the help hedging (Researching the experience and 
practice of Alfabank, Russian Federation). Collection of reports Firs Applied Conference with 
International Participation Education, Science, Economics and Technologies in the Global World. 
Volume 1, Book 2. House-press University „Prof. Dr Assen Zlatarov”, Bourgas, ISSN 1312 6121, p. 
112-116 
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Table 1. Crude steel production 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2 shows the distribution of crude steel production by region in 2019. The 
absolute leader is Asia (1341.1 million tons). The largest steel production centers after Asia 
are the European Union (158.8 million tons), NAFTA (119.1 million tons) and the CIS 
(100.7 million tons). 

 

Table 2. Crude steel production by process, 2019 
 

Crude steel production by process, 2019 
 

Country volume, mln tonnes 
European Union 158.8 
Other Europe 39 
CIS 100.7 
NAFTA 119.1 
Central and South America 41.8 
Africa 16.7 
Middle East 44.2 
Asia  1341.1 
Australia 5.5 
New Zealand 0.7 
Total 1867.6 

 

Crude steel production 
 

Year Volume, mln ton Growth 
2000 850 - 
2001 852 0.24% 
2002 905 6.22% 
2003 971 7.29% 
2004 1063 9.47% 
2005 1148 8.00% 
2006 1250 8.89% 
2007 1348 7.84% 
2008 1343 -0.37% 
2009 1239 -7.74% 
2010 1433 15.66% 
2011 1538 7.33% 
2012 1560 1.43% 
2013 1650 5.77% 
2014 1671 1.27% 
2015 1621 -2.99% 
2016 1629 0.49% 
2017 1732 6.32% 
2018 1814 4.73% 
2019 1869 3.03% 
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Table 3 illustrates the production of finished steel products by region for the period 
from 2017 to 2019. Asia remains the leader in production, with its volume growing steadily 
and reaching 1,247.1 million tons by 2019. Production in the EU by 2019 fell from 168 to 
158.7 million tons, WHILE the Nafta organization's indicators decreased from 140.6 
million tons in 2018 to 135 million tons in 2019. In the CIS, there is a slight increase from 
55.7 to 58.8 million tons. Global production of steel products is growing and reached 
1767.5 million tons by 2019. 

 
Table 3. Apparent steel products use 

 

Apparent steel products use 

Country 
volume, mln tonnes 

2017 2018 2019 

European Union 164 168 158.7 

Other Europe 42.4 37.4 33.9 

CIS 54.4 55.7 58.8 

NAFTA 138.3 140.6 135 

Central and 
South America 

42.3 44 42.3 

Africa 34.6 36.3 36.4 

Middle East 53.2 49.8 48.7 

Asia 1097.8 1170.1 1247.1 

Oceania 6.6 6.6 6.6 

Total 1633.6 1708.5 1767.5 

 
Table 4 shows the production volumes of the key resource for steel production - iron 

ore by region. The global volume of ore production is 2262.4 million tons. The leader in 
ore production is Australia, which produces 901.1 million tons of iron, 887.4 million tons 
of this number are exported. Central and South America is second, producing 477.4 million 
tons and exporting 423 million tons. Total ore production in Asia is 369.1 million tons. The 
CIS produces 180.4 million tons of iron. The main importer is Asia, which supplies 1349.8 
million tons. 
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Table 4. Iron ore production, 2019 
 

Iron ore production, 2019 
 

Country 
volume, mln tonnes 

Production Exports Improts 
Apparent 
consumption 

European Union 34.4 45.6 146.7 135.5 
Other Europe 43.9 48.2 159.7 155.4 
CIS 180.4 67.5 8.3 121.2 
NAFTA 115 61.1 19.1 73 
Central and South America 477.4 423 5.4 59.8 
Africa 82.6 80.1 7.7 10.2 
Middle East 55 32 35.6 58.6 
Asia  369.1 66.4 1349.8 1652.5 
Australia 901.1 887.4 0.8 14.5 
New Zealand and Other 
Oceania 3.5 2.5 0 1 

Total 2262.4 1713.8 1733.1 2281.7 
 

Table 5 shows the export-import ratios of countries for 2019. According to the data, 
almost all of Australia's iron ore exports go to Asian countries, a huge share to China, 
which is the world's leading steel producer. This suggests that China depends on the supply 
of ore from Australia. In addition, China produces only 145.8 million tons of iron ore, 
while consuming 1199.3 million tons. 236.6 million tons of ore is supplied to the world's 
leading steel producer from Central and South America. 

 
Table 5. World trade in iron ore by area, 2019 

 

World trade in iron ore by area, 2019 

Destination 
\ Exporting 
region 

European
Union 

Other 
Europe CIS NAFTA Other 

America

Africa 
and 
Middle
East 

Asia Oceania Total 
Imports 

European 
Union 

33.7 2.3 25.5 23.7 33 18.1 0.5 0.3 137.2 

Other Europe 1.3 0.1 3.4 1 6.3 0.6 3.2 - 16 
CIS 0 0 15 - - 0 - - 15 
NAFTA 0.7 0 0.5 9.9 4.5 1.6 0 0.1 17.2 

Other America 0 - 0.3 0.9 6 0.7 1.3 - 9.2 
Africa and 
Middle East 

7.1 0.5 0.9 2.5 24.4 19 1 0 55.4 

China 1.5 0.3 26.5 12.4 236.6 68.5 42.8 682 1070.6 
Japan 0.2 - 1.7 9.4 32.2 4.5 3 68.6 119.6 
Other Asia 0.4 0 1.7 5 17.8 7.3 42.7 136.3 211.1 
Oceania 0 - 0 0 0 0.4 0 0 0.4 
Total exports 44.9 3.2 75.5 64.8 360.8 120.7 94.5 887.3 1651.7 
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2. Current state of the market, industry problems, risks, impact of COVID-19 
 

Let's now consider the current state of the market. To begin with, it is worth noting the 
dynamics of the stock market, which directly reflects the mood of investors on the economy 
of certain countries. And at the moment, the entire market is based on the stages of 
development of the COVID-19 vaccine, as well as on the decisions of the authorities 
regarding the introduction of restrictions that may affect the business and economic activity 
of the population. This relationship can be traced, for example, to the price increases of 
companies developing the vaccine and the market as a whole.  On November 9, the 
American pharmaceutical giant Pfizer made an announcement that the coronavirus vaccine 
is 90% effective. After that, global stock markets rapidly went up, shares of traditional 
companies began to add 10-20%.  When we talk about traditional companies, we primarily 
mean companies of the „old economy”: companies that are focused on the daily needs of 
both people and companies. Travel-related stocks rose the most. So, in the US pre-market, 
shares rose on the news about the effectiveness of the joint Pfizer and Biontech vaccine, 
which fell the most due to COVID-19: 

 
-  Carnival Corp +30,39%; 
-  Norwegian Cruise Line +26,10%; 
-  American Airlines +25,92%; 
-  Royal Carribbean Cruises +22,08%; 
-  TripAdvisor +18,37. 
 
At the same time, competitors also developing the vaccine fell the most, such as 

Biogen, which fell 27.94%, Zoom Video by 13.22%, Hologic by 12.95% – a medical 
technology company focusing on women's health and Netflix by 5.58%. As you can see, 
traditional sectors of the economy reacted positively to Pfizer's statements. However, the 
same cannot be said for steel companies. For example, chart 1 shows that PJSC Severstal 
fell by 0.66% that day, which indicates that there is not a strong correlation between news 
about vaccines and the company's own securities. 

 
Figure 1. Company share prices PJSC Severtal 
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Diagram 1 shows the status of PAO Severstal EBITDA and multiple EV / EBITDA for 
the period 2007-2017. 

 
Diagram 1. PAO Severstal EBITDA 

and multiple EV / EBITDA 
 

 
 

EBITDA, or earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, is a 
measure of a company's overall financial performance. The EBITDA multiple is a financial 
ratio that compares a company’s Enterprise Value to its annual EBITDA (which can be 
either a historical figure or a forecast/estimate).  This multiple is used to determine the 
value of a company and compare it to the value of other, similar businesses. 

A company’s EBITDA multiple provides a normalized ratio for differences in capital 
structure, taxation, fixed assets, and for comparing disparities of operations in various 
companies. The ratio takes a company’s enterprise value (which represents market 
capitalization plus net debt) and compares it to the Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation, and Amortization (EBITDA) for a given period. 

EBITDA Multiple = Enterprise Value / EBITDA 
Determine the Enterprise Value and EBITDA: 
Enterprise Value = (market capitalization + value of debt + minority interest + 

preferred shares) – (cash and cash equivalents); 
EBITDA = Earnings Before Tax + Interest + Depreciation + Amortization. 3 
 
Regarding the multiples and the company's position in the industry, I will compare it 

with the following competitors: NLMK, MMK, RusAl. The situation unfolds in a very 
interesting way, because based on the multipliers, we can draw several interesting 
conclusions: 

                                                            
3 EBITDA Multiple. The standard multiple for valuation. Available from: 
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/ebitda-multiple/ [Accessed 03th 
December 2020] 
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First, The company's profitability is very high, which makes it more attractive among 
competitors; 

Second, The debt load, although acceptable, but given the company's div. Policy, its 
growth is quite unpleasant for investors, because it reduces FCF, and therefore dividend 
payments; 

Third, The company's P / E is low, but this is balanced by high P / B and P / S, which, 
together with ROE, indicates a high-margin, but not very broad business of the company. 
However, in the case of scaling and entering new markets, we can see much faster growth 
than competing companies. 

 

One of the main advantages of PJSC Severstal is a rather long history of high dividend 
payments at about 11% per year. However, it is important to understand that according to 
the dividend policy, 100% of FCF (free cash flow) is used for their payment, provided ND / 
EBITDA < 1.0. It is important to monitor this indicator, because if in the last few years, it 
was kept in the region of 0.3-0.5, now it has grown significantly and is 0.86. 

 

However, The World Steel Association said the steel industry is still struggling with 
the effects of COVID-19. The decline in global steel demand in the first half of 2020 was 
expected, as in many other industries, but more painful as it came after a slower-than-
expected decline in growth in 2019 due to the ongoing manufacturing recession in 
developed countries. However, it is possible that the impact on steel demand in the medium 
term may be less severe than that observed during the global financial crisis of 2008/9. 
Despite this, in quiet times, the steel market has grown, and over the past 5 years has 
increased its average growth rate by 0.9% (figure 2). 

 

Figure 2. Crude steel production 
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World crude steel production was 1,347.4 Mt in the first nine months of 2020, down by 
3.2% compared to the same period in 2019. Asia produced 1,001.7 Mt of crude steel in the 
first nine months of 2020, an increase of 0.2% over the same period of 2019. The EU 
produced 99.4 Mt of crude steel in the first nine months of 2020, down by 17.9% compared 
to the same period in 2019. Crude steel production in the C.I.S. was 74.3 Mt in the first 
nine months of 2020, down 2.5% compared to the same period in 2019. North America’s 
crude steel production in the first nine months of 2020 was 74.0 Mt, a decrease of 18.2% 
compared to the same period in 2019. (diagram 2) 

 

Diagram 2. Production of crude steel by the World Steel Association (worldsteel) 4 

 
  

The following trends are taken into account, namely: 

(a) China produced 92.6 Mt of crude steel in September 2020, an increase of 10.9% 
compared to September 2019. India produced 8.5 Mt of crude steel in September 2020, 
down 2.9% on September 2019. Japan produced 6.5 Mt of crude steel in September 2020, 
down 19.3% on September 2019. South Korea’s crude steel production for September 2020 
was 5.8 Mt, up by 2.1% on September 2019; 

(b) Germany produced 3.0 Mt of crude steel in September 2020, down 9.7% on 
September 2019. Italy produced 1.8 Mt of crude steel in September 2020, down 18.7% on 
September 2019. France produced 1.0 Mt of crude steel in September 2020, down 20.1% 
on September 2019. Spain produced 0.9 Mt of crude steel in September 2020, down 20.7% 
on September 2019; 

(c) Production in the C.I.S. is estimated to be 8.2 Mt in September 2020, down 0.3% on 
September 2019. Ukraine produced 1.7 Mt of crude steel in September 2020, down 5.4% 
on September 2019. 

(d) The United States produced 5.7 Mt of crude steel in September 2020, a decrease of 
18.5% compared to September 2019; 

                                                            
4 Based in Brussels. Belgium, worldsteel has grown to become one of the largest industry 
associations, with over 180 members in more than 50 countries. The Chairman of ISSF is a member 
of the worldsteel Board. For more information about worldsteel please consult their website –
worldsteel.org 
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(e) Turkey’s crude steel production for September 2020 was 3.2 Mt, up by 18.0% on 
September 2019; 

(f) Brazil produced 2.6 Mt of crude steel in September 2020, up 7.5% on September 
2019. 5 

 
Despite the ongoing second wave of coronavirus, demand for many sectors of the 

economy is beginning to recover. For steel groups, the most important industries that 
provide demand for their products are: construction and development, automotive, and 
infrastructure projects. According to experts, China was the least affected, which was able 
to cope with the pandemic faster than anyone else, and by the end of the year, China will be 
the only country with a positive GDP growth (+2.2%) according to the Fitch rating Agency 
(table 6). 

 
Table 6. Forecasts 

 

 
 

It is also worth noting that steel demand in China has only slightly declined during the 
height of the pandemic and is expected to have a comparative advantage in 2021, as in 2020 
and 2021, steel consumption in the country will grow by 4.0% and 7.0%, respectively, 
against the background of high demand from infrastructure due to targeted government 
incentives. China will remain the driving force behind global steel consumption. In March 
2020, 25 major cities and provinces published investment plans and major infrastructure 
projects totaling 49.6 trillion yuan, of which approximately 7.6 trillion yuan is likely to be 
implemented in 2020. These projects are centered around high-tech sectors such as 5G 
networks, large data centers, electric vehicle charging stations and industrial Internet, 
modern transportation such as urban metro and intercity high-speed rail, and ultra-high-
voltage power transmission projects. 

Even so, in the long run, China's demand for steel will be the smallest; over the next 
few years, demand will gradually fall, while its closest neighbor, India, will need it most. 
This is clearly seen in the chart provided by the World Steel Association (figure 3).  

 

 

                                                            
5 SEPTEMBER 2020 CRUDE STEEL PRODUCTION. 23 October 2020 Brussels, Belgium. 
Available from: https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2020/ September-2020-
crude-steel-production.html [Accessed 09th December 2020]   
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Figure 3. Bifurcation of steel demand outlook 
 

 
 

As a result of Covid-19, the same Fitch experts expect global steel production to grow 
by -0.7% in 2020, and then grow to 4.4% in 2021. As domestic industry is willing to buy 
less metals due to slowing activity, this will put pressure on metal producers within the 
country. In particular, this could lead to a steady drop in domestic metal prices, which 
would negatively affect profitability and force firms to reduce production to compensate for 
lower demand. While broad announcements of smelter closures have been minimal, we are 
seeing this trend emerge specifically in the steel industry. For example, on March 31, 
ArcelorMittal announced that It would begin reducing production and temporarily shutting 
down factories in accordance with regional demand for its products in each country; in 
early April, local news reported the closure of the ArcelorMittal plant in Cleveland, Ohio. 
Another vertically integrated steel producer, Cleveland Cliffs, is also reported to be idle at a 
steel plant in Detroit due to weakening demand. In this regard, it is expected -15% of steel 
production by the end of 2020. And the price of steel will increase by the end of 2021, and 
then the decline will begin from year to year, which will naturally affect the profits of steel 
companies (table 7). 

 

Table 7. Steel price forecast 
 

 
 

The main driving factor for Russian companies in this sector remains the rebound in 
prices for some metal products across the country in 2018. On average, the price of a cast 
iron producer increased by 14%, the price of copper on the LME increased by 7.6%, and 
the average prices of Nickel and aluminum on the LME increased by 28.5% and 8.7%, 
respectively (according to EMIS). As a result, the financial and operational performance of 
Russian Metalworking companies improved significantly, which allowed them to receive 
additional funds for further development of investments in expanding production capacity. 
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The Russian construction industry is expected to grow rapidly in the coming years due to 
the ongoing modernization of state infrastructure, state construction programs, and the 
growth of housing construction. This, coupled with the growth of investment in fixed 
capital of Russian enterprises is fueling domestic consumption of metals. The process of 
urbanization in developing countries, along with the continued development of advanced 
economies, continues to be the strongest driver of demand for steel and other metal 
products, despite the COVID-19 pandemic. 

Another driving factor is the fact that foreign companies cannot directly participate in 
the development of minerals, but must establish partnerships with domestic companies if 
they want to enter the Metalworking sector. This, together with the tripling of fines for 
negative environmental impacts in 2016, creates additional barriers for those who want to 
enter the sector. The steel industry does not have subsidies or government financing 
schemes, unlike in Russia, so companies rely on their own funds, private investors and 
Bank financing to operate and expand their business. Some segments of metal processing, 
such as extraction and processing of aluminium and Nickel, have a high degree of 
concentration. In Russia, there is only one aluminum company - UC Rusal, and only two 
companies in the Nickel production segment – and one of them - Norilsk Nickel, accounts 
for more than 90% of all Russian Nickel production. 

Next, let's look at the largest Russian and foreign steel producers and compare their 
financial indicators for the 1st half of 2020. To begin with, we will display the balance 
values of five Russian steel giants: NLMK, MMK, Evraz, Severstal and Norilsk Nickel for 
clarity of using different multipliers (table 8 and 9). 

 

Table 8. Financial results 1 
 

Company/ 
indicators 

  

MMK EVRAZ NLMK 

2019H 2020H 2019H 2020H 2019H 2020H 

Current 
assets 

3 078.00  2 395.00  3 767.00  3 474.00   716.00  3 911.00  

Cash 907.00  477.00  876.00  1 364.00  1 142.00  421.00  
Accounts 
recievable 

845.00  604.00  813.00  471.00  1 446.00  1 256.00  

Total assets 8 140.00  7 141.00  9 826.00  9 003.00  11 034.00  10 378.00  
Current 
liabilities 

1 536.00  1 126.00  2 255.00  3 028.00  2 439.00  1 846.00  

Non-current 
liabilities 

1 131.00  1 146.00  5 279.00  4 842.00  2 645.00  2 697.00  

Total 
liabilities 

2 667.00  2 272.00  7 534.00  7 870.00  5 084.00  4 543.00  

Total equity 5 473.00  4 869.00  2 292.00  1 133.00  5 950.00  5 835.00  
Depreciation 
and 
amortisation 

103.00  104.00  282.00  278.00  91.00  82.00  

Revenue 3 835.00  2 978.00  6 140.00  4 983.00  2 576.00  2 174.00  
Operating 
income 

696.00  373.00  913.00  891.00  512.00  437.00  

Net income 497.00  189.00  344.00  513.00  344.00  77.00  
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Table 9. Financial results 2 
 

Company/ 
indicators 
  

Severstal Nornickel 

2019H 2020H 2019H 2020H 

Current assets 2 709.00  2 272.00  6 929.00  8 206.00  
Cash 345.00  584.00  3 488.00  4 840.00  
Acc rec 684.00  488.00  327.00  410.00  
Total assets 7 056.00  7 233.00  18 956.00  20 401.00  
Current 
liabilities 1 528.00  1 060.00  4 332.00  5 798.00  
Non-current 
liabilities 2 273.00  3 260.00  9 693.00  12 007.00  
Total liabilities 3 801.00  4 320.00  14 039.00  17 805.00  
Total equity 3 255.00  2 913.00  4 917.00  2 596.00  
Depreciation 
and amortisation 230.00  228.00  443.00  473.00  
Revenue 4 208.00  3 367.00  6 292.00  6 711.00  
Operating 
income 1 180.00  807.00  3 271.00  1 375.00  
Net income 903.00  463.00  2 997.00  45.00  

 
From the table above, we took the values for calculating the comparative indicators 

presented in the table below (table 10 and 11). 
 

Table 10. Financial ratios 1 
 

Company/ 
indicators 
 
 

MMK EVRAZ NLMK  

2019H 2020H 2019H 2020H 2019H 2020H 

Net debt 1 822.00 1 668.00 6 721.00 7 399.00 3 638.00 3 287.00 

EBITDA 799.00 477.00 1 195.00 1 169.00 603.00 519.00 

Current ratio 1.14 0.96 0.75 0.61 0.98 0.62 

Quick ratio 0.38 0.34 0.38 0.39 0.43 0.38 

Debt to assets ratio 32.76% 31.82% 76.67% 87.42% 46.08% 43.78% 

Growth of revenue - -22.35% - -18.84% - -15.61% 

Net debt / 
EBITDA 

2.28 3.50 5.62 6.33 6.03 6.33 

ROA (Return on 
assets) 

8.55% 5.22% 9.29% 9.90% 4.64% 4.21% 

ROE (Return on 
Equity) 

9.08% 3.88% 45.28% 15.01% 5.78% 1.32% 
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Table 11. Financial ratios 2 
 

Company/ indicators 
  

Severstal Nornickel 

 2019H  2020H 2019H 2020H 

Net debt 3 117.00 3 832.00 13 698.00 17 395.00 

EBITDA 1 410.00 1 035.00 3 714.00 1 848.00 

Current ratio 0.67 0.64 0.88 0.91 

Quick ratio 0.38 0.31 0.37 0.40 

Debt to assets ratio 53.87% 59.73% 74.06% 87.28% 

Growth of revenue - -19.99% - 6.66% 

Net debt / EBITDA 2.21 3.70 3.69 9.41 

ROA 16.72% 11.16% 17.26% 6.74% 

ROE 27.74% 15.89% 60.95% 1.73% 

 
First, let's look at the indicators of current and fast liquidity. Norilsk Nickel performed 

best (an increase of 0.03 p.p. in both indicators) and Evraz (an increase of 0.01 p. p. only 
for current liquidity). The rest of the company lost its liquidity in the period of the 
pandemic. Rapid liquidity indicators suffered the most, as companies had to spend more on 
staff payments rather than increase them when production was partially stopped at the very 
beginning of the self-isolation regime. NLMK suffered the most, with its rapid liquidity 
ratio falling by 36%. 

At the same time, Norilsk Nickel's net debt increased more than others (by more than 
26%). MMK and NLMK, on the contrary, saw their net debt fall. Taking into account the 
liquidity indicators, the last two companies did not increase their funds, but reduced their 
credit obligations. This is also indicated by the indicator of total debt to assets and the 
multiplier Net debt to EBITDA. The latter shows how many years the company will be able 
to pay off its loans and borrowings. NLMK, Evraz and Norilsk Nickel are doing critically 
well. For the first two, the indicator reached 6x. While at NorNickel the multiplier reached 
the value of 9x. This is due to both an increase in net debt and a decrease in EBITDA. Such 
high figures at Norilsk Nickel are partly explained by the allocation of funds to eliminate 
the environmental accident that occurred at CHPP-3. It is also expected that by the end of 
the year, NORILSK Nickel's EBITDA will decrease even more due to the payment of a fine 
imposed by Rosprirodnadzor of 21.4 billion rubles. 

Next, let's look at revenue growth. Nickel remained the most popular metal, with 
Norilsk Nickel's revenue growing by 6.66% against the decline of all other steel giants, 
which decreased by an average of 18.5%. This is largely due to the loss of demand and 
stagnation of production in the spring due to the coronavirus. 

Asset utilization has also fallen. Despite a small increase in the assets themselves, the 
ROA of all but Evraz decreased. The main trigger here was a significant decrease in 
operating profit. Capital efficiency has been reduced to a minimum for everyone except 
Severstal and Evraz. It is worth saying that Norilsk Nickel was the easiest to bear the 
pandemic, despite the decline in profitability, followed by Severstal and Evraz. MMK and 
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NLMK were the hardest hit by the pandemic, as they lost liquidity and reduced their return 
on assets and capital to a minimum. 

Next, two of the most famous steel companies in Europe and the United States were 
selected for comparison: Arcelor, a company from Luxembourg, and Nucor, a steel giant in 
the United States. To begin with, we have displayed the balance sheet data in the table 
(table 12). 

 

Table 12. Financial results 3 
 

Company/ 
indicators 
  

Arcelor Nucor 

2019H 2020H 2019H 2020H 

Current assets   29 101.00    31 428.96      8 467.20      8 684.29  
Cash     2 260.00      3 099.58      1 431.79      1 686.37  
Acc rec     5 012.00      4 838.62      2 399.24      2 312.37  
Total assets   87 963.00    86 963.67    18 126.48    18 506.27  
Current liabilities   23 009.00    22 713.18      2 380.41      2 585.99  
Non-current 
liabilities 

  22 263.00    21 915.40      5 048.06      5 059.24  

Total liabilities   45 272.00    44 628.58      7 428.47      7 645.23  
Total equity   42 691.00    42 335.19    10 698.01    10 861.03  
Depreciation and 
amortisation 

       693.00         747.15         364.73         391.86  

Revenue   14 523.00    17 709.73      5 464.50      4 327.31  
Operating income     1 204.00      1 234.17         380.34         181.06  
Net income        680.00      1 038.65         293.59         133.15  

 
Table 13 shows the same coefficients and multipliers that were calculated for Russian 

companies. 

 
Table 13. Financial ratios 3 

 

Company/ indicators 
 

Arcelor Nucor 

2019H    2020H   2019H   2020H 

Net debt 21 880.00 41 529.00 5 029.23 5 332.87 

EBITDA 1 897.00 1 981.32 745.07 572.91 

Current ratio 1.26 1.38 1.61 1.55 

Quick ratio 0.32 0.35 0.47 0.47 

Debt to assets ratio 51.47% 51.32% 40.98% 41.31% 

Growth of revenue - 21.94% - -20.81% 

Net debt / EBITDA 11.53 20.96 6.75 9.31 

ROA 1.37% 1.42% 2.10% 0.98% 

ROE 1.59% 2.45% 2.74% 1.23% 
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Arcelor's net debt has almost doubled, while the US company's change is negligible. At 
the same time, EBITDA also increased for the European competitor than for the American 
company. 

A good result for the duration of the pandemic is an increase in the current liquidity of 
the Luxembourg company and a slight decrease in the us company. The rapid liquidity 
indicator also increased slightly for the first company and remained at the level of 1H 2019 
for the second company. 

The debt ratio for the year remained almost unchanged, while the ratio of net debt to 
EBITDA increased by 2 times to 20x for Arcelor, which looks extremely alarming. For 
Nucor, this indicator increased by 1.5 times to 9x, which also raises concerns about the 
risks of investing in the company. 

The return on assets and capital was extremely low for both companies, and the 
pandemic did not significantly change this situation. Companies continue to use their 
capital assets inefficiently to generate company profits. 

Further in the summary table, we compared all the coefficients obtained in order to 
select the least risky companies, in our opinion, which survived the pandemic well and 
before it was a successful enterprise that consistently generates profits and effectively uses 
its existing assets (table 14). 

 
 

Table 14. Summary financial ratios 
 

Company/ 
indicators 
  

ARCELOR MMK EVRAZ NLMK NUCOR Severstal Nornickel 

Current 
ratio 

1.38  0.34  0.39  0.38  0.47  0.31  0.40  

Quick 
ratio 

0.35  0.96  0.61  0.62  1.55  1.01  0.91  

Debt to 
assets 
ratio 

51.32% 31.82% 87.42% 43.78% 41.31% 59.73% 87.28% 

Growth 
of 
revenue 

21.94% -22.35% -18.84% -15.61% -20.81% -19.99% 6.66% 

Net debt 
/ 
EBITDA 

20.96  3.50  6.33  6.33  9.31  3.70  9.41  

ROA 1.42% 5.22% 9.90% 4.21% 0.98% 11.16% 6.74% 

ROE 2.45% 3.88% 45.28% 1.32% 1.23% 15.89% 1.73% 
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After that, we decided to assign a rating to select companies with the lowest risk for 
investment.  

1) In the „Current ratio“ column, 1 point was given for a result that is equal to or 
greater than 1. 0.5 was given for a result that is close to 1. 

2) In the „Quick ratio“ column, 1 point was given for a result that is equal to or 
greater than 1. 0.5 was given for a result that is close to 1. 

3) In the „Debt to assets ratio“ column, 1 point was awarded to the company with the 
lowest score. 

4) In the „Growth of revenue“ column, 1 point was given for a positive result. 
5) In the „Net debt / EBITDA“ column, 0 was set for a result greater than 4; 0.5 was 

set for a result that is in the range from 2 to 4. 
6) In the column „ROA“ and „ROE“ 1 point was given for the highest result, 0.5 for 

results close to the best. 
 

Excessively high results were rated at 0 points, as this indicates the instability of the 
company. The points are distributed as follows in table 15. 

 
Table 15. Result table 

 
Company/ 
indicators   

ARCELOR MMK EVRAZ NLMK NUCOR Severstal Nornickel

Current ratio 1 0 0 0 0 0 0 

Quick ratio 0 0.5 0 0 1 1 0.5 

Debt to assets 
ratio 

0 1 0 0 0 0 0 

Growth of 
revenue 

1 0 0 0 0 0 1 

Net debt / 
EBITDA 

0 0.5 0 0 0 0.5 0 

ROA 0 0.5 1 0.5 0 1 0.5 

ROE 0.5 1 0 0 0 0 0 

Total 2.5 3.5 1 0.5 1 2.5 2 

 
According to the results of the analysis, MMK is the most attractive company for 

investment in terms of financial analysis of indicators (3.5 points). Next are Arcelor and 
Severstal, which scored 2.5 points each. 

These companies are identified as the most attractive for investment from the point of 
view of minimizing risks (we are talking about investing for a period of more than 1 year). 
These three companies were able to maintain or minimally lose a few points in various 
multipliers during the pandemic, which was the main trigger for the loss of demand for the 
first half of 2020. 
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Conclusion 
The study showed that steel groups lost liquidity and reduced revenue. However, 

profitability remained at the same low level. The main investment risk is the demand for 
various types of steel, which is highly sensitive to changes in the overall market trend (with 
the exception of Nickel). However, with the news about the effectiveness of coronavirus 
vaccines, markets have started to go up, including traditional industries, which means a 
gradual recovery of global economies, including the Russian one. The scenario of a 
complete closure of economies even with the onset of new waves is also unlikely, which 
also strengthens faith in the recovery of the market and demand for steel, which is used as 
the main material for the construction of many infrastructure projects, in particular, the 
construction of which remains in the budget of many countries and companies, which 
means that a sharp reduction in demand is not expected. 
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Abstract: Високата степен на интеграция на информационните технологии в почти 
всички приложения води до необходимост от реализиране на надеждни програмни и 
апаратни средства. Важна цел от обучението на софтуерните инженери в Бургас-
кия свободен университет е развитието на навици и умения у студентите, свързани 
с процесите на разработване, поддържане и оптимизиране на софтуер, както и 
оценка за надеждността и правилността на софтуера. В статията се представят 
основни методи и средства за моделиране и верификация на софтуер. 
 
Key words: modeling tools, formal code review, programme verification, pragramme synthesis, 
education in programming. 

 
 

През последните години, доказателството на правилността на програмите заема 
важно място в науката информатика. Грешки в софтуера, могат да доведат до сериоз-
но нарушаване на работата на инфраструктурната мрежа и дори до човешки жертви. 
Това мотивира големите разходи на софтуерните компании за проверка на корект-
ността (верификацията) на разработвания софтуер.  

Процесът на програмиране се състои в писане на програми, анотиране на програ-
мите с предусловия и постусловия, удовлетворяващи дадена входно/изходна специ-
фикация и доказване на правилността им чрез различни методи за формална верифи-
кация. Всички популярни методи за формална верификация на програми обаче са 
трудоемки. Това води до необходимостта програмите да бъдат синтезирани, т.е. да 
бъдат построявани паралелно с доказателството, че са правилни. 

Стандартът за софтуерна верификация и валидация IEEE 1012-2004 [1] определя 
верификацията на програмното осигуряване като техника, която проверява дали до-
кументите (техническо задание, модел на предметната област, описание на архитек-
турата, програмен код, потребителска документация и др.), създадени в хода на раз-
работката на програмното осигуряване, съответстват на други документи, определе-
ни като начални (входни) данни, а също дали тези документи съответстват на прави-
лата и стандартите. На базата на анализ на литературните източници се дефинират 
следните подходи за верификация на програмно осигуряване: софтуерна експертиза, 
статичен анализ, формални методи, динамични методи и синтетични методи. 
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1. Основни подходи за верификация на софтуер 
1.1. Софтуерна експертиза (review, inspection). Стандартът за софтуерна експер-

тиза IEEE 1028-1997 [2] дефинира процеса, в който софтуера се проверява от клиен-
ти, представители на потребителите или други заинтересовани страни за обсъждане 
или одобрение. В практиката се използват методите: експертиза на кода (code review), 
програмиране на две лица (pair programming), инспекция (inspection), проиграване 
(walkthrough), техническа експертиза (technical review), формална експертиза на кода 
(formal code review) [3] и др. Недостатък на този вид верификация е, че не може да 
бъде автоматизиран и изисква активно участие на разработчиците. Ефективността им 
зависи от опита и мотивацията на реализиращите верификацията. 

1.2. Статичен анализ (static code analysis) [4] е анализ на софтуера, който се про-
вежда без реално изпълнение на изследваните програми. Методите от този вид се из-
ползват за проверка на правилността на формализациите на проверяваните свойства 
и за търсене на често срещани грешки чрез използване на шаблони. Известни са го-
лям брой средства за статичен анализ. Възможностите на анализа, извършван от тези 
средства варира от анализ само на отделни оператори и декларации, до анализ, който 
включва пълния изходен код на програмата. Недостатък на средствата е, че са прило-
жими за откриване на ограничен вид грешки. Предимство е, че могат напълно да се 
автоматизират. 

1.3. Формални методи (formal methods) се прилагат за верифициране на свойства, 
които могат да се изразят формално в рамките на някои математически модели и за 
които могат да се построят съответни формални модели. Недостатъци на този вид ме-
тоди са, че построяването на формалните модели и осъществяването на анализа на 
моделите може да се реализира от висококвалифицирани специалисти. Построяване-
то на формалните модели не може да се автоматизира, то винаги се извършва от чо-
век. Предимства на тези методи са, че с тях се откриват сложни грешки от логическо 
естество, практически неоткриваеми от методите на другите подходи. Формалните 
методи за верификация на програми се явяват най-надеждното средство, осигурява-
що правилното функциониране на програмното осигуряване. В зависимост от вида на 
използваните модели, методите и средствата за формална верификация се разделят на: 

•  дедуктивен анализ; 
•  проверка на моделите за изпълнимост; 
•  проверка за съгласуваност. 
1.4. Динамични методи (dynamic methods). Тези методи за верификация анализи-

рат и оценяват свойства на програмното осигуряване по резултатите от реалната ра-
бота или от работата на неговите модели и прототипи. Пример за такъв вид верифи-
кация e тестването [5, 6]. В зависимост от областта на теста, тестването се категори-
зира като:  

-  тестване на единична функция или клас (unit test); 
-  тестване на група програмни модули и/или класове (module test, system test);  
-  крайно тестване; 
-  тестване за приемане на софтуера (functional test; performance, stress test).  
Основните недостатъци на тези методи са: позволяват да се намерят само грешки, 

които възникват по време на работата на софтуера; прилагането им изисква допълни-
телна подготовка по създаване на тестове, разработка на системи за тестване или мо-
ниторинг. Основни предимства на динамичните методи са, че чрез тях могат да се от-
крият сериозни грешки и са предпочитани, защото изискват най-малко ресурси. Счи-
тат се за най-евтините техники за верификация и на практика са най-често използвани. 
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1.5. Синтетични методи (synthetic methods). Тези методи за верификация 
интегрират инструменти от подходите, описани по-горе. Целта е да се засилят пре-
димствата и да се намалят недостатъците на методите за верификация. Най-разпро-
странени методи от този вид са: верификация по време на изпълнение (runtime 
verification) [7] и тестване, основано на модели (model based testing) [8]. Проверявани-
те свойства се описват чрез формален модел и се вграждат в системата за тестване.  

Съществуват и методи, които интегрират формална верификация със статичен 
анализ. Формалната верификация, като използва формални методи, доказва корект-
ността или некоректността на програмното осигуряване. В сравнение със софтуерна-
та експертиза, статичния анализ и динамичните методи за верификация на програмно 
осигуряване тя е най-ефективният и най-надеждният метод за верификация. 

 
2. Модели за анализ на предметната област 
Известните в литературата формални модели за анализ на програмно осигуряване 

могат да се разделят на [9]: модели, основани на свойства, изпълними модели и моде-
ли интегриращи двата подхода.  

2.1. Модели, основани на свойства (property-based models). Тези модели от своя 
страна се разделят на логически и алгебрични модели. 

2.1.1. Средства за изграждане на логически модели са: 
• Съждително смятане (propositional calculus) [10]; 
• Предикатно смятане (predicate calculus) [10]; 
• Предикатно смятане от по-висок ред (higher-order predicate calculus) [10]; 
• Ламбда смятане (lambda calculus) [11]; 
• Ламбда смятане от по-висок ред (higher-order lambda calculus) [11] ; 
• Модални логики (modal logics) [12]; 
• Темпорални логики (temporal logics) [13]; 
• Линейни темпорални логики (linear temporal logic, LTL) [14]; 
• μ-смятане (или смятане с неподвижни точки, μ-calculus) [15]; 
• Логики с явно време (timed temporal logics) [13]. 
2.1.2. Средства за изграждане на алгебрични модели са: 
• Релационни алгебри [16], лежащи в основата на релационните системи за уп-

равление на бази от данни; 
• Алгебрични модели на абстрактните типове данни [17]; 
• Алгебри на процесите (process algebras, process calculus) [18]. 
 

2.2. Изпълними модели (executable models). Известни са следните средства за из-
граждане на изпълними модели: 

• Крайни автомати (finite state machine); 
• Системи за преход (labeled transition systems); 
• Взаимодействащи автомати (communicating finite state machines); 
• Йерархични автомати (hierarchical state machines); 
• Времеви автомати (timed automata); 
• Хибридни автомати (hybrid automata); 
• Абстрактни автомати (abstract state machines); 
• Мрежи на Петри (PN – Petri nets) – просто и ясно средство за моделиране. Те 

имат много разширения, добавящи редица нови свойства и възможности за 
моделиране. Независимо от техните спецификации, всички тези инструменти 
имат позиции (обозначени с Pi) и преходи (обозначени с Ti) с дъги и ядра, 
които се движат в мрежата.  
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Фигура 1. Пример на мрежа на Петри 
 

Основни разширения на мрежите на Петри са: 
 

o EN – Еvaluation nets добавят продължителност на движението на токена; 
o TPN – Temporal PN добавят момент за активиране на прехода; 
o CPN – Color PN. При цветните мрежи на Петри всяко ядро има цвят и може да 

се движи само по дъги от същия цвят; 
o SPN – Stochastic PN. Изборът на дъга при стохастичните мрежи на Петри се 

основава на произволно генерирано число; 
o SMPN – Self Modifying PN. При самомодифициращите се мрежи на Петри, 

изборът на дъга се основава на генерирано двоично число 0 или 1, като ако се 
генерира 0, то преходът на ядрото не се извършва; 

o PRON – Pro-Net въвежда тип на прехода; 
o PTN – Predicate/Transition Net. Предикатно-преходните мрежи дефинират 

условие на прехода; 
o MN – M Net, при които ядрата изпълняват и допълнителни процедури; 
o GMPN – Generalized Modifying PN – ядрото се поглъща, когато предикатът ге-

нерира 0, а в противен случай при генериране на 1 ядрото извършва прехода. 
o GN Generalized Net – обединяват различните разширения в единен формали-

зъм за описание на паралелно протичащи процеси. Различните разширения на 
мрежите на Петри и връзката между тях се представя на фигура 2. 

 

 
Фигура 2. Разширения на мрежите на Петри 

 
2.3. Mодели, интегриращи моделите, основани на свойства и изпълними модели: 
• Логика на Хоар (Hoare logic) [19]; 
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• Обобщения на логиката на Хоар, динамични или програмни логики (dynamic 
logics, program logics) [19]; 

• Програмиране с договори (design by contracts) [20]. 
 

3. Средства за формална верификация на програмно осигуряване 

За да се верифицира формално свойство на софтуера е необходимо формално да 
се провери определено съответствие между моделите на спецификацията и реализа-
цията. В литературата се разглеждат няколко основни подхода. 

3.1. Методи и средства за дедуктивен анализ. В този случай верификацията на 
спецификацията S в реализацията P се свежда до доказване на изводимост, която най-
често се записва чрез P ├ S. Последната се осъществява чрез методи, наречени дедук-
тивен анализ или доказателство на теореми (theorem proving).  

При тези методи програмата се разглежда като формално твърдение, за което 
трябва да се докажат изразени чрез предикати свойства. Исторически първите методи 
за дедуктивен анализ на програми са предложени от Флойд и Хоар [19] в края на 60-те 
години на миналия век. В основата им лежат логиката на Хоар и предложената от 
Флойд и усъвършенствана от Манна и Пнюели техника за доказване завършването на 
изпълнението на операторите за цикъл. Последната се основава на инварианти на ци-
къл и монотонността на функцията за завършване на оператора за цикъл (ограничава-
ща функция, свързана с цикъла). С цел опростяване на техниката, предложена от Флойд, 
Дейкстра предлага техниката на преобразуващите предикати. Следват аналогични 
методи за верификация на програми, съдържащи масиви, указатели, обръщения към 
процедури и функции, а също и за верификация на паралелни програми. Прилагането 
на методите на дедуктивния анализ за верификация на практически значими прог-
рамни системи води до изграждането на специализирани средства за автоматично 
построяване на доказателства (provers, proof assistants). Тези средства могат да се раз-
делят в две категории:  

-  средства, основани на разширени съждителни логики или логики от първи ред; 
-  средства, основани на логики от по-висок ред като: HOL (Higher-Order Logic), 

Isabelle, Coq или PVS (Prototype Verification System). 

3.2. Методи и средства за проверка на модели. В този случай верификацията на 
спецификацията S в реализацията P се свежда до проверка на изпълнимост и се записва 
чрез P╞ S. За целта се използват методи за проверка на модела (model checking). 

Същността на тези методи се описва чрез следните три стъпки. На първата 
стъпка се конструира модел на програмата, най-често основан на система от преходи. 
На втората стъпка моделът на програмата се допълва със спецификациите на свойст-
вата, които трябва да притежава програмата. На третата стъпка се осъществява вери-
фикацията на свойствата на програмата. В процеса на работа на алгоритъма за про-
верка на модела, се построява множество от състояния на модела, в които се изпълня-
ват спецификациите. В случай, че не е намерено състояние на модела, което не удов-
летворява спецификацията, алгоритъмът връща „истина“. В противен случай, алго-
ритъмът връща „лъжа“ и дава информация защо не е в сила спецификацията. 

Първите методи за проверка на моделите са предложени в началото на 80-те го-
дини на миналия век. Те реализират пълно изследване на модела на Крипке с помощта 
на автоматични средства за проверка на формули от логиката CTL (Computation Tree 
Logic). След тези методи са разработени символните методи. При тях проверката се 
осъществява чрез обработка на Ordered Binary Decision Diagrams (OBDD) автомат, 
съответстващ на модела. Недостатъци на тези методи са, че не всяка система може да 
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се представи в достатъчно компактен вид чрез OBDD, както и че за някои видове 
времеви логики алгоритмите за проверка на моделите са неефективни. 

 

Някои от най-известните в практиката инструменти за проверка на модели са: 
•  BLAST (Berkeley Lazy Abstraction Software Verification Tool) – средство за про-

верка на модели за C програми; 
•  CADP (Construction and Analysis of Distributed Processes) – средство за проекти-

ране на протоколи и разпределени системи. Инструменти за проверка на моде-
ли за различни темпорални логики и μ-смятане в системата CADP са модулите 
му EVALUATOR и XTL; 

•  GNTicker е инструмент за симулация на обобщенoмрежови модели; 
•  UPPAAL е средство за моделиране, валидация и верификация на вградени сис-

теми и системи в реално време; 
•  NuSMV реализира символна проверка на модели; 
•  HyTech е автоматизирано средство за верификация на хибридни модели на 

вградени системи; 
•  Design/CPN е пакет от средства, поддържащ използването на цветни мрежи на 

Петри (CP-nets или CPN). 
 

3.3. Методи и средства за проверка на съгласуваност. В този случай верифика-
цията на спецификацията S в реализацията P се осъществява чрез редукция или симу-
лация. В литературата тези методи са известни като методи за проверка за съгласува-
ност. Методите за проверка на съгласуваност анализират съответствието между двата 
изпълними модела – на проверяваните свойства и на проверявания документ. Повече-
то използват тестване и затова понякога се отнасят и към методите за тестване на ба-
зата на модели. Съществуват и методи, които използват аналитични методи за про-
верка на съгласуваност. Сред най-известните среди за проверка на съгласуваност са 
Verity-Check и модулите BISIMULATOR и REDUCTOR на средата CADP за проекти-
ране на комуникационни протоколи и разпределени системи. 

 

Заключение 
 

Анализирайки съществуващите методи за верификация на програми, софтуер-
ните инженери на конкретното програмно осигуряване избират един или друг метод 
за верификация. За целите на обучението по програмиране, за проверка коректността 
на програмния код най-често се прилага тестването – динамичен метод за верифика-
ция на програми. Прилагат се, макар и по-рядко, и методи за формална верификация. 
Формалната верификация, за разлика от другите методи за верификация, е основана 
на математическо доказателство за коректност на програмата. В сравнение с другите 
методи за верификация на програми е най-ефективният и най-надеждният метод за 
верификация, но прилагането му изисква значителни усилия. 

Това изследване е подкрепено от фонд научни изследвания на Бургаския свобо-
ден университет като част от проект Д-9/2020 „Data Science в образователното прост-
ранство за синя кариера“. 
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Abstract: The orientation of the educational system towards memorization and 
reproduction, and not towards provoking thinking, independence and formation of skills, is 
a serious problem of all educational systems. This is a serious problem in recent decades, 
as in today's rapidly evolving world a significant amount of „ready“ knowledge is not very 
valuable and is not sufficient for successful social realization. They do not allow for 
independence, creative thinking and decision-making in practical situations. Unlike other 
educational systems, in which in recent years successful attempts have been made to 
change the logic of the teacher-student relationship, Bulgarian school education continues 
to be based on the model of the teacher giving knowledge and exercising power, and the 
student receiving and subordinating. This one-sidedness in the teacher-student relationship 
is an obstacle to the development of initiative and resourcefulness of students. 
In the context of these reflections and based on the age characteristics of fourth grade 
students, the goal is to create conditions and opportunities for cognitive activity and 
independence by using the method of „brainstorming“ and the method of mind maps in 
teaching the subject. „Man and society“. The conducted research should show or deny that 
the application of interactive methods in the teaching of „Man and Society“ in the fourth 
grade, successfully fit into the modern teaching in the initial stage of education. 
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*** 
„В образованието е важно качеството и израстването на мисловния процес,  

а не механичното производство на верни отговори,  
представяно като знание.“ 

Джон Дюи (Democracy and Education, 1916) 
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В центъра на човешко познание стои мисленето. То определя качествената харак-
теристика на връзката между човека и обективния свят. Познавателните процеси, 
психическите състояния и отношения се изграждат и свързват в цялостна саморегу-
лираща се система, посредством мисленето. 

Едновременно с натрупването на информация, от съществено значение за добър 
старт в личностното и професионалното развитие на подрастващите, е изграждането 
на умения за мислене и учене.  

Личният живот винаги изисква бързина и адекватност на мисленето спрямо раз-
лични ситуации и съответно начини на учене за усвояване на знания, на умения и 
компетентности. Това се отнася с особена сила за в бъдеще, поради непрекъснато на-
растващата сложност на обществения живот, което ще изисква по-активно мислене и 
вариативност в ученето (новите комуникации, новите технологии, глобализацията на 
света и др.). В професионалния живот мисленето и ученето са тясно свързани и са от 
жизнено важно значение за оцеляването, успеха и конкурентноспособността. 

Отнесено към началния етап на обучение и с уникалността на детската личност 
трябва да отбележим факта, че този етап е изключително важен и значим за бъдещото 
развитие на детето ученик, защото от него започва формирането и постигането на 
„висшата” цел – изграждането на Личност като фактор на човешка интелигентност, 
творческа насоченост и същност. 

Началният етап на обучение е отправна точка на цялостната образователна систе-
ма. Това е период, в който интензивно се развиват мисловни процеси, познавателна 
активност, стремеж към проучване и преоткриване. Нещо повече учебната дейност е 
основно поле за изява на малките ученици и в нея от тях се очаква да докажат своята 
социална и психологична зрялост, да получи реализация социалната им мотивация. 
По този начин, в хода на учебно-възпитателния процес, детето ученик формира наг-
ласи и усвоява социални норми и ценности. Под влияние на оценъчните съждения на 
другите (родители, учители, съученици) детето ученик започва да се отнася по опре-
делен начин, както към реалните резултати от своята дейност, така и към самия себе 
си като личност [6, с.8]. От това каква е представата за собствените възможности за-
виси степента на увереност на малкия ученик в неговите сили, осъзнаването на пос-
тигнатия резултат като успех или неуспех, отношението към допуснатите грешки, из-
борът на задачи според степента на тяхната трудност и редица други моменти от 
учебната дейност. 

Едуард де Боно, един от 250-те личности в световната история, допринесли най-
много за развитието на човечеството, мотивира своята дейност така: „По света има 
малко повече млади хора, които да кажат: „Аз съм мислител.“. Ще бъда още по-
доволен, ако някои от тях отидат и по-далеч и кажат: „Аз съм мислител и харес-
вам мисленето.“ [18. стр. 10]. 

Именно поради тази причина в неговите трудове водещо място е отредено на раз-
витието на мисленето. 

„Повечето хора, работещи в образованието и в много други области, са вярва-
ли, че мисленето не може да се преподава пряко. Сега това виждане започва да се 
променя, след като опитът и изследванията показват, че уменията за мислене мо-
гат да се преподават пряко.„ [18. стр. 12]. 

Още по-точно: „… да намерим смелост да съкратим времето, което прекарваме 
за преподаване на умения за мислене, необходими за възможно най-доброто опол-
зотворяване на информацията. Очевидно е нужен компромис.“ [18. стр. 14]. 
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1. Четвърти клас – последната, относително обособена единица, в общата 
категория „ученик в началното училище” 

Защо ориентираме вниманието си към IV клас?  
Четвърти клас е последната, относително обособена единица, в общата категория 

„ученик в началното училище”. За нейните своеобразия, които се образуват предим-
но от наченките на нови, липсващи до сега тенденции, започна да се пише по-късно. 
Затова и не са известни специални изследвания за четвъртокласниците. Данните, с 
които разполагаме, стоят вътре в общите характеристики на децата и в описанията на 
тази училищна степен. Онова, което можем да обособим и да откроим е следствие на 
откъслечни анализи и оценки. 

В края на началния етап на обучение – в четвърти клас, децата вече са разбрали, а 
и са се „вградили” в системата „училище”, имат вече натрупан учебен „стаж”. Те не 
само са преминали процеса на адаптация към училището и учебната дейност, но са 
„надхвърлили” и „ядрото” на възрастта, в което се осмисля целостта на ученето и 
различията му от играта. Нещо повече – натрупали са и по-диференцирани задачи и 
ангажименти, свързани с разграничените учебни дисциплини и техните своеобразия. 
Този факт не само обогатява учебната подготвеност на децата. Той очертава и много-
странността, целостта на ученето като тип дейност. Всяка от изучените дисциплини 
изисква и реализира специфични учебни действия и собствените им подразделения – 
сами по себе си богати и разнообразни. Всички те предпоставят и ангажират типове 
психична и цялостна активност с промените в собствените и доминанти (при това не 
става въпрос само за мисловните процеси, които стоят в центъра и регулират тази 
активност, а и за въображение, представи, възприемане, осмисляне). Всичко това за-
едно с участието на емоциите е изключително важно и определящо, защото „самите 
емоции влизат често във функциите на пряк регулатор на учебната дейност подчерта-
ва Р. Стаматов [26]. В резултат на всичко това децата получават увереност и сигур-
ност в себе си и в собствените си усилия. Ученето се превръща в естествен и утвър-
ден момент в ежедневието на четвъртокласниците, дори в потребностите им – част от 
навиците и общите им нагласи в протичането на деня. 

Усвоената пълна конструкция на ученето „отваря врати” към превръщането и в 
„помощен път” за по-пълна ориентация и ангажименти с други видове дейност. Игра-
та, например продължава да стои в желанията и интересите на четвъртокласниците и 
те с удоволствие търсят и си осигуряват време за нея. Особеното, а и значимото е, че 
с тази игра стават промени. В нейната конструкция влизат нови елементи, а личният 
дял на играещите става по-разнообразен и значим. В този смисъл са разбираеми инте-
ресът и увлеченията към игри със състезателен елемент. Освен това става и катего-
рично разграничаване на игрите за момичета и момчета. Докато при първите игрови-
те действия се вземат предимно от всекидневния бит (включително и от училищното 
ежедневие), при вторите идеите са близки до спорта и появилите се напоследък 
„модерни игри”. Като доказателство за по-ясната диференцираност на игра и учене 
ще цитирам част от изследователски данни на М. Аргайл и М. Хендерсън [9, с. 253 – 254]: 

‐ „9 години – тенденцията от втори клас се засилва, при което „учителка-
та” се представя с по-пълната си ролева функция – „тя пита и отговаря, изпитва, 
коригира, дори наказва …” „учениците” са с „по-широки” ангажименти и актуали-
зации, с по-освободено държание и изисквания към „учителя си“; 

‐ след 9 години – учебната работа се пресъздава не в собствената си цялост – 
като урок или друг вид занятие. Фрагменти от нея участват в игрови роли с по-
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обхватен социален смисъл, а другите елементи отразяват по-широките и разнооб-
разни взаимодействия на децата…” 

Всичко очертано за дейностния механизъм при най-големите деца в началното 
училище показва категорично почти неделимостта му от другия механизъм – 
общуването. Децата-ученици са се опознали, дори са привикнали едни към други. 
Категорията „съученик” е получила пълният си смисъл като специфична категория и 
е влязла в „активния” речник на децата. Така своеобразното ученическо общуване е 
цялостно – с всичките му компоненти в рамките на специфичната среда и активност 
на четвъртокласниците. 

Особеното във „втория” механизъм е започващото (сега или малко преди това) 
вътрешно диференциране на общуването. Подбират се „съучениците” със сходни 
качества или обусловени от по-отдавнашна близост – живеят наблизо, били са заедно 
в детската градина … Последното обособяване обаче е вече по-рядко (не е като при 
първокласниците, където то е доминиращо, особено през първите месеци от учебната 
година). 

Своеобразното на новото общуване и обособяване на групи, е че има предимно 
учебно-училищен характер. По-нататък последното може да се видоизмени ако 
близостта между децата продължи и се превърне в по-трайно приятелство. Сега то 
носи силния отпечатък на училището и извършващото се в него. 

Специфична особеност е и първото по-определено разграничаване на общува-
нето момичета-момчета. Обособяването на вътрешни групи по пол има не пряко 
афиширана основа. Децата-учениците не се уговарят и не се разделят съзнателно и 
целенасочено – по презумпция. Това по принцип става естествено и неусетно, защото 
е обективно обусловено.  Момичетата изпреварват момчетата в половото си съзрява-
не и началните етапи на този промяна се изявяват по принцип у четвъртокласниците, 
при това в цялостното им поведение. Те не искат да „дружат” с момчетата, не ги ис-
кат дори на своя ученически чин. Отделни са и игрите им, както и другите им зани-
мания. Момичетата от четвърти клас все по-често се „вглеждат” във външността си, 
искат да приличат на „госпожици” и подражават на по-големите. Тази страна в същ-
ностното им преобразуване води до промяна на отношението към съучениците-
момчета. Все по-определено те се възприемат като малки и „недорасли” за претен-
циите на момичетата. С това разграничаването на вътрешни групи при общуването в 
класа получава нова база, непозната и неизвестна досега. 

Друг наблюдаван от действителността факт относно общуването също заслужава 
внимание. Става въпрос за отношението на четвъртокласниците към по-малките деца 
от училището. Н. Витанова [11] цитира данни от изучаване на този факт и посочва 
два типа отношения към децата от другите класове на началното училище: „закрил-
ническо” и „високомерно”. При първото порастналите ученици от началното учи-
лище се отнасят по-„настойнически” към малките – учат ги нещо, защитават ги при 
нужда, правят им доброжелателни забележки … Този тип се среща повече при моми-
четата (което е логично и може да се очаква).  

Другата насока на отношение към по-малките в началното училище, което също 
не е рядко, е дозата високомерие към тях. И тук има достатъчно основания, макар да-
леч не към крайните изяви на това поведение. Самочувствието на четвъртокласници-
те идва от всичко посочено – израстването им като ученици, разширените им интере-
си и цялостна дейностна и комуникационна готовност, особено много физическото 
им израстване и укрепване.  
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Все по-определено погледите на четвъртокласника се насочват към следващата 
учебна степен и по-големите ученици … защо им са малките, „бебетата”, „зайците” 
…? Те ги подценяват, нагрубяват ги, в определени случаи са и по-агресивни. Този 
проблем  за съжаление, не само съществува в днешната училищна реалност, но става 
все по-сериозен и опасен. Това налага и по-специално проучване и точна оценка. 

Един опит да бъдат обобщени измеренията на последната възрастово-учебна 
година на началното училище, изглежда по следния начин: 

 Начало на ученическа самоувереност. Детето има личен ученически опит, 
събран от трите предходни години, намира се в края на началната училищна степен, 
което става сериозно основание за някаква степен на самоувереност. Подчертавам 
„някаква степен”, защото това качество е различно у отделните деца. 

Всички проучени автори подчертават, че независимо от показваната самоувере-
ност, като цяло и четвъртокласникът често показва неувереност, дори безпомощност 
(Г. Пирьов, Х. Силгиджиян, Н. Витанова, Р. Стаматов).  

Затова по-точното определение на посоченото качество следва да се ограничи в 
„начало …” на такава самоувереност – съпроводена от колебливост, неадекватност на 
претенции, слабост при надмогване на трудности и по-сложни учебни задачи.  

По-определено това начало се вижда у деца, започнали началното си образование 
на 7-годишна възраст. В четвърти клас те са вече към 11 години, когато започва и 
половото съзряване, първите му, макар неопределени и незрели тенденции. 

 Стремеж към ученическо самоутвърждаване. И това качество се формули-
ра като „стремеж …” (вж. Н. Витанова), защото посочената колебливост и слабост 
при по-големи затруднения, отново взема връх в отделни моменти на ученическото 
поведение. Тук може би следва да бъде подчертана индивидуалната неповторимост 
на децата, която намира ярък израз в посоченото качество. Началото на лидерски по-
зиции в класовете, което ще се прояви по-определено и категорично в следващия въз-
растов и ученически период (прогимназиалният). Открояват се ученици, които показ-
ват готовност и дори качества на лидери и реализират по-категорично личностното 
си самоутвърждаване в класа. Като цяло авторите поставят в тази категория по-сил-
ните и свободни в поведението си ученици (за тях пише още Д. Кацаров в своята 
„Детска психология”, стенограмен запис от студенти, 67.). По този повод заслужа-
ва да се подчертае една концептуална теза на К. Мечков, който характеризира йерар-
хичната структура на психиката. Тази йерархия, подчертава авторът, е възходяща – 
„от по-простото към по-сложното, от стабилизиращото се старо, към все по-усложня-
ващото се, обаче нестабилизирано ново“. Стремежът към ученическо самоутвържда-
ване в четвърти клас, илюстрира категорично тази закономерност. Все повече деца 
търсят пътища и средства да бъдат забелязани и „признати”, както от учителя, така и 
от съучениците, макар че не рядко тези пътища не са най-сполучливите.   

 По-ярка и категорична свобода в дейността и поведението на четвърто-
класниците. Тя, при всички случаи идва от самочувствието им на най-големи. Следо-
вателно, по собствената логика на този факт, те са най-знаещите и най-можещите. 
Израз на направеното от децата заключение става по-освободеното от норми и изиск-
вания поведение, взаимодействия с връстниците (а и с някои възрастни хора), дори 
със собствения учител. Обикновено, както констатират Д. Елконин, Н. Витанова и 
др., свободата съпътства по-самоуверените, изявените в ученето и знанията си. Както 
стана дума, за по-категорична свобода (предимно в поведението) може да допринесат 
наченките на пубертетните своеобразия. 
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В контекста на тези размисли и опирайки се на възрастовите особености на уче-
ниците от четвърти клас, целта която е заложена е създаване на условия и възмож-
ности за познавателна активност и самостоятелност чрез използване на метода 
„мозъчна атака“ и метода на мисловните карти в обучението по учебния предмет 
„Човекът и обществото“. 

Обучението по човекът и обществото в началния етап на основната образовател-
на степен е ориентирано към овладяване на знания, умения и отношения, с основен 
акцент –  изграждане на обществените и на гражданските компетентности на учени-
ка. В рамките на тази учебна дисциплина се градят основите на широка обща култура 
и познаване на важни исторически събития, на научната и на социалната компетент-
ности. За да могат учениците да покрият образователния минимум, обучението след-
ва определени цели и очаквани резултати. Познаването им дава възможност на учите-
ля да организира педагогическите взаимодействия по дисциплината така, че малките 
ученици да са мотивирани да участват в съвместни дейности, в екипни дейности, в 
самостоятелни и в проектни дейности, да учат уроците с интерес и с повишено вни-
мание, като насочват вниманието си към важните моменти в съдържанието на тексто-
вете. 

Проведеното изследване трябва да покаже или да отрече, че прилагането на инте-
рактивни методи в обучението по „Човекът и обществото“ в четвърти клас, успешно 
се вписват в съвременното обучение в начален етап на обучение. 

 
2. Интерактивност в обучението и интерактивни методи на обучение 

(мозъчна атака и мисловни карти) в учебния предмет „Човек и общество“ 
Интерактивното обучение се определя като вид обучение, което предлага въз-

можност за взаимодействие между обучаващ и обучавани. Тази дефиниция за инте-
рактивното обучение нерядко поражда съмнения по отношение на „новото“ в това 
понятие. Като аргумент в подобни случаи, се посочва познатото определение за обу-
чението като организационно-функционално единство между преподаването (дей-
ността на учителя) и ученето (дейността на ученика) [15]. Във връзка с отношенията 
между страните, участващи в образователния процес, можем да отидем по-далеч в 
миналото и да си припомним още, че Я. А. Коменски пояснява предназначението на 
„Великата дидактика“ като средство за „изследване и откриване на метод, при който 
учащите се, по-малко да учат и на повече да се научават; в училищата да има по-
малко. Великият педагог ни казва също, че правилно изградената дидактика е важна: 

‐ за родителите, „които и досега в по-голямата си част са неосведомени, какво 
трябва да очакват от своите деца“; 

‐ за учителите, „мнозинството, от които въобще не знаят как трябва да 
обучават, в следствие на което, в желанието си да изпълнят своя дълг, се мъчат и 
изтощават своите сили с трудолюбие и старателност…“; 

‐ за учениците, „за да могат да бъдат доведени до върховете на науката без 
трудности, скука, викове и побой, а играейки и на шега“; 

‐ за училищата, за да бъдат те „наистина място за игра, дом за наслаждения и 
удоволствия“; 

‐ за държавата, за да „има по-малко мрак, смут, раздори, и повече светлина, 
ред, мир и спокойствие“ [22; 243]. 

Затова като „интерактивно обучение“ се определя обучението, което създава 
условия за повишена вътрешна и външна активност на ученика в процеса на учене. 
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От тази гледна точка и следвайки цивилизационните промени в отношението към 
детето, изразени в Конвенцията за правата на детето, можем да поставим за осмисля-
не някои основни тези: 

(1) Обучението е възможно, ако ученикът иска да бъде обучаван, и за него, по 
думите на Ш. Фурие, „това е проява на благоразположение“ [27; 203]. 

Няма успешна дейност без мотивация. Ученето по принуда (под натиск) осигуря-
ва мотивация, която не е свързана със съдържанието на самото учене и представлява 
компонент на друга дейност,…, избягването на наказания. Обучението трябва да га-
рантира постижения, а не да предполага спасяване от наказания. 

Ученето трябва да получава положителна подкрепа, чрез която ученикът да се 
информира за своите постижения и да разбира какво е отношението на постигнатите 
от него резултати към удовлетворяването на негови основни и актуални потребности 
и интереси. 

(2) Обучението трябва да бъде приятно. 
„Философите, които са размишлявали върху смисъла на живота и съдбата на 

човека, не са обърнали достатъчно внимание на това, че природата сама се е нагър-
била с усилието да ни просвети в това отношение. Тя ни предупреждава с точен 
знак, че предназначението ни е достигнато. Този знак е радостта … навсякъде, 
където има радост, има и съзидание: колкото по-плодотворно е то, толкова ра-
достта е по-дълбока.“ (А. Берсон). 

Обучението е приятно, ако то не изисква полагането на противоестествени уси-
лия и напразен труд от учениците (по думите на Я. А. Коменски) и безсмислено ста-
рание от страна на учителите. Ако ученето не е приятно, ако чрез него се възпроиз-
вежда нагласата, че трудът винаги е труден, защото е неприятен, обучението се пре-
връща в средство за наказание.  

(3) Обучението трябва да бъде игра. 
„С изключение на китовете, ние май сме единствените божи създания, които 

цял живот си играят. И поради този факт, цял живот се учим. Денят, в който 
спираме да играем, спираме да се учим“. (У. Гласър). 

Тези, които противопоставят труда и играта, са забравили, че играта също може 
да бъде трудна, но това не я прави неприятно занимание. Още повече, че всяка игра 
може да бъде осмислена като средство за учене и че обучението винаги предполага 
играене (доколкото сме приели, че играта е симулация на действителността), защото 
поне последната негова фаза изисква трениране на умения в симулирани ситуации. 

От друга страна, ако възприемаме играта като вътрешен (интрасубективен) син-
тез на мислене и емоции в образи (вътрешни или външни), тогава играта (играенето) 
обладава съзнанието и ражда въображение. Ученето винаги е съпроводено със спон-
танните (автентични) образи, чрез които познанието става достъпно и лично прежи-
вяно. Така, както и самото понятие „образование“ е етимологично свързано с поня-
тието „образ“, за да покаже, че този процес е „… преди всичко собствено, човешкият 
начин да се дооформят природните дадености и способности“ (Гадамер) [13; 29]. 

Влизането в свой образ (въображението) е това, с което се учим и развиваме. 
(4) Обучението трябва да внушава сигурност  чрез взаимното договаряне на 

условията и правилата на работа, критериите и средствата за оценяване, налагащи ат-
мосфера на доверие и взаимопомощ. 

Създаването на сигурна социална среда, може да направи възможно ориентира-
нето на учениците към изследване на своя опит и изграждането на изследователска 
общност в клас. 
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(5) Обучението трябва да ориентира ученика към учене чрез опит. 
Опитът е това, което в житейския смисъл на думата разбираме като придобито 

познание за действителността, основано на практиката (единство на знания, умения и 
отношения). Щом опитът се постига чрез практикуване и изследване, на него се пола-
га ключово място в процеса на учене, защото учене, което е откъснато от единството 
на знанията, уменията и отношенията, е откъснато от реалностите, които изграждат 
естествения предмет на познанието. 

Благодарение на ученето чрез опит, познанието се явява в своята непосредстве-
ност и способност да бъде достояние на индивидуалното съзнание на ученика. И тъй 
като опитът предполага изследване (изпитване, преживяване, проучване, рациона-
лизиране), то той провокира нуждата от споделяне на индивидуалните открития и 
търсене на другите като партньори в процеса на познание. 

Лично възприет или преразказан, опитът придобива измеренията на учебно съ-
държание, което разбира се, не може да бъде изцяло формализирано в образователни-
те програми и контролирано от учителя, но затова пък притежава реалните измерения 
на преживяното. Образователните програми, които са съобразени с предимствата на 
този вид източник на информация – неизчерпаемият ресурс на споделеното в процеса 
на общуване (опитът на учениците, на техните родители, близки и роднини), прите-
жават своеобразна валенция за постигане на разбирателство между различни социал-
ни общности и групи. 

(6) Обучението трябва да бъде насочено към цялостно активизиране на въз-
приятията и способностите на личността. 

Обучението трябва да предлага методи, които естествено включват ученика в 
процеса на познание. Неестествено е процесът на познание да се извършва чрез про-
дължителни монологични изложения и наставления на учителя. Известно е, че акцен-
тирането върху определени възприятия и способности на личността, за сметка на 
други, не води до пълноценно научаване, т. е. до придобиване на ново поведение. Не-
прекъснатото настояване, че децата трябва повече да четат и указването на точния 
вид източник на информация, трябва да бъдат преоценени. 

Поведението (… начин, по който се държим) се изгражда от взаимосвързани 
компоненти, които съответстват на четирите вида общи способности – интелектуал-
ни, емоционални, социални и физически. Обучението, което има претенциите да 
осигурява оптимални условия за учене, трябва да отчита (в зависимост от конкрет-
ната ситуация) цялостния характер на поведението, което се очаква ученикът да при-
добие. В активизирането на различните възприятия, свързани с посочените способ-
ности и търсенето на подходящ баланс между вътрешната и външна активност в поз-
навателния акт, може да се открие част от магията на т. нар. интерактивно обучение. 

Същността на интерактивните методи на обучение е достигане до знанието чрез 
активното му търсене от страна на учениците – равноправни партньори в единен про-
цес. Атрактивно поднесени, в някои случаи и в игрова форма, те създават интерес и 
изграждат реални условия за интердисциплинираност. Очакван резултат от процеса е 
превръщането на интереса в амбиция, насочен към откриването на новото знание и 
неговото приложение. Във вложените усилия се насажда стремеж за поемане на отго-
ворност не в резултат от задължение, а вследствие на вътрешна необходимост и же-
лание за лично удовлетворение [15]. Едновременно с активното взаимодействие 
между партньорите, се стимулират нагласи, водещи до повишаване нивото на само-
стоятелност, тъй като се осъзнава значението на постиженията на всеки един в колек-
тива. От взаимната оценка зависи както общият резултат, така и отношението един 
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към друг, а разпределянето на задачите спрямо индивидуалните предпочитания и 
способности, дава допълнителна мотивация. Така се оказва, че формирането на инте-
рактивните умения в процеса е от значение, освен за повишаване личната ефектив-
ност, но и отговаря за създаване положително отношение на участниците към колек-
тива и сътрудничеството въобще – нещо, което е наложително да бъде изградено у 
днешните ученици. 

Тъй като съвременното образование е ориентирано предимно към получаването 
на знания, интерактивните методи осъществяват и нещо повече, чрез тях се постига 
значителен ефект, като същевременно се изграждат знания и умения у учениците.  

Използването на интерактивни методи формира, както и изисква определени ка-
чества и умения у учениците. Такива са: 

1. активно участие; 
2. аргументирано изразяване на собствено мнения; 
3. открояване на същественото; 
4. преодоляване на комуникационната бариера; 
5. аргументирано отстояване на собствена гледна точка; 
6. работа в екип; 
7. толерантност във взаимоотношенията; 
8. вземане на решение; 
9. използване изцяло и творчески цялата информация в задачата; 
10. поемане на отговорност при представяне на информацията (лидерство); 
11. участие в диалог; 
12. аналитичност; 
13. иновативност; 
14. критичност и др. [29; с. 92]. 
Използването на определен интерактивен метод може да служи за изграждането 

на различни качества, както е възможно приложението на няколко метода за форми-
ране на конкретно качество. 

В целия процес на интерактивност, учителят има съществена роля и отговорнос-
ти. Те са във връзка с разпределяне на задачите, даване на насока към допълнителни 
учебни ресурси, своевременна намеса и помощ чрез активни примери. Той е органи-
затор, водач и сътрудник – роля изключително важна за създаването на подходяща 
атмосфера за взаимодействие. С помощта на интерактивните методи, учителят може 
да работи за преодоляването на редица проблеми, свързани с микроклимата в класа 
или групата. Използването им дава възможност за съобразяване с типа взаимоотно-
шения между участниците, както и с настроенията и мотивацията, които се налагат 
във всеки колектив. Тези отношения биха могли да бъдат основата за създаване на 
положителни навици, които да останат за цял живот [17]. 

Разграничават се три вида интерактивни методи за учене и преподаване – ситуа-
ционни, дискусионни и опитни (емпирични). 

1) Ситуационните методи – включват метод на конкретните ситуации, казус, 
симулация, игра, ролева игра. 

2) Дискусионните методи – анкета, беседа, мозъчна атака, дискусия, обсъжда-
не, дебати.  

3) Като опитни (емпирични) методи са – метод на проектите, експеримент, 
моделиране и други, основаващи се на диалога. 

* Метод на конкретните ситуации – цел на обучението е развитие на определе-
ни качества: 
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а) качества на мисленето, като любознателност, разсъдливост, мъдрост;  
б) лични качества – твърдост, отговорност.  
 

Принципи: 
- подбор на ситуацията – конкретни образи, сцени, събития в текста (проблемна и 

проактивна ситуация); 
- ориентация в ситуацията (конкретен набор от параметри); 
- задължителна връзка на анализа с практиката (предимство на действието пред 

знанието); 
- активно интелектуално и емоционално участие на учениците; 
- роля на учителя – активност, сътрудничество, подпомагане, насочване, а не 

управление. [21; 373 - 374].  
Към тях можем да прибавим и многообразието от техники за организиране на 

взаимодействията в класа, чрез които се подобрява сътрудничеството и работоспо-
собността в групата. 

… идеята за  интерактивно обучение  носи свой заряд, защото тя проблематизи-
ра досегашната роля на учителя и го провокира да открива нови професионални 
функции. 

Интерактивното обучение изисква от учителя да излезе от традиционната си роля 
на експерт (без да я напуска), предаващ знанието, което регламентира отношенията 
му с учениците. 

Образованието, което е фокусирано върху ученика и съответно – върху неговата 
дейност – ученето, изисква учителят в някакъв смисъл да бъде подчинен (в услуга) не 
на знанието, а на ученика. Интерактивното обучение не пренебрегва информационна-
та функция на учителя, но изисква от него да улеснява (а не да утежнява) процеса на 
учене. 

Това означава, че приоритет имат следните негови умения: 
‐ да идентифицира потребностите на учениците; 
‐ да мотивира учениците и да договаря с тях очаквания, цели и начини на работа; 
‐ да създава благоприятна атмосфера за работа и почивка; 
‐ да стимулира творческата активност на учениците и свободното изразяване на 

мисли и чувства; 
‐ да ангажира вниманието на учениците с различни източници на информация; 
‐ да предлага различни методи и средства за работа; 
‐ да получава пълноценна обратна връзка от учениците и още много други умения. 
Въпреки че учителите срещат сериозното препятствие на неинтерактивната среда 

в училище и „тясната перспектива, която очертава учебната документация (планове, 
програми и учебници) в това отношение, мнозина от тях успяват да бъдат фасилита-
тори и да реализират интерактивно обучение. Нерядко усилията на  учителите са на-
сочени към преодоляване на обичайните за днешното училище организационни и 
технически препятствия, за сметка на усилията, които биха вложили в обмислянето 
на добри идеи за реализиране на интерактивно обучение. 

 
2.1. Мозъчната атака, като интерактивен метод 
За откривател на класическата мозъчна атака – Brainstorming, се счита амери-

канският психолог А. Ф. Осбърн. Методът е ориентиран към групова работа и озна-
чава използване на мозък за щурмуване на творчески проблеми. 
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Мозъчната атака е метод за генериране на нови идеи (креативно мислене). 
Същността на метода Мозъчна атака се свежда до активизиране на творчес-

кото мислене и въображение чрез „генериране на идеи“ по зададена от педагога тема 
или проблем.  

Методът организира ученическата група свободно и бързо да изказва идеи, в от-
говор на зададен от водещия въпрос. Направените предложения се оценяват чрез об-
съждане, след което се излага най-вярната теза. 

Правилно организираната мозъчна атака включва три задължителни етапа: 
1. Предварителен етап – постановка на проблема. В началото на втория етап 

проблемът трябва да бъде точно формулиран. 
2. Генериране на идеи. Основният етап, от който много зависи успехът на цялата 

мозъчна атака. Затова е важно да се спазват правила през този етап. 
3. Групиране, подбор и оценка на идеите. В този етап често се подбират най-

ценните идеи и се вижда окончателният резултат от мозъчната атака. [16] 

Как се осъществява мозъчната атака при деца? 

1. Определят се целите, които са: 
- да научим детето да генерира идеи; 
- да може да изказва смело своята идея пред групата; 
- да научим детето да фантазира по поставен проблем; 
- да научим детето да се изказва пред другите, да не прекъсва останалите и да 

уважава чуждото мнение; 
- да поощряваме стеснителното дете и да хвалим неговата идея, дори тя да е слаба; 
- да оценим общата активност на децата.  

2. Правилата са: 
-  Слага се ограничение за времето (в началото маже да се дава малко повече вре-

ме, например 10-12 мин); 
-  Групата трябва да е между – 3-5 до 10 човека; 
-  Въпросът трябва да е само един. Той трябва да се изрече на глас и да бъде запи-

сан на таблото, така че всички да го виждат. Важното е вниманието на децата да 
се фокусира върху самия въпрос; 

-  Отговорите се записват на таблото, така че всеки да ги вижда. Изписва се само 
ключова дума или фраза. В никакъв случай не се пише името на предложилия 
съответен отговор; 

-  Идеите не се обсъждат, критикуват или хвалят; 
-  Не трябва да се притесняваме при настъпване на мълчание, понякога най-доб-

рите идеи се раждат след кратка пауза. 

Обсъждане: 
-  Ако участниците в мозъчната атака са разделени на групи, се събират листите с 

идеите на всички, прочитат се всички идеи; 
- Подреждат се в някакви категории; 
- Обсъждат се, кои стават и кои – не, тези, които стават, се аранжират; 
- трябва да се използват идеите на всички, за да няма неизползвани идеи. [4] 
 

Приложение на метода Мозъчна атака в обучението по „Човекът и общест-
вото“ в IV клас. 

1. Цел – Активизира творческото мислене на учениците, предизвиква емоционал-
на реакция, самото вълнение дава допълнителна мотивация за действие. 
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2. Изисквания: 
 Участието на учениците да бъде по желание; 
 Да се съблюдава за добра дисциплина и толерантност при изискване на идеите 

и мненията (без да се прекъсва или подлага на критика говорещият); 
 Да се спазва времетраенето: като техника – около 20 минути. 
3. Препоръки 
 Да се насърчават за участие всички ученици, не само по-активните и уверени 

ученици; 
 Коментарите на мненията да се дават, след като се изработят проектите и се 

представят пред целия клас. 
4. Описание – Учениците активно генерират широк кръг идеи по конкретна тема 

или въпрос за определено кратко време. Събирането на идеи е основната цел на мо-
зъчната атака. Получените идеи се оценяват или дебатират. 

5. Предимства – Дава възможност да използват въображението си и да разчуп-
ват заложени модели за реакция. Това е ефективен начин за иницииране на дискусия, 
като се дава възможност на класа креативно да генерира идеи. Важно е да се оценят 
плюсовете и минусите на всяка идея и да се подредят идеите по дадени критерии. 

6. Процес: 
1. Определяне на човек, който да записва. 
2. Поставяне на въпроса или проблема и питане за идеи.  
3. Учениците могат да предложат всяка идея, която им дойде наум. 
4. Не се обсъждат идеите в момента на тяхното предлагане. 
5. Записване на идеите на място, където всеки може да ги види. 
6. След приключване на мозъчната атака – преглеждане и категоризиране на идеите. 
Методът Мозъчна атака е необходимо да се реализира в подходяща социално-

психологическа среда. За осъществяването ѝ се използват различни техники за създа-
ване на атмосфера на взаимно доверие, подкрепа и равни възможности за участие. С 
тях се постига ефективен процес на учене чрез взаимодействие и опит в класа. 

Техники за създаване на благоприятна социално-психологически условия за 
работа:  

a. Работа в малки групи и по двойки – Това улеснява въвеждането на участни-
ците в дискусионни проблеми, споделяне на опит, разработване на проекти, по-добро 
импровизиране в разиграването на ролеви игри и д 

b. Договаряне на правила за съвместна дейност – В началото на всяко едно 
обучение е необходимо да се постигне споразумение за правилата за работа в група-
та. Нужно е самите участници в играта да станат автори на правилата, които после да 
спазват. Правилата се записват и се поставят на видно място. 

c. Кръг на разговорите – За дейности, в които всички работят заедно – обсъжда-
ния, дискусии, проекти, ролеви игри и др. Препоръчително е всички участващи да 
бъдат разположени в кръг, така че да е възможен контактът очи в очи. 

Мозъчната атака е обучение, ориентирано към развитие на личностните и соци-
алните умения. Методът служи за мотивиране на учениците и актуализиране на тех-
ния опит, за въвеждане на ново съдържание, за затвърдяване на модели и др. 

Може да се направи на всякаква тема. Постига се сплотяване на съотборниците. 
Брейнстормингът поощрява пълноценното участие на всеки участник. Служи за 

стимулиране на мисленето. Дава възможност на другите участници да се възползват 
от опита на по-напредналите. Позволява на учителя да оцени нивото на знания и спо-
собностите, усвоени от различните членове на групата. Най-ефективен метод е в 
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крайните фази на обучението, когато участниците притежават известни знания по 
темата, за да могат да създадат свои идеи. 

Учителят трябва да е в състояние да ръководи дискусията и да провокира интерес 
у участниците, в случай че те не се окажат достатъчно активни. [29] 

Това е метод за събиране на информация, за проверка на информацията, която 
притежават учениците, за стимулиране на творческото мислене. 

 
2.2. Ефективно учене чрез Mind Mapping (мисловни карти) 
Т. Бюзан определя мисловните карти и като „швейцарско ножче за мозъка”, за-

щото проучване на човешката памет показва, че тя работи на принципите на предста-
вянето и асоциациите. [1] Например, ако става дума за „приятел” или пък за „ком-
пютър” в главата на човек не се появяват думи, а изображения. Думите провокират 
тези изображения, но начина, по-който човешкия мозък функционира е чрез изобра-
жения и асоциации. Древните системи, свързани с паметта, също са на този принцип, 
включително древногръцката мнемоника. Ако стремежът е да се запамети страница с 
бележки, думите ще помогнат, но по-важни са картини, снимки, символи, кодове, 
цветове, връзки. Най-добрият начин за свързване на снимките с картините е да се 
използва подходящ символ. За да се запомни определено количество съдържание (бе-
лежки, лекции …) трябва да се правят богати на изображения и схеми.[1] 

В процеса на учене, мисловните карти са метод за запомняне, възпроизвеждане и 
преговаряне, който повтаря т.нар. „вътрешни” карти на ума, защото помагат за „осво-
бождаване” на мисленето от ограниченията на традиционното линейно водене на 
записки, което масово се използва (в училища, университети, на работа и у дома) въ-
веждат в света на лъчистото мислене – естествения начин, по който функционира 
човешкият мозък, чрез асоциации, образи, цветове, обемност и др. [1, 4] 

Този метод за запомняне или инструмент за надграждане на някаква идея може 
да бъде използван за: 

‐ учене; 
‐ планиране; 
‐ творчески дейности; 
‐ разработване на проекти; 
‐ търсене на решения при възникнали проблемни ситуации. [4] 

Мисловните карти са подходящи за използване при четене, преговаряне на учеб-
но съдържание, водене на бележки, планиране на научно изследване или подготовка 
за изпити. 

Като обобщение може да се твърди, че мисловната карта е мрежа от концепции и 
идеи, които се обединяват около ключова дума/теза в центъра на схемата. Това е ви-
зуален израз на мислите и съжденията на създателя/ите. Основната мисъл, проблем 
или проект, над които се работи, са отправната позиция, от който тръгват всички дру-
ги логически зависимости. 

Мисловните карти дават възможност по креативен и организиран начин да бъдат 
изразени мисли, идеи и знания. Те са приложими във всеки аспект от живота и ефек-
тивността и яснотата на техния израз имат за задача да подобрят представянето. 

Първа стъпка е да се определят основните структуриращи идеи  – КЛЮЧО-
ВИТЕ ПОНЯТИЯ, в които могат да се организират всички други понятия. Това са 
онези думи или изображения, които са най-простите и логични инструменти за под-
реждане. Те събират в себе си най-голям брой асоциации.  
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От своя страна ключовите думи или изображения могат да бъдат поставени в 
центъра на други мисловни карти,  които отново ще се разрастват дървовидно. 

С помощта на мисловните карти, учениците научават нови неща, изразяват себе 
си и показват знанията си. Така ученето е забавление, а добрите резултати са гаранти-
рани. 

Първо да си отговорим на въпроса: Защо да използваме мисловни карти? 
‐ пестят време и усилия за запомняне на факти, събития, дати; 
‐ удоволствието от правенето им е важно. 

За да разберем повече, ще разгледаме линейния подход, с който учим. 
‐ пишем на редове в прави линии; 
‐ еднакви по големина букви; 
‐ всеки главен клон и неговите разклонения в един цвят. 
Това създава проблеми: 
‐ става скучно, трудно задържаш вниманието си върху печатан текст; 
‐ трудно се разбира най-важното; 
‐ структурата на понятията, като че ли се изгубва; 
‐ трудно се връзка между понятия, разположени на различни страници. 

Това са някои от причините, поради които малките ученици се затрудняват с 
научаването на уроците, особено по учебни предмети като Човек и общество и Човек 
и природа. Изисква се много усилие, препрочитане, подчертаване и обобщаване, за 
да научим един текст. Това не е естествено, природата е пълна с цветове и разнообра-
зие, и човешкият мозък е пригоден за работа точно с такава информация. Ето защо се 
спрях на подхода на цялостното възприятие. 

Цялостното възприятие помага да се види всичко едновременно, за да се създаде 
цялостен мисловен образ/картина. По този начин се дава време и възможност на 
мозъка да направи връзките, да види най-важното и да схване идеята. А след това мо-
гат да се разглеждат елементите един по един. 

Мисловната карта помага цялата информация да се изобрази на един лист, …. 
Така с един поглед се вижда всичко. А след това се изучават детайлите, за да се видят 
връзките между понятията. Когато всички елементи се възприемат цялостно, лесно 
да може да се откроят начините за връзка. 

Подходът на цялостното възприятие е по-подходящ за ученe, защото прави 
по-лесно схващането на материята и изваждането на връзките между елементите. 

Кои са най-важните неща за мисловната карта? 
1) Листът е разположен нашироко, така се подпомага възприемането; 
2) На централното място е темата на урока или нова идея; 
3) Цветовете (колкото се може повече цветове, да е шарено); 
4) Да е най-живо, да привлича вниманието; 
5) Приятно е да се правят; 
6) Приятно е да се четат. [1,4] 

Асоциации: 
- Има визуална връзка и така се ориентираме по-лесно; 
- Вижда се веднага структурата на темата, кое от кое произлиза; 
- Йерархията. 
Това е визуална шарена информация, тя се възприема по-лесно. 
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Какво е необходимо за създаване на мисловна карта? 
1. Лист и цветни моливи, картинки, фигурки и други художествени материали. В 

средата поставяме основната идея – за предпочитане е да я нарисувате, апликирате 
или илюстрирате по друг начин. 

2. Рисуване на „разклонения“ в различни цветове, свързани с основната идея и 
асоциациите с нея. 

3. Всяка от тези асоциации може да се разбива на още по-дребни и конкретни 
идеи към нея, които ясно показват връзката ѝ с основната идея. 

Основно предимство на мисловните карти е, че развиват различни компетентнос-
ти, като стимулират и ангажират и двете мозъчни полукълба поравно. Мисловната 
карта е структуриран метод за обработване на информация, но в същото време поз-
волява и креативност.  

Прилагането на метода е свързано с идеите на самото дете – ученикът е в центъра 
на учебния процес през цялото време. Той получава възможност да изрази себе си и 
творческите си виждания, но също и да подреди мислите си, като ги групира и свър-
же една с друга. 

Основните елементи при изграждане на мисловните карти са цветовете, 
картинните елементи и ключовите думи. Посредством тях се стимулират едни от 
най-важните мозъчни способности – асоциациите и въображението. Именно те са те-
зи, които активират както лявата, така и дясната половина на мозъка, което е важно 
за цялостната когнитивна функция и ефективното й развитие.  

В днешно време, методът на мисловните карти се използва в различни сфери от 
над 250 милиона души по целия свят, благодарение на тяхната приложимост и висока 
резултатност. Тъй като една от най-важните за хората е именно образователната сфе-
ра, преподавателският интерес към тях, все повече нараства и те вече са застъпени в 
обучението и практиката на множество университети и училища по целия свят. Ме-
тодът е добре приет от учители и от ученици. 

Самият процес на учене се разгръща в линеен вид на представяне на информа-
цията. Предполага се, че това би изградило друг тип мислене, по-добро усвояване на 
информация и по-добър синтез на информация. Колкото по-рано човек разбере как да 
учи лесно, толкова повече възможности му се откриват.  

Хората са свикнали да учат линейно, да четат линейно, да пишат линейно и кога-
то човек прави това 10, 15, 20 години се превръща в добре отработен и устойчив на-
вик. Съответно отнема време да се промени. От друга страна, отправяйки поглед към 
бъдещето и динамиката на промените, които съпътстват ежедневието, можем да 
твърдим, че все повече нуждата от това, човек да мисли адекватно, креативно и да 
създава, да бъде дизайнер на това, което се прави, мисли и създава ще е едно от най-
ценните умения, защото голяма част от останалите неща ще са автоматизирани и ще 
се правят от машина. 

С метода на мисловната карта учениците имат възможност да развиват въображе-
нието си постоянно , благодарение на методите, които се използват.  

В обобщен контекст интерактивно обучение е това обучение, което създава едно-
временно условия (Какво?) за повишена вътрешна активност както на учителя, така и 
на ученика, при тяхното взаимодействие и възможност (По какъв начин?) за външна-
та им изява, чрез гъвкави и динамични методи (Как?) в процеса на обучение (Къде?), 
с умелото и компетентно прилагане на съвременни динамично развиващи се средства 
на обучение от учителя (Кой?), в подходяща образователна среда (Къде?) – училищ-
на, домашна, извънкласна, състезателна в урочните и извънурочните форми. 
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3. Технологични варианти на уроци по учебната дисциплина „Човек и об-
щество“ в IV клас с прилагане на методите „мозъчна атака“ и „мисловна карта“ 

Обект на изследване са ученици от четвърти клас, както и учители в начален 
етап на обучение. В изследването участват 24 ученици от четвърти клас, обучаващи 
се в ОУ „Братя Миладинови“, гр. Бургас. 

Предметът на изследване е свързан с прилагане на интерактивните методи 
Мисловна карта и Мозъчна атака в обучението по „Човекът и обществото“ в  
4 клас, като възможност за подобряване и разнообразяване на учебно-познавателния 
процес.  

 
3.1. Технология на провеждане на урок по Човекът и обществото, 4 клас 

чрез използване на интерактивния метод „Мозъчна атака“ 
 

Тема: Възрожденските хора 
1. Вид на урока: За нови знания. 
2. Цел на урока: Учениците да се запознаят с Великите българи, които по време 

на Възраждането са помагали, както с материални, така и с духовни средства, за раз-
витието на културата и духовна независимост на българския народ. 

3. Задачи:  
3.1. Образователни: 
-  учениците да си припомнят най-важните моменти от развитието на българската 

просвета и църква през Новото време. (от предния урок); 
- да се запознаят с промените, които настъпили в живота на българите през 

Възраждането, както и хората, чиято роля, оказва влияние върху напредъка на 
българската култура и духовно развитие.  

-  развитие на четивната техника на учениците; 
-  развитие на речника на учениците, като се запознават с нови думи. 
3.2. Възпитателни: 
- възпитаване в уважение към дейците, отдали се безкористно в името на възраж-

дането на българската култура и църква. 
- Осъзнаване значимата  роля на учителя и уважение към личността на учителя.  
-  развитие на качествата на личността – прилежност, инициативност, екипност. 
5. Форма на работа: фронтална, индивидуална, групова. 
6. Методи и похвати: дискусия, обяснение, Мозъчна атака. 
7. Възможности за между предметни връзки: Български език и литература, 

Домашен бит и техника. 
8. Материали и инструменти: Учебник на „Булвест 2000“, 4 бр. листи А4, 

цветни листчета, химикали, маркери. 
9. Предварителна подготовка: 
9.1. За учителя: 
- теоретико-методическа – запознава се с програмните изисквания; 
- учебно-дидактични средства и материали за използване за работа в часа. 
9.2. За учениците: 
- теоретико-методическа – Учебник, тетрадка за работа в клас; 
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Основни 
структурни 
компоненти  

на урока 

Съдържание Дидактически 
инструментариум 

и средства 

Подготвителен 
етап 

Учителят раздава на учениците А6 формат 
листи, свързани с предходния урок „Дви-
жение за нова просвета и нова църква“.  
Въпросите (5 мин): 
1. Кои били първите български училища? 
а/ килийните 
б/ взаимните 
в/ класните 
2. Д-р Петър Берон създал: 
а/ килийно училище 
б/ Рибен буквар 
в/ първите класни правила 
3. Рибният буквар е създаден през: 
а/ 1672 г. 
б/ 1824 г. 
в/ 1835 г. 
4. Първото взаимно училище е открито 
през 1835 г. в град: 
а/ Трявна 
в/ Стара Загора 
г/ Габрово 
5. Първото взаимно училище е създадено 
от: 
а/ Васил Априлов 
б/ Неофит Рилски 
в/ д-р Петър Берон 
6. Извоюваната през 1870 г. Самостоятел-
на българска църква е: 
а/ патриаршия 
б/ екзархия 
в/ патриаршия 

Тест, Листи  
А6 формат с 
въпроси. 
 
6 мин. 

Операционно-
съдържателен 
етап    

1. Учителят въвежда учениците в новата те-
ма „Възрожденските хора“, като им обяснява 
за това, как Новото време /изграждането на 
училища, независимостта на българската 
църква/, променя живота на българите,  как те 
сами започват да се грижат за своите дела. За 
делата на определена прослойка българи въз-
рожденци, даващи своите знания, своят труд и  
материални средства за благото на народа. 
2. Учителката записва на дъската дата и загла-
вието на урока „Възрожденските хора“, а уче-
ниците записват в тетрадките за работа в клас. 

Разказ, беседа, 
обяснение, 
интерактивен 
метод „Мозъчна 
атака“. 
 
34 мин. 
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3. Учениците четат на части урока. Обясняват 
се и се записват непознатите думи. Обръща се 
внимание на дейностите и значимостта на най-
образованите хора през Възраждането – тази 
на учителите. Обръща се внимание и  на дей-
ностите, които са се извършвали в читалищата. 
За влиянието им към културния живот на хората.  
В урока се разглеждат още важната роля на 
строителите, зографите, издателите, дарите-
лите. След всеки прочит от учениците, учи-
телката обобщава.  
* След приключване на урока, учениците се 
приканват да приберат учебните пособия и 
учителят организира разделянето им в екипи 
за провеждането на Мозъчна атака.  
1. Учениците се разделят на 4 отбора – по  
6 ученици в отбор. 
2. Дават се инструкции за изработването на 
постерите чрез метода „Мозъчна атака“. 
3. Учителката раздава на всяка група по 1 
лист А4 и цветни листчета, на които трябва 
всеки отбор да запише своите идеи – от 4 до 
6 идеи, във връзка с името на отбора, което 
им се падне.  
Избира се един, който да записва идеите, и 
един говорител.  
Задачата на всички от отбора е да генерират 
идеи, свързани с дейността на съответната 
група, в която попада екипът. 

         
4. Представител на всяка група изтегля лист-
чета с имената на отборите: „Учители“, „Да-
рители“,  „Строители“ и „Зографи“. 
Учениците записват, това което съекипници-
те им се сещат, например строители – дей-
ностите им, известни български  строители 
през Възраждането и т.н. 
8. Време за работа – 10 - 15 мин. 

Оценъчно –
затвърждаващ 
етап 

Говорител на всяка група представя идеите 
на своя отбор. Оценка за работата на отбори-
те. Обобщаващ коментар по работата на все-
ки един отбор. 

Въпроси, Оценка 
на учителя, оцен-
ки на учениците. 
6  мин. 
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3.2. Технология на провеждането на урок по Човекът и обществото, 4 клас 
чрез използване на интерактивния метод „Мисловна карта“ 

Тема: Движението за национално освобождение 
1. Вид на урока: За нови знания. 
2. Цел на урока:  Да се осмисли ролята и саможертвата на българските борци за 

освобождението на България. 
3. Задачи:  
 3.1. Образователни: 
- актуализация на знанията от предния урок „Възрожденските хора“, чрез петми-

нутка. 
- да се запознаят с живота и делата на  дейците за свобода в България, за планове-

те, които правят за освобождението на родината. 
- да разберат ролята на будните българи, като Георги Раковски, Васил Левски, 

Любен Каравелов и Христо Ботев; 
- развитие на четивната техника на учениците; 
- развитие на речника на учениците, като се запознават с нови думи. 
- групова работа с интерактивния метода „Мисловна карта“ 
3.2. Възпитателни: 
- възпитание в уважение към делата и саможертвите на Великите българи, дали 

живота си за освобождението на България. 
- развитие на качествата на личността – прилежност, инициативност, екипност. 
5. Форма на работа: фронтална, индивидуална, групова. 
6. Методи и похвати:  дискусия, обяснение, „Мисловни карти“. 
7. Възможности за между предметни връзки: Български език и литература,  

Домашен бит и техника. 
8. Материали и инструменти: Учебник на „Булвест 2000“, 2 бр. листи А3, 

цветни моливи, флумастери, лепило. 
9. Предварителна подготовка: 
9.1. За учителя: 
- теоретико-методическа – запознава се с програмните изисквания; 
- учебно-дидактични средства и материали за използване на работа в часа – 

учителят осигурява листите А3 – 2 бр. (допълнителни 4 бр. за резерва), 2 бели плика 
А6, в които има изрязани снимки на Васил Левски и Георги Раковски и лист А4 с 
ориентировъчни думи и словосъчетания, които да насочат работата на учениците, 
при съставянето на своята мисловна карта. 

9.2. За учениците: 
- теоретико-методическа – Учебник, тетрадка за работа в клас; 
- учебно-дидактични средства – цветни моливи, флумастери, лепило. 
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Основни 
структурни 
компоненти 

на урока 

Съдържание 

Дидактически 
инструмен- 

тариум  
и средства 

Подготвителен 
етап 

Учителят раздава на учениците А6 формат 
листи петминутки на учениците, свързани с 
предния урок „Възрожденските хора“. 
Въпросите (5 мин): 
1. Кой народ управлява българските общини 
по време на Възраждането? 
а/ турският 
б/ българският 
в/ гръцкият 
2. Чрез общините българите се грижели за: 
а/ за своите интереси 
б/ за интересите на турците  
в/ за интересите на гърците 
3. Най-уважавани били: 
а/ занаятчиите 
б/ учителите 
в/ зографите 
4. Първото издателство е създадено през 
1857 от: 
а/ Христо Данов 
в/ Васил Априлов 
г/ Колю Фичето 
5. Васил Априлов е: 
а/ строител 
б/ дарител 
в/ търговец 
6. Строителите, зографите и резбарите по-
магали за: 
а/ построяването на училища, къщи, мостове и 
храмове. 
б/ театралните постановки 
в/ ограмотяването на народа 

Въпроси,  
листи А6 
формат с 
въпроси. 
 
5 мин. 

Операционно-
съдържателен 
етап    

1. Учителят въвежда учениците в новата тема 
„Освобождението на България“ –  за безус-
пешните  бунтове и въстания на българския 
народ, тъй като участниците не са били добре 
подготвени. Новата просвета и култура, напре-
дъкът на занаятите, строителството „отварят 
очите“ на народа и той придобива самочувст-
вие. Българите искат да бъдат свободни, да 
имат своя собствена държава. 
2. Учениците записват дата и заглавие на уро-
ка в тетрадките. 
 

Разказ, беседа, 
обяснение, 
групова работа, 
интерактивен 
метод 
„Мисловна 
карта“ 
 
35 мин. 
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3. Ученици четат отделните абзаци от урока и 
се прави коментар.  
а/ Георги Раковски – биография; дейности – 
журналист, революционер, публицист, сфор-
мира първата българската легия в Белград; 
Създател на първия план за освобождение – 
1858 г.; Баща на българската революция. 
б/ Любен Каравелов –  биография; дейности – 
писател, създател/председател на БРЦК в 
Букурещ. 
в/ Васил Левски – биография; дейности, дякон, 
Апостола на свободата; създател на мрежи от 
комитети в България; Неговата цел – всички 
народи да бъдат равни. 
 г/ Христо Ботев – биография; писател, учител, 
публицист, революционер; привърженик на 
революцията в Букурещ; 
* След приключване на четенето и комента-
рите по урока, учениците прибират тетрад-
ки и остават само с учебници, а учителят ги 
организира за прилагане на интерактивния 
метод „Мисловна карти“  
1. Учениците се разделят на 4 групи – по 6 
ученици, дават се 4 плика, в които има снимки 
на Васил Левски, Любен Каравелов, Георги 
Раковски и Христо Ботев.  
2. Всеки екип получава постер (лист А3).  
3. Дават се инструкции за изработването на 
мисловните карти. 
- по средата на листа А3 да поставя снимката 
на революционера, за когото всеки отбор тряб-
ва да изработи мисловна карта. 
- да използват различни цветове, за разклоне-
нията, които означават различна информация; 
на по-дебелите клони да е основната асоци-
ация, като по-тънките клони, излизащи от ос-
новния дебел клон, могат да са повече от 1, но 
да показва връзката с основната идея.  
3. Дава се инструкция да извадят цветни мо-
ливи или флумастери, лепило. На листа могат 
да рисуват  повече от 1 ученик, но не повече 
от трима. Препоръчително е един да пише. 
Може първо да нарисуват картата с графитен 
молив, след това да повторят с цветните 
моливи/флумастери (препоръчвам моливи). 
4. Останалите от екипа са с учебници и търсят 
информацията, която трябва да е подредена 
хронологично. Съветват се, коментират. 
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Какви са наблюдаваните резултати в резултат на прилагане на двата 

интерактивни метода? 
 

И в двата урока организацията на работа е свързана с редуване на фронтална и 
групова работа. Това изисква добро планиране на времето и прецизно изпълнение на 
инструкции. Наблюдението сочи, че работата в екип мотивира учениците и стимули-
ра повишаването на активността им. Всички членове на екипа са с позитивна нагласа 
към предстоящите задачи и всеки от участниците в екипите има определена задача, 
която подпомага ефективността на работа. Най-много ги мотивира това, че имат оп-
ределено време за работа. Учениците обичат да се съревновават, когато са по групи и 
това е свързано с една от характерните особености на четвъртокласниците - личност-
ното самоутвърждаване в класа. За да се поддържа висока познавателна активност 
след приключване на регламентираното време на екипите бяха дадени 2 минути за 
приключване на процеса за генериране на идеи.  

Основният извод е, че ученици се справиха с възложените задачи и в двата урока. 
В хода на екипната работа, учениците обмениха идеи и информация (при прилагане-
то и на двата метода). Тези, които не разбираха, или не можеха да се справят, бяха 
подпомагани от своите съученици.  

Трябва да обособим мястото и ролите на учителя при подготовката и провеж-
дането на уроци, в които се използват интерактивни методи. 

5. Учителката показва на дъската, как трябва 
да изглежда мисловната карта. 
6. Време за работа – 20 минути. 
 

 
 

Оценъчно –
затвърждаващ 
етап 

Всеки отбор си избира говорител, който пред-
ставя изработената мисловна карта. Оценка за 
работата на отборите. Обобщаващ коментар 
по работата на всеки един отбор. 

Въпроси, 
Оценка на учи-
теля, оценка на 
учениците. 
6 мин. 
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При организиране на интерактивен образователен процес началните учители раз-
ясняват принципите за работа, дават подробни инструкции за всеки от етапите на ра-
бота, избират учебно съдържание, съобразено както с целите на обучение, така и с 
индивидуалните и възрастовите особености на малките ученици, стремят се да из-
граждат връзка на доверие между членовете на екипите, като им предлагат подкрепа 
и демонстрират съпричастност, насърчава рефлексията у учениците, демонстрират 
възможни пътища на „обхождане“ на учебното съдържание. 

В хода на прилагане на двата конкретни метода: Мозъчна атака и Мисловна карта 
се установи, че мотивацията за учене, за търсене и подбор на информация, за откроя-
ване на ключови думи и фрази по предмета „Човекът и обществото“ се повишава. 

На базата на педагогическата практика и на научните твърдения, които бяха 
представени, може да се твърди, че прилагането на интерактивни методи на обучение 
подпомага мотивацията на учениците и индивидуализацията на учебния процес, дава 
възможност за използване на технологични варианти и техники, ориентирани към 
различни стилове на учене, за организация на разнообразни учебни дейности.  

За успешното прилагане на интерактивността в обучението от съществено 
значение е и човешкият фактор, а именно наличието на УЧИТЕЛ, който компетентно 
интегрира възможностите на учещата учебна среда с методите на обучение и 
познавателните особености на своите ученици, за да активизира децата да участват и 
да извършват разнообразни дейности като по този начин развиват ключовите си 
компетентности за бъдещето, в което ще се реализират. 
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Abstract: The right of intervention in a case is the procedural means to enter into a judicial 
case in the UN International Court of Justice for a state which is not a party to the case but 
claims interest of legal nature in that case. The Statute of the Court provides for two types 
of intervention. Under the first type (according to Art. 62 of the Statute) the grounds for 
intervention is that the intervening state has interest of legal nature in that case. As per the 
other type of intervention (Art. 63 of the Statute) the grounds for intervention is 
interpretation of multilateral international treaty by the ICJ under a case where the 
intervening state is not party to, but is party to the treaty. 
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І. Обща характеристика на правния институт на встъпването в дело в МС 
Подобно на националния съдебен процес, и съдебният процес в Международния 

съд на ООН (МС) познава възможността за встъпване във висящо дело на държава, 
която не е страна по него. Встъпването е не просто установила се практика на Съда; 
то е изрично нормативно уредено в Статута (Ст.) и Правилника (Прав.) му. Като пра-
вен институт с общоюридически характер, и в международното правосъдие встъпва-
нето е процесуален способ за защита на правата на трета, неучастваща в дадено дело 
държава, но която същевременно има определен правен интерес от предмета му. 
Встъпването позволява третата държава да влезе, така да се каже, в чуждо дело, дело 
между други държави, пред МС, така че да не допусне възникването на евентуални 
неблагоприятни последици за себе си от съдебното решение по това дело. 

Встъпването в дело в МС бива два вида, за които се отнасят съответно чл. 62 и 63 
от Статута на МС. 

 

ІІ. Встъпване в дело поради наличие на правен интерес (чл. 62 СтМС) 
Чл. 62: „1. Ако някоя държава счита, че има някакъв интерес от правно естество, 

който може да бъде засегнат от решението по делото, тя може да подаде молба в съ-
да, за да й се разреши да встъпи в делото. 

2. Решението по тази молба се взема от съда“. 
1. МС доразвива тази разпоредба в Правилника за организацията и дейността си. 

Според неговия чл. 81 държавата, която иска да встъпи в дадено дело, трябва да по-
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даде молба до Съда най-късно до края на писменото производство по делото, като по 
изключение Съдът може да допусне подаването й и по-късно (чл. 81, т. 1 Прав.). В 
молбата държавата трябва да конкретизира делото, в което иска да встъпи, и да посо-
чи: (1) правния си интерес, който може да бъде засегнат от съдебното решение по то-
ва дело; (2) точната цел на встъпването си; и (3) основанието на юрисдикцията, която 
Съдът би имал по спор между встъпващата държава и страните по делото (чл. 81, т. 2 
Прав.). Тези три въпроса са всъщност условията, с оглед на които Съдът преценява 
дали да допусне, или не встъпването. Молбата трябва да съдържа списък на докумен-
тите в нейна подкрепа, като те трябва и да бъдат приложени към нея (чл. 81, т. 3 
Прав.). 

По въпроса за юрисдикцията Съдът винаги е на мнение, че с молбата си за встъп-
ване встъпващата държава признава юрисдикцията му спрямо себе си. Относно точ-
ната цел на встъпването всички встъпващи държави посочват едни и същи цели и Съ-
дът ги приема: първо, да защитят определени свои права, които може да бъдат засег-
нати от решението, и второ, да информират Съда за естеството на тези права1. 

2. Но най-важното условие, основанието за встъпване в дадено дело е правният 
интерес на встъпващата държава от това дело. Ненапразно това условие е посочено и 
в чл. 81, т. 2, б. (а) Прав., и в самото нормативно основание на встъпването – чл. 62 
Ст., и то с една и съща формулировка: „интерес от правно естество, който може да 
бъде засегнат от решението по делото“. От тази формулировка може да се изведат 
две характеристики на това условие за встъпване, кумулативното наличие на които 
означава, че условието е изпълнено и съответно МС трябва да допусне встъпването. 
Първата характеристика е интересът на встъпващата държава от делото, по което 
иска да встъпи, да бъде правен, т.е. да обосновава определени права на встъпващата 
държава, свързани с предмета на делото. Втората характеристика е тези права по 
такъв начин да бъдат свързани с предмета на делото, че решението на Съда немину-
емо да се отрази върху тях – това със сигурност представлява засягане на интереса на 
встъпващата държава. А безспорният показател, че съдебното решение по делото се 
отразява върху право на трета спрямо делото държава е, ако без това решение тази 
държава може да упражнява съответното си право по един начин, а в резултат на 
постановяването на решението – трябва да го упражнява вече по друг начин.  

3. Практиката на МС разкрива две принципни позиции на Съда при всеки случай 
на искане за встъпване по чл. 62 Ст. Първата позиция е, че дори в дадено дело да са 
ангажирани права и на трета, неучастваща в него държава, за Съда няма пречка да 
разгледа делото, и затова той не е длъжен да допусне встъпване на тази държава – то-
ва е въпрос на негова преценка. Втората принципна позиция на Съда е, че той е длъ-
жен да допусне встъпване в дело на трета спрямо него държава само ако претендира-
ното от тази държава право е съставна, неделима част от самия предмет на делото; 
казано по друг начин – предметът на делото е всъщност право, чийто носител е тре-
тата държава, т. е. държава, която изобщо не е страна по делото. Като при тази ситуа-
ция съдебното решение неминуемо ще засегне правото на тази държава – решението 
винаги се произнася по предмета на делото. Критерият, който МС формулира във 
втората си позиция, т. е. критерият, за да допусне встъпване в делото на трета държа-

                                                            
1
  Вж. напр. встъпването на Никарагуа по делото за граничния спор между Салвадор и 

Хондурас (Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice 
(I. C. J. Reports) 1990, p. 128), встъпването на Екваториална Гвинея в делото между Камерун и 
Нигерия за сухоземните и морските им граници (Ibid., 1999, p. 1032). 
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ва (правото й да е част от самия предмет на делото), той всъщност извежда също от 
дело, конкретно дело от 1954 г. – делото за паричното злато, изнесено от Рим през 
1943 г. 

Накратко, фактическата обстановка по това дело е следната2. През Втората све-
товна война Италия, окупирайки Албания, отнася в Рим паричното злато (т.е. златния 
резерв) на Албания, открито в нейната национална банка. През 1943 г. германските 
войски, напускайки Италия след капитулацията й, отнасят същото албанско злато 
заедно с италианския златен резерв от Рим в Германия. В края на войната албанското 
злато, вече в Германия, е пленено от съюзническите войски. Тогава претенция към 
него отправя Великобритания. През 1949 г. по едно дело между нея и Албания пред 
МС – делото за инцидента в пролива Корфу3, Албания е осъдена да заплати обезще-
тение на Англия. Тъй като такова не е заплатено, последната иска да получи албан-
ското злато в качеството на дължимото й обезщетение. 

За да се реши въпросът за това злато, Великобритания, Франция и САЩ като съ-
юзници от антихитлеристката коалиция сключват във Вашингтон споразумение, с 
което създават арбитраж, който да отсъди дали златото принадлежи на Албания. Ед-
новременно с това трите държави правят съвместно заявление, според което, ако ар-
битражът реши, че златото е нейно, то ще се предаде на Англия (вместо дължащото й 
се обезщетение от Албания), но само ако в определен срок (90 дни) след арбитражно-
то решение Албания или Италия (които също претендират за златото) не се обърнат 
към МС за решаване на спора чия собственост е то. В този срок Италия подава иск 
срещу Великобритания, Франция и САЩ. 

Същевременно обаче Италия заявява предварително възражение, с което оспорва 
юрисдикцията на Съда4. Мотивите на Италия за това са, че тъй като Албания претен-
дира за собственост върху златото, то тя има безспорен интерес от предмета на дело-
то и съответно то не би могло да се реши без нейното участие. Всъщност със своето 
предварително възражение Италия не отрича изобщо юрисдикцията на Съда. 
Позицията на Италия е, че Вашингтонското споразумение, по силата на което тя за-
вежда делото, не е достатъчно като основание за юрисдикцията на МС по това дело. 
Защото неговото решение, макар и да се произнесе по претендираното и от Албания 
злато, в действителност няма да е задължително за нея5, няма да я обвърже, защото тя 
не е страна по делото6. 

МС, разглеждайки предварителното възражение на Италия, стига до констата-
цията, че „правните интереси на Албания не само биха били засегнати от решението, 
но те представляват съставна част от самия предмет на решението“7. Същевременно 
обаче Албания под никаква форма не участва в делото – тя нито е негова страна, нито 
иска да встъпи на основание на чл. 62 Ст. Следователно Албания не е дала съгла-
сието си спор, чийто предмет са нейни права, да бъде решен от Съда. А това вече 
противоречи на основния принцип на юрисдикцията му: МС може да има такава само 

                                                            
2 За това дело вж. Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International 
Court of Justice 1948-1991. N. Y. 1993, 29-30. 
3 За това дело – Іbid., 5-7. 
4 Чл. 62, т. 1 от действащия по време на делото Правилник на МС (както и чл. 79, т. 1 от сегаш-
ния Правилник) позволява всяка страна по дело (т.е. и ищецът) да оспорва юрисдикцията на 
Съда. 
5 I. C. J. Reports 1954, p. 33. 
6 Ibid., p. 27. 
7 Ibid., p. 32. 
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спрямо спор, чиито страни изрично са се съгласили той да го реши. Оттук окончател-
ното заключение на Съда е, че независимо че Италия, от една страна, и от друга – 
Франция, Великобритания и САЩ, като ответници по делото за паричното злато, му 
предоставят юрисдикция по това дело, той не може да упражни тази юрисдикция без 
участието на Албания в делото8. Ето защо Съдът приема предварителното възраже-
ние на Италия и прекратява делото поради липса на юрисдикция9. 

Но от разсъжденията на Съда относно правното положение на Албания в делото 
за паричното злато може да се направи един изключително важен извод: ако Албания 
беше встъпила в делото, Съдът щеше да продължи разглеждането му. В решението 
си той отбелязва както правото на Албания да встъпи, така и факта, че тя не встъп-
ва10. Поради тази причина за Съда остава като единствена възможност да прекрати 
делото. 

Ръководейки се от решението си по това дело, МС отхвърля всяка молба за 
встъпване, когато установи, че претендираният правен интерес не представлява със-
тавна част от самия предмет на спора. Но през 1995 г. Съдът се изправя пред случай 
на встъпване, пълно повторение на казуса за встъпването в делото за паричното зла-
то. Това е делото между Португалия и Австралия относно Източен Тимор. То е един-
ственото засега, решено по абсолютно същия начин и с абсолютно същите мотиви ка-
то делото за паричното злато. Делото за Източен Тимор е прекратено също поради 
невстъпване на трета държава с правен интерес от предмета на делото. 

В делото за Източен Тимор ответникът Австралия заявява предварително възра-
жение, че ако разгледа делото, МС ще трябва да се произнесе с решението си относно 
права и задължения на една държава, която обаче не е страна по делото – Индоне-
зия11. Поради това Съдът няма юрисдикция, от една страна, а от друга – по същата 
причина и искът на Португалия е недопустим12, което означава по силата и на двете 
основания, че делото трябва да се прекрати. При това Австралия привежда като аргу-
мент за искането си точно делото за паричното злато13. Ищецът Португалия се съгла-
сява, че ако се окаже, че делото ангажира права и задължения на Индонезия, Съдът 
не може да го разгледа14. 

Обсъждайки възражението на Австралия, Съдът стига до извода, че за да може да 
се произнесе по иска на Португалия, задължително най-напред трябва да се произне-
се по правата на Индонезия в Източен Тимор, това произнасяне се явява необходима 
предпоставка за решаване на делото изобщо15. Изхождайки от обстоятелството, че 
Индонезия е трета държава спрямо делото, Съдът отбелязва, че като правило за него 
няма пречка да реши едно дело дори когато решението би могло да засегне правни 
интереси на трета държава16. Само че в случая с Индонезия Съдът констатира, че 
нейните права и задължения образуват самия предмет на делото. 

Същевременно обаче Индонезия не е страна по него, нито по някакъв друг начин 
приема компетентността на Съда17 (напр. чрез встъпване в делото). А това противо-
речи на един от фундаменталните принципи на Статута на МС, че той няма юрисдик-

                                                            
8  Ibid., p. 32, 33. 
9  Ibid., p. 34. 
10 Ibid., p. 32. 
11 Ibid., 1995, p. 99. 
12 Ibid., p. 95. 
13 Ibid., 100-101. 
14 Ibid., p. 100. 
15 Ibid., p. 102, 104, 105. 
16 Ibid., p. 104. 
17 Ibid., p. 105. 
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ция да реши такъв спор, чиито страни не са дали съгласието си за това18. Оттук вече 
МС, подобно на Австралия, намира идентичност с делото за паричното злато, и по-
конкретно идентичност между значението, което има правният интерес на Албания 
за предмета на това дело, и значението, което има правният интерес на Индонезия за 
предмета на делото за Източен Тимор. Съответно Съдът решава това дело по иденти-
чен начин – заключава, че макар страните по делото да му предоставят юрисдикция, 
той, с оглед на конкретните обстоятелства по него, не може да упражни тази юрис-
дикция, поради което го прекратява19. 

4. Копия на молбата за встъпване се изпращат на страните по делото, които могат 
в определен от Съда срок да представят писмено становището си по нея (чл. 83, т. 1 
Прав.), но Съдът не се счита обвързан от тези становища. Напротив, той разрешава 
или отказва встъпването само по собствена преценка (чл. 84, т. 1 Прав.). Съдът може 
да се произнесе по встъпването както с решение, така и с определение по чл. 48 
Ст. (т.е. определение по хода на делото). Въпросът за акта не е изрично уреден нор-
мативно. От една страна, ПравМС мълчи относно него, а от друга страна, чл. 62, т. 2 
Ст. казва само, че „решението по тази молба се взема от Съда“. Редакцията обаче на 
тази разпоредба и на френски (La Cour decide), и на английски език (It shall be for the 
Court to decide...)20 дава основание за заключението, че тук под „решение“ трябва да 
се разбира не актът на Съда като документ, а преценката му, произнасянето му, от-
съждането му по молбата за встъпване. Следователно той е свободен да прибегне до 
всеки от актовете си, за да се произнесе за встъпването, като никога не обяснява кога 
трябва да бъде съдебно решение и кога – определение. 

5. Разрешавайки встъпването, същевременно Съдът ограничава участието на 
встъпващата държава само до въпросите, за които й признава, че има правен интерес21. 

6. Друг въпрос, който производството по встъпване повдига, е въпросът за проце-
суалното качество на встъпващата държава. Този въпрос безспорно е важен, защото 
от това процесуално качество зависи правното действие на съдебното решение по де-
лото, обект на встъпване, спрямо встъпващата държава. За разлика от встъпването по 
чл. 63 Ст., чиято т. 2 посочва какво е правното действие на решението, чл. 62 мълчи 
за това правно действие при встъпването, регламентирано в тази разпоредба. 
Очевидно правното действие на съдебното решение може да бъде различно за всеки 
конкретен случай на встъпване по чл. 62 в зависимост от волята на встъпващата дър-
жава. Ако тя не иска да стане страна по делото, решението му няма да е задължител-
но за нея22. Съответно, ако тя стане такава страна, решението ще е задължително, и 
то по тази причина. 

ІІІ. Встъпване в дело поради тълкуване на многостранен международен  
договор (чл. 63 СтМС) 

Освен встъпването по чл. 62 поради наличието на правен интерес, Статутът на 
МС предвижда и още един вид встъпване, уреден в неговия чл. 63: 

                                                            
18 Ibid., p. 101. 
19 Ibid., p. 105, 106. 
20 Френският и английският език са езиците, на които работи МС, включително на които се 
постановяват актовете му.  
21 Напр. за Никарагуа като встъпваща държава по делото за граничния спор между Салвадор и 
Хондурас това е правният режим на водите в залива Фонсека (I. C. J. Reports 1990, p. 137), за 
Гърция като встъпваща държава по делото между Германия и Италия относно юрисдикцион-
ните имунитети на първата – това са решенията на гръцките съдилища срещу Германия (Ibid., 
2012, p. 8). 
22 Вж. I. C. J. Reports 1990, 135-136; Ibid., 1992, 609-610; Ibid., 1999, p. 1034; Ibid., 2002, p. 448; 
Ibid., 2012, p. 8. 
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„1. Когато се поставя въпрос за тълкуването на една конвенция, в която освен 
страните по делото участвуват и други държави, Секретарят незабавно уведомява 
всички такива държави. 

2. Всяка така уведомена държава има правото да встъпи в делото; но ако тя из-
ползува това право, даденото в решението тълкуване ще бъде еднакво задължително 
и за нея“. 

 

1. В т. 1 на чл. 63 Ст. е употребен терминът „конвенция“, но изхождайки от дефи-
ницията за международен договор в чл. 2, т. 1, б. а) от Виенската конвенция за право-
то на договорите, е ясно, че тя е вид международен договор. Следователно този тер-
мин трябва да се разбира като визиращ изобщо международен договор. На следващо 
място, очевидно е, че в чл. 63 става въпрос само за многостранен договор – т. 1 гово-
ри за такава конвенция, в която освен страните по делото (които са две) трябва да 
участват и други държави. 

Секретарят на МС е длъжен да уведоми всички държави – страни по тълкувания 
договор, но които не са страни по делото относно него, че в хода на съдебния процес 
ще бъде тълкуван съответният договор с оглед на неговото прилагане по делото. То-
гава всяка от тези държави, ако смята, че може да бъде засегната от тълкуването на 
договора, дадено със съдебното решение, има право да встъпи в делото, за да повлияе 
върху тълкуването. За тази цел държавата подава до Съда декларация с искането си 
за встъпване. Декларацията трябва да бъде подадена не по-късно от откриването на 
устното производство, но по изключение е допустимо и по-късно (чл. 82, т. 1 Прав.). 
Със самото си искане за встъпване встъпващата държава признава юрисдикцията на 
Съда по делото, обект на встъпването. 

Според чл. 82, т. 2 Прав. декларацията трябва да посочва: (1) делото, в което се 
иска встъпване; (2) договора, който ще се тълкува в процеса по това дело и с оглед на 
което тълкуване се иска встъпването; (3) доказателства, че встъпващата държава е 
страна по тълкувания договор; (4) посочване по кои точно разпоредби на договора 
ще даде своето тълкуване тази държава; (5) самото тълкуване, което дава встъпваща-
та държава. Към декларацията трябва да бъдат приложени документите, подкрепящи 
съдържанието й. 

Копия от декларацията се изпращат на страните по делото, които могат да изло-
жат писмено становищата си по встъпването в определен от Съда срок (чл. 83, т. 1 
Прав.). Съдът обаче не е обвързан от тези становища, като разрешава или отказва 
встъпването с определение по чл. 48 Ст. Ако Съдът разреши встъпването и държава-
та встъпи в делото, даденото с неговото решение тълкуване на договора става задъл-
жително за тази държава (чл. 63, т. 2 Ст.). При това трябва да се подчертае, че в никоя 
друга своя част освен тази, съдържаща тълкуването, решението не е задължително за 
встъпилата държава. 

2. Правната уредба и в Статута, и в Правилника на МС на встъпването по чл. 63 е 
единодушна относно предмета на това встъпване – участието на встъпващата държа-
ва в дадено дело с цел да участва в тълкуването на многостранен международен дого-
вор от Съда при разглеждането на делото. На пръв поглед този предмет е различен от 
предмета на встъпването по чл. 62 – защитата на определени правни интереси на не-
участваща в делото държава. Всъщност и с встъпването по чл. 63 отново се защитава 
правен интерес. Само че, за разлика от чл. 62, където правният интерес не е дефини-
ран, а става въпрос за правен интерес изобщо от неограниченото разнообразие от въз-
можни правни интереси на държавите, правният интерес по чл. 63 е конкретно опре-
делен – тълкуването на многостранен договор с оглед прилагането му за решаване на 
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съответното дело. Ето защо встъпването в делата пред МС и в двете си разновиднос-
ти има едно и също основание – правния интерес на встъпващата държава. 

3. Съдържащата се в чл. 63 Ст. правна уредба на встъпването достатъчно катего-
рично демонстрира автоматичния характер на искането за встъпване: ако държавата 
страна по тълкувания договор поиска да встъпи, Съдът не може да откаже. Причина-
та за това е в спецификата на правния интерес при встъпването по чл. 63: правният 
интерес от тълкуването на договора не е необходимо да се доказва; той се презюми-
ра, щом встъпващата държава е страна по тълкувания договор – всяка страна по един 
договор по необходимост би трябвало да е заинтересована от тълкуването му. Тази 
презумпция е заложена в разпоредбата на чл. 63, т. 2: тя предоставя право на встъпва-
не на всяка страна по този договор, а не на такава негова страна, която е доказала 
правен интерес от тълкуването. 

Презюмираният правен интерес при встъпването по чл. 63 означава, че Съдът ня-
ма право на преценка относно съществуването на такъв интерес (за сравнение – при 
встъпването по чл. 62 Ст. основната и решаваща преценка е точно на Съда и точно 
относно правния интерес на встъпващата държава). Съдът може да преценява единст-
вено дали са налице условията за встъпване, но условия, които поставя не той, а са 
регламентирани в самата разпоредба на чл. 63, т. 1 Ст. Тези условия са две: първо, 
Съдът в хода на делото да тълкува даден международен договор (разбира се, най-ве-
роятно е да се тълкува не целият договор, а отделни негови норми), и второ, встъпва-
щата държава да е страна по този договор. Ако тези две условия са изпълнени, Съдът 
е длъжен да разреши встъпването. 

Ето защо заключението, което може да се направи за правомощията на Съда да се 
произнесе по встъпването по чл. 63, е, че те нямат дискреционен характер, т.е. той 
няма неограничена свобода сам да преценява дали да допусне, или не встъпването, 
каквато свобода има при встъпването по чл. 6223. Независещата от Съда, автоматич-
ната24 правна природа на встъпването по чл. 63 е изрично изразена в неговата т. 2, къ-
дето е обявено, че това е право на искащата да встъпи относно тълкуването държава. 
Единствената власт, която има Съдът по отношение на тази държава, е да ограничи 
участието й в делото само до тълкуването на съответния договор. Но и тази власт 
Съдът упражнява отново по силата на разпоредбата на чл. 63: според неговата т. 2 ре-
шението по делото е задължително за встъпилата държава само в частта си относно 
тълкуването на договора. Следователно, ако може да се третира като страна по дело-
то, след като е обвързана от съдебното решение, встъпилата държава е страна само 
дотолкова, доколкото в него се тълкува съответният договор. 

Доказателство за автоматичния характер на встъпването по чл. 63 е актът, с който 
се иска встъпването – декларация. За разлика от този акт по чл. 62 – молба, изборът 
актът по чл. 63 да е декларация илюстрира отношението на Съда към това встъпва-
не – встъпващата държава няма нужда да моли за разрешение да встъпи, тъй като то-
ва е нейно право. Следователно за встъпващата държава е достатъчно да заяви своето 
желание, за да встъпи, а декларацията е именно акт за заявяване на някакво об-
стоятелство. Друго доказателство за автоматичния характер на встъпването по чл. 63 
е, че той изисква Съдът служебно да уведоми държавите, които са страни по тълку-
ван в хода на делото договор, за това. По този начин на практика Съдът сам поканва 
тези държави да встъпят, съобразявайки се с това тяхно право. 
                                                            
23 Ibid., 2011, p. 15. 
24 В този смисъл вж. Elias, T. O. The International Court of Justice and Some Contemporary 
Problems. The Hague, 1983, p. 93; Damrosch, L. F. Multilateral Disputes. – In: The International 
Court of Justice at a Crossroads. N. Y., 1987, p. 384. 
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Abstract: In recent years, a large number of wind turbines have been combined into large 
energy complexes. They are the fastest growing industry in the world of energy. This is due 
to the free wind energy, the environmental advantages and the decreasing prices of NPPs 
per unit of installed capacity. Poor knowledge of the principle of operation of wind turbines 
in many cases is a barrier to their use. This is the purpose of this study. The paper reviews 
the mechanisms and machinery used in utilization of renewable energy sources. In the 
overview on wind turbines their applicability as alternative energy sources is shown. The 
mechanisms constitute the kinematic basis of machinery and mechanical appliances, and so 
they represent an integral part of them. The functionality of the entire machine or device as 
a whole substantially depends on the correctness of the operation of its mechanisms. 
 

Key words: wind turbine, nacelle asynchronous motor, reducer, multiplier. 
 
 

Продължаващият и задълбочаващ се енергиен дефицит на изкопаеми горива в 
европейските държави, включително и нашата, нараства. Увеличава се икономичес-
ката зависимост на евродържавите от страните-износители на петрол, природен газ и 
други дефицитни първични енергоизточници. В тази връзка започна подготовката на 
нова програма за развитие на възобновяемите енергийни източници в Европа. Тя 
предвижда рязко нарастване на дела на алтернативните и възобновяемите източници 
при покриване на енергийните и горивните нужди на евро държавите. В унисон с ве-
че съществуващата и вече новата, още по-строга политика на ограничаване на изко-
паемите не екологични източници на енергия е и българската вътрешна икономичес-
ка политика, която стимулира развитото на сектора на естествено възстановими енер-
гийни източници. 

Един от основните фактори за успешно осъществяване на идея за производство 
на електрическа енергия от вятърни електрически централи е оценката на енергийния 
потенциал на вятъра. 

В България съществува потенциал и се  изграждат ветрови ферми в крайбрежната 
ни ивица и в места над 1000 метра (фиг.1). Бъдещото развитие в подходящи планин-
ски зони и такива при по-ниски скорости на вятъра зависи от прилагането на нови 
технически решения. 

Работата на турбината зависи от скоростта и турболентността на вятъра, височи-
ната на кулата и плътността на въздуха, затова е важно да се познава потенциала в 
избрания за инсталиране регион на страната и условията, при които е получен. 

Съществуват 119 метеорологични станции в България, които регистрират ско-
ростта и посоката на вятъра. Налични са данни за период от над 30 години. 
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На базата на тези данни, публикувани през 1982 г. е съставена карта на ветровия 
потенциал. Изследвания на БАН, направени на базата на дългогодишни наблюдения 
от метеорологичните станции в България и оценката на средногодишните скорости 
на вятъра, измервани на височина 10 m над земната повърхност, дава възможност да 
се направи райониране на територията, дадено в табл.1. 

Първият район (Зона А) включва обширните равнинни части на страната (Дунав-
ската равнина, Тракийската низина, Софийското поле, долините на р. Струма и  
р. Места и района на Предбалкана), където средната многогодишна скорост на вятъра 
като правило не превишава 2 м/сек. Най-висока там е скоростта на вятъра през зима-
та (февруари, март), а най-ниска – през есента (септември, октомври). Добре е изра-
зен денонощният ход на скоростта на вятъра, предвид наличието на планинско-
долинна циркулация в Предбалкана. 
 

Таблица 1. 
Зони на ветровия режим в България 

 

Зона 
Средна многогодишна 
скорост на вятъра, m/s 

Изчислен ветрови потенциал,  
W/m2 

I 
II 
III 

2-3 
4-5 

> 6-7 

< 200 
200-500 

> 500 

 
Вторият район (Зона Б) обхваща части от страната, които са разположени на из-

ток от линията Русе-В.Търново-Елхово и Дунавското крайбрежие, а така също откри-
тите нископланински части до височина около 1000 м., където средната многогодиш-
на скорост на вятъра се изменя от 2 до 4 м/сек. Годишният максимум на скоростта е 
през зимата (февруари, март), а денонощният – през деня. Минималната скорост на 
вятъра тук е в края на лятото и началото на есента (август, септември). По Черномор-
ското крайбрежие се наблюдава определено изместване в годишния ход на скоростта : 
максимумът е през февруари, а минимумът - през юни,юли. В района на вдадените в 
морето части от сушата (на носовете) средната скорост на вятъра превишава 4 м/сек. 

Третият район (Зона В) обединява откритите и обезлесени планински места с ви-
сочина над 1000 м. Той се отличава с високи средни скорости на вятъра, значително 
превишаващи 4 м/сек. Максимумът на скоростта тук е през зимата (февруари), а 
минимумът през лятото (август). Денонощният ход на скоростта се проследява добре 
само в преходните сезони – максимумът е през нощта, а минимумът, през деня. 

За реален ветрови потенциал в България може да се говори едва след провеждане 
на измервания със съвременна измервателна апаратура специално за нуждите на вет-
роенергетиката. 

Изследването на ветровия потенциал за нуждите нa ветроенергетиката включва: 
■ Измерване на скоростта и посоката на вятъра с електронни анемометри; 
■ Запис на средните стойности на параметрите на вятъра за всеки 5 min; 
■ Натрупване и обработка на  информацията за достатъчно продължителен пе-

риод от време (поне 1 година) със специален софтуер; 
■ Получаване на параметрите на теоретичното разпределение на Вейбул (средна-

та скорост на вятъра, математическото очакване, константите на разпределението); 
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Фиг.1. Ветрови потенциал на България 

 
■ Потвърждаване на получените параметри с обработка на наблюдения за сред-

ната скорост на вятъра за дълъг период (поне 10 години) по данни от най-близката 
районна метеорологична станция. 

■ Избор на оптимални параметри на вятърните ЕЦ в зависимост от ветровия по-
тенциал. 

Ветрените технологии използват енергията на въздушните маси над земната 
повърхност, които са резултат от движението, предизвикано от топлината на Слънце-
то и движението на Земята. Въздухът задвижва перките на енергийното съоръжение, 
монтирани на ротор в резултат на силата, която се създава от разликата в наляганията 
между високото налягане върху плоската повърхност на перките и ниското налягане 
на обратната им страна. Въртенето им води до директно производство на механична 
енергия, която може да се превърне в електрическа с помощта на електрогенератор. 
Най-общо казано, вятърната турбина е уред, който превръща вятърната кинетична 
енергия в електрическа.  

 

При избора на място за строителство на вятърна ЕЦ трябва да се имат в предвид 
следните критерии: 

■ метеорологични: подходяща средногодишна скорост на вятъра и наличие на 
доминираща посока на вятъра; 

■ технически: ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда. 
■ допълнителни условия: избягване на места със завихряне и турбуленция или 

утежнена експлоатацията поради неблагоприятни климатични условия. 
По отношение на надеждността при работа, турбуленцията може рязко и непред-

видимо да увеличи риска от аварии, чрез претоварване на въртящите се и други еле-
менти на турбината. Освен това може да предизвика механични резонансни явление, 
които да разрушат за кратко време ротора и. От гледна точка дължината на експлоа-
тационния период на всяка турбина, турбуленцията води до по-бърза умора на мате-
риалите, и то най-вече на роторните лопати. Посочените вредни явления са взаимно-
свързани и водят до създаване на потенциал от авария, предизвикано от непредвиди-
мото им неблагоприятно взаимодействие. 

Оптималното разположение на вятърните електрогенератори не трябва да се пре-
небрегва като процедура за намаляване на разходите. Тази процедура е свързана с 
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оптимизиране на дължината на електрическите проводници (от генераторите до кон-
суматорите). Това води до намаляване разходите за покупката им и електрическите 
загубите  в тях (особено важно при пренасяне на ел. енергия с ниско напрежение). За 
избора на място се отчита и релефа на района който е причина за турбуленции и на-
малена електрогенерация. На фиг. 2. е показано влиянието на къща или дърво с отно-
сителна височина H. Със синьо е обозначена областта с висока турбуленция. При 
проектирането трябва да се предвиди растежа на дърветата недостигнали максимал-
ната си височина. 
 

 
 

Фиг. 2. Влияние на обекти върху турболентността на вятъра 
 

Едни от първите приложени в бита малки инсталации по света са водоподемните 
съоръжения. Те са добре известни със широкия си диапазон на практическо използ-
ване (от различни обекти в селското стопанство до индивидуалното им приложение в 
малки кооперации и за други, имения, чифлици) още през 19 и 20 век [1]. Тази инста-
лации се използват за снабдяване с вода и напояване на ливади, пасища, селскосто-
пански имоти, които са далеко от електропреносните мрежи, намират се в полупус-
тинни райони със сушав климат, места с липса на водни ресурси.  

През последните годи голям брой вятърни турбини се обединяват в крупни енер-
гийни комплекси. Те са най-бързо развиващия се отрасъл в световната енергетика. 
Това се дължи на безплатната вятърна енергия, екологичните предимства и намалява-
щите цени ВяЕЦ, отнесени към единица инсталирана мощност. В повечето случаи 
мощността на ВяЕЦ варира от 25÷250 MW, като в някои случаи по света се достигат 
и по-големи значения. 

В една ВяЕЦ  включени вятърните генератори стартират при скорост .на вятъра 
от 3÷5 m/s. При скорост от 13÷15 m/s се постига номинална мощност, която се задър-
жа до 25 m/s. При по-високи значения на скоростта на вятъра генераторите се спират 
поради опасност от механични повреди. Така значенията на скоростта на вятъра под 
3/5 и над 25 m/s са получели названията „Енергийни затишия”, т.е. когато повечето 
вятърни генератори не работят. Те са от особено значение за даденият регион и тях-
ното разпределение по височина оказва съществено значение на електропроизводст-
вото, а задържането им колкото се може до скоростта с най-висок КПД. На фиг.3 е 
дадена схема на разпределение на отделните ветрогенератори в система на ВяЕЦ.  
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Фиг. 3. ВяЕЦ 
 

Фирмата производител задава кривата на мощността за всяка вятърна ЕЦ Това е 
зависимостта на произвежданата активна мощност от скоростта на вятъра. По крива-
та на мощността се определят:  

V max – максималната скорост на вятъра, до която ветрогенератора функционира;  
V min – минималната скорост на вятъра, необходима за заработването му;  
Vр – скоростта на вятъра, при която се достига максималната мощност.  
Тази крива е определяща за избора на местата за монтаж на вятърните ЕЦ. Една 

вятърна ЕЦ със зададена номинална мощност Р, не е рентабилна, когато работи при 
скорост на вятъра под определена стойност.  

В експлоатация се срещат най-различни видове вятърни електрогенератори 
(фиг.4), които най-често се разделят на два основни вида: 

■ с хоризонтален вал;  
■ с вертикален вал.  

 

 
 

Фиг. 4. Видове вятърни турбини 
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Вятърни електрогенератори с вертикален вал.  

Роторите са три основни типа: Савониос, Дариус и Н-ротор (фиг.5). 
Те имат  ниска ефективност, но работят при по-ниски ветроскорости, по-лесни са 

за обслужване и не изискват устройства за насочване. 
 

 
 

 
 

Фиг. 5. Вятърни централи с вертикален вал 
 

Ветроагрегатите тип Савониюс са предназначени за по-малки мощности. Кон-
струкцията се състои от две полу-цилиндрични работни повърхнини, свързани към 
вертикална ос. Двете повърхнини са радиално разместени така, че да се образуват два 
отвора. Вятърът влиза в единия от двата отвора и оказва натиск върху вътрешната 
част на едната работна повърхност, като предизвиква нейното завъртане, а съответно 
и на вала, към който тя е свързана. След това вятърът се насочва към вътрешната 
стена на втората повърхност (фиг. 6), оказва натиск върху нея, завърта я и излиза 
през втория отвор. 
 

 
 

Фиг. 6. Принцип на работа на Савониова вятърна турбина 
 
Савониова турбина е вятърна турбина, работеща на принципа на съпротивле-

нието. Турбината използва различния коефициент на съпротивлението на вятъра, 
действащо на изпъкнала или вдлъбната площ. Вътрешните краища на лопатките дос-
тигат до средата на ротора и по този начин позволяват протичането на вятъра между 
техните задни стени. Оста на въртене е перпендикулярна на посоката му. Савониова-
та турбина има малък коефициент на полезно действие. Нейното главно предимство е 
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простата конструкция. Затова особено вятърната версия се използва понякога. Когато 
Савониовата турбина е поставена с вертикална ос на въртене, работи независимо от 
посоката на вятъра. 

Недостатък на двулопатковите Савониови турбини е присъствието на така наре-
чения „мъртъв ъгъл“. Този недостатък се избягва чрез свързването на няколко ротора 
с различно насочени лопатки или с винтова форма на лопатките. 

 
Ветроагрегатите тип Дарио могат да се задвижват от вятър, който идва от раз-

лични посоки и нямат нужда да бъдат ориентирани (фиг.7). Съществуват конструк-
ции с ротор, който да се адаптира към изменение на височината според скоростта на 
вятъра. При силни ветрове долната част на ротора се повдига, а горната се спуска, с 
което височината намалява, но работната площ не се променя. Най-голямата вятърна 
ЕЦ с вертикален вал е Cap Chat - Quebec и е с височина 110 m. 
 

 
 

Фиг. 7. Принцип на работа на Дариус вятърна турбина 
 

Турбина на Дариус, Дариусов ротор или Мотор на Дариус е вятърна турбина, ра-
ботеща на принципа на подемната сила. За разлика от другите вятърни турбини оста 
на тази турбина е перпендикулярна на посоката на вятъра и турбината обикиновено 
се монтира вертикално. Това прави турбината на Дариус да е независима от посоката 
на вятъра. 

Турбината на Дариус е била изобретена от френския инженер Жорж Жан Мари 
Дариус (Georges Jean Marie Darrieus) в 1931 г. (патентована 8.12.1931). Първата вер-
сия на турбината е неуспешна. По-късно турбината била снабдена с устройство за 
стартиране и регулация. Коефициентът на полезно действие (КПД) на този тип 
вятърни турбини е около 35 - 38%, т.е. е малко по-висок от Савониовата турбина. 

Предимства на този тип турбини са: 
- не е необходимо да бъде насочвана срещу вятъра; 
- генераторът и останалите части могат да се разположат под стълба на турбината; 
- по-малки изисквания към стълба на турбината (тегло, балансиране). 
 

Недостатъци на този тип турбини са: 
-   трудно регулиране; 
-   първоначалната конструкция на турбината изисквала по-висока скорост на вя-

търа за стартирането си (възможно е турбината да бъде развъртяна от турбина 
от друг тип, работеща от по-ниски скорости на вятъра – например Савониова 
турбина). 
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Ветроагрегатите Н-тип са много слабо разпространени, въпреки голямото раз-
нообразие на експериментални конструкции (фиг.5) 

По данни от пазара, вятърните ЕЦ с хоризонтален вал в употреба са 91%, а с 
вертикален вал – 9% [4]. 

 
Вятърни електрогенератори с хоризонтална ос на въртене 
При тези вятърни централи генераторът и ветротурбината са монтирани на общ 

хоризонтален вал. Роторите са с една, две, три или много лопатки (фиг. 8). Мощност-
та на вятърната турбина не зависи от броя на лопатките на ротора, а от работната 
площ, която те описват при своето въртене. 

Вятърните електрогенератори с хоризонтална ос на въртене са с по-висока ефек-
тивност. При тях генераторът и въртящият се вал са поставени върху висока кула и се 
насочват по посока на вятъра по различни начини. Витлата на съвременните вятърни 
генератори имат аерординамичен профил, подобен на самолетно крило – подемната 
сила е резултат от разлика в налягането, която пък е разлика между скоростта на 
вятъра под и над перката. 
 

 
 

Фиг. 8. Вятърните електрогенератори с хоризонтална ос на въртене 

 
Най-разпространеният тип генератори е с три перки (наричани още „Пропелерен 

тип“) (фиг. 9). Отличават се с висока ефективност, слаба промяна във въртящия мо-
мент и висока надеждност. Стартовият въртящият момент е малък. Затова този тип 
турбини работят само при скорости на вятъра над 5 m/s. Тенденцията е лопатките да 
са по-малко, но по-дълги, за да нараства работната повърхност и съответно мощност-
та. Преобладаващата част от съвременните вятърни електрогенератори са с две или 
три лопатки и съвсем рядко – с една. Ветроагрегатите с много лопатки се използват 
предимно за изпомпване на вода. 

Роторът се състои от хъб, три витла и система за стъпково регулиране на ъгъла на 
атака на всяко витло спрямо въздушния поток, като всички компоненти са разполо-
жени насрещно на вятъра. Те са със специална аеродинамична форма, за да могат да 
създават и използват подемната сила на въздушното течение. Механичната мощност 
на роторните витла се подава към генератора посредством трансмисионната система. 
Тя се състои от кутия с предавателен блок от зъбни колела, блокираща система, както 
и от спомагателни смазваща и охлаждаща системи. Кинематична схема на конструк-
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цията е показана на фиг.10. Предавателния блок от зъбни колела осъществява преоб-
разуване на оборотите. Блокиращата система е разработена да „заключва” генерато-
ра, когато турбината е спряна. Въртящата система обръща корпуса на ротора по нап-
равлението на „вятърната атака”, използвайки задвижващ и зъбен механизъм. Микро-
процесорна система следи и контролира състоянието на системите на вятърния гене-
ратор. Регулиращите системи са разработени за дистанционно обслужване от станция 
посредством оптични влакна. 
 

 
 

Фиг. 9. Вятърните електрогенератори пропилерен тип 
 

Вятърните турбини могат да бъдат използвани самостоятелно или да бъдат 
свързани към електрическа мрежа, или дори комбинирани с клетки за събиране на 
слънчева енергия. Те се монтират върху кула. В повечето случаи вятърът е толкова 
по-силен и постоянен и по-малко завихрен, колкото по-голяма е височината, до която 
достига кулата. 
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Фиг. 10. Кинематична схема на ветрогенератор с хоризонтална ос на въртене 
 
Самостоятелните турбини обикновено се използват за изпомпване на вода или 

комуникации, но домакинствата и отдалечените селища намиращи се в по-ветровити 
зони могат да ги използват за да генерират електрическа енергия. 

Генераторите варират по размери: от произвеждащи 1 kW съоръжения (подходя-
щи за битови сгради) до огромни мултимегаватови (1 MW = 1000 kW) устройства, 
включени към националната електрическа мрежа.  

 
Специфични аспекти на вятърните генератори 
Вятърните ЕЦ са два основни вида: постояннотокови и променливотокови. Пре-

обладаващата част от постояннотоковите вятърни ЕЦ имат мощност от 100 W до  
3 kW. Използват се за зареждане на акумулаторни батерии и захранване на освети-
телни уредби на изолирани обекти, разположени непосредствено до ветроагрегата 
или в хибридни системи. Постояннотокови съоръжения с по-голяма мощност се сре-
щат изключително рядко поради следните причини: 

• невъзможност за трансформация и пренасяне на електроенергията на по-голямо 
разстояние; 

• икономическа нецелесъобразност от използване на батерии към ветроагрегати с 
мощност над 3 - 5 kW; 

• практическа невъзможност за осъществяване на паралелна работа с друг тип 
генериращи източници и системи, произвеждащи трифазно напрежение. 

 
Автономни вятърни ЕЦ. Все по-често вятърните ЕЦ се използват за електро-

снабдяване на автономни и труднодостъпни обекти. Този тип захранване изисква 
резервиране. В експлоатация се намират хибридни системи, съставени от вятърни ЕЦ 
в комбинация с други ВЕИ. Хибридните системи, в които най-често участват вятърни 
ЕЦ, се използват за електроснабдяване на: помпи за петролни кладенци: напоителни 
системи в изолирани местности; морски и навигационни платформи; изолирани 
телекомуникационни обекти; отдалечени селскостопански и битови потребители и др. 

Съвременните тенденции при конструирането и производството на вятърни ЕЦ са: 
■ нарастване на единичните мощности и по-висока технологичност на произ-

водство; 
■ по-леки конструкции с подобрени аеродинамични, естетични и технически 

параметри; 
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В последните години коефициентът на използване на вятърните ЕЦ достигна до 
0,4, което ги изравнява с ВЕЦ. Този коефициент се изменя през различните годишни 
сезони. 

Вероятностният характер за производство на електроенергия при вятърните ЕЦ 
определя ниския коефициент на използване на инсталираната мощност в сравнение с 
традиционните ЕЦ, използващи изчерпаеми източници на енергия. 

Ниската стойност на коефициента на използване на инсталираната мощност в 
момента не е нещо необяснимо за енергетиката, тъй като този параметър се подобря-
ва при усвояването на енергоресурсите за достатъчно продължителен период. 

Вятърните ЕЦ са напълно конкурентоспособни на всички други видове ЕЦ, което 
следва от съпоставката на вложените инвестиции за изграждане и експлоатационните 
разходи. 

Експлоатационни показатели на вятърните централи са: 
• коефициентът за използване на инсталираната мощност; 
• относителната произведена електроенергия за една година. 
Ветрогенераторите се разделят на две основни групи – асинхронните ветрогене-

ратори и синхронни ветрогенератори. 
Асинхронните генератори не са популярно решение за производство на електри-

ческа енергия. Когато обаче говорим за вятърни генератори, техните специфични 
особености им дават редица предимства.  

Какъв е принципа за производство на енергия от вятър?  Кинетичната енергия на 
вятъра се предава на перката, която задвижва генератор и генераторът произвежда 
ток. Звучи просто на пръв поглед. Съществуват някои съществени разлики с традици-
онните генератори, като тези използвани в ТЕЦ или АЕЦ, които произтичат най-вече 
от факта, че вятърът е много непостоянен източник на енергия. И главно поради това, 
вятърните генератори се различават от традиционните и поставят различни техничес-
ки предизвикателства. Те могат да бъдат директно или индиректно свързани към мре-
жата, с фиксирана или с променлива скорост, със синхронни или асинхронни генера-
тори. Директното свързване към мрежата означава, че генерираното напрежение се 
подава директно към мрежата само през трансформатор. При индиректното свързва-
не между генератора и мрежата са разположени ред електронни силови устройства, 
които осигуряват синхронизацията с мрежата. Главният недостатък на индиректното 
свързване е по-високата цена, защото генерираното напрежение най-напред се изпра-
вя, а след това се инвертира отново с честотата и фазата на енергийната система. Ос-
вен това наличието на инвертор и изправител сваля общата ефективност, а може да 
внесе и нежелани изкривявания в мрежата. Затова пък самите генератори са по-евти-
ни и по-леки и няма нужда да се управляват – след като генерираното напрежение ще 
се изправя и инвертира на практика отпадат всякакви грижи, свързани със скоростта 
на въртене на генератора, а от там и с честотата на генерираното напрежение. В тра-
диционните електроцентрали синхронният генератор няма алтернатива, но нещата не 
стоят така при вятърните централи, където своите предимства имат и асинхронните 
машини и затова се използват и двата вида. 
 
 

Синхронни генератори 
Синхронните ветрогенератори са проектирани така, че синхронният генератор с 

постоянни магнити, роторните крила и главината са свързани директно. По този на-
чин се избягва използването на скоростна кутия. Благодарение на това се постига 
висока износоустойчивост на въртящите се части, заради ниските скорости на върте-
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не. Постигат се достатъчно ефективни и мощни ветрогенератори с ниски разходи по 
поддръжка. Въпреки това те не са навлезли масово във вятърната индустрия. 

 

Най-простата конструкция на синхронна машина е с постоянни магнити в ротора, 
но се използват и генератори с постояннотоково възбуждане. Причината да няма мо-
нопол на по-ефективните синхронни генератори с постоянни магнити е, че при рабо-
та в силното магнитно поле на генератора постоянните магнити показват склонност 
към размагнетизиране с времето. Цената на тези магнити е също сериозна, макар да 
показва тенденция към спадане. При другия тип генератори в ротора вместо постоян-
ни магнити на практика имаме електромагнити, които се намагнитват с постоянно 
напрежение, най-често получено чрез изправяне на мрежовото напрежение. Захран-
ването с постоянно напрежение става най-често през пръстени и четки на ротора. 
Важно е, че скоростта на синхронния генератор, когато е директно свързан към мре-
жата, е постоянна и се диктува от мрежовата честота. Т.е. скоростта е вързана за мре-
жовата честота, но зависи и от броя на полюсите в генератора. В зависимост от броя 
полюси са възможни следните скорости: 
 

Таблица 2 

 
Както се вижда от таблицата, възможни са големи разлики в скоростите на гене-

раторите. Традиционното решение е генератори с четири или шест полюса, защото 
тези сравнително високоскоростни генератори са по-евтини и с по-малки габарити и 
тегло. Но на пазара се предлагат също и високо, средно и ниско скоростни генератори. 

 
Асинхронни генератори 
Асинхронните машини са евтини и надеждни, но рядко се използват като генера-

тори, освен при вятърни турбини и малки ВЕЦ. По принцип масовото разпростране-
ние на тези машини е свързано с факта, че асинхронният двигател е „работният кон” 
на промишлеността и се използва за задвижване на всякакви механизми. По тази при-
чина те се произвеждат масово и не крият тайни или нерешени проблеми. Освен це-
ната и надеждността, тези генератори са удачен избор за вятърни турбини и заради 
способността им за претоварване в известни граници.  

Асинхронните електрически машина са основно два типа – с навит и с кафезен 
ротор. Всъщност машината с навит ротор е много близка по принцип на действие до 
синхронния генератор, а основната разлика между синхронния генератор и асинхрон-
ния генератор с кафезен ротор е в ротора. При асинхронния генератор роторната на-

БРОЙ ПОЛЮСИ 50 Hz 60 Hz 

2 3000 3600 

4 1500 1800 

6 1000 1200 

8 750 900 

10 600 720 

12 500 600 
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мотка се състои от медни или алуминиеви пръчки захванати с дискове от същия ма-
териал. Ценно е, че роторът автоматично се настройва към броя полюси на статора. 

Когато статорът е свързан към мрежата, асинхронната машина ще започне да се 
движи като електродвигател със скорост малко по-ниска от синхронната скорост 
(скоростта на въртене на статорното магнитно поле). Ако обаче завъртим ротора със 
скорост по-голяма от синхронната, роторът ще започне да се движи по-бързо от вър-
тящото се поле и така в статора ще се генерира напрежение. т.е. двигателят започва 
да работи като генератор. Скоростта на асинхронния генератор все пак може да се 
променя с изменението на задвижващата сила, приложена към вала, но тази разлика е 
в рамките на 1% и се нарича хлъзгане. Важното е, че когато генераторът е вързан към 
мрежата с честота 50Hz той автоматично поддържа скоростта си на въртене, да ка-
жем от 1515 оборота в минута за четириполюсна машина. Друг важен момент при 
асинхронните генератори е, че за да работят те имат нужда от реактивна енергия за 
намагнитване. По тази причина асинхронен генератор не може да работи, ако е инди-
ректно свързан с мрежата. (Тук изключваме използването на кондензатори, предвари-
телно намагнитване и други методи които не са ефективни.) 
 

Постоянна или променлива скорост? 
Вятърните турбини могат да оперират или с постоянна (по-точно слабо колебае-

ща се в рамките на 1%, както беше споменато по-горе) или с променлива скорост. 
Генераторите с постоянна скорост се свързват директно към мрежата, понеже ско-
ростта е практически фиксирана към мрежовата честота. Но постоянната скорост оз-
начава, че няма как да се възползваме от поривите на вятъра и да оползотворим тази 
допълнителна енергия. Нещо повече, тази енергия предизвиква промени в генерира-
ната мощност и влошава качеството на мрежата. При вятърните турбини с промен-
лива скорост генераторът се управлява от силова електроника, която позволява да се 
управлява скоростта на ротора. По този начин флуктуациите на мощността, причине-
ни от поривите на вятъра, могат повече или по-малко да бъдат абсорбирани от проме-
нящия скоростта си ротор. Така се избягват измененията в генерираната мощност и 
се подобрява качеството на мрежата. 

При вятърна турбина с постоянна скорост и асинхронен генератор, свързването 
към мрежата е директно и се поддържа постоянна скорост. При фиксираната честота 
на мрежата скоростта на въртене на ротора се определя от броя на полюсите. Освен 
това се подбира и редуктор с такова преводно отношение, че скоростта на перката да 
е най-близка до най-честата скорост на вятъра и при тази скорост на перката скорост-
та на вала на генератора да е най-близка да синхронната скорост. Често такива вятър-
ни турбини могат да работят с две фиксирани скорости. Това се постига с използване 
на два генератора с различен брой полюси или с един генератор с двойна намотка. По 
този начин се подобрява ефективността на използване на вятъра и се намаляват загу-
бите от намагнитване при ниски скорости.  

При вятърната турбина с променлива скорост към статора на генератора е свър-
зан преобразувател, който позволява да се поддържа фиксирана честота на генерира-
ната енергия въпреки променливата скорост на въртене. Самият генератор може да 
бъде или кафезен асинхронен, или синхронен тип. Редукторът се подбира така, че оп-
тимално да напасва скоростта на перката към скоростта на ротора. От таблица 2, се 
вижда, че при синхронните генератори може да се използва конструкция с променлив 
брой полюси и така да отпадне нуждата от редуктор. Предимство на тази конфигура-
ция е надеждната и добре разработена система за управление. 
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Вятърна турбина с променлива скорост и асинхронен генератор с двойно 
захранване 

Това по същество е асинхронен генератор с навит ротор, при който статорът е 
директно свързан към мрежата, но роторът също е свързан към мрежата през преоб-
разувател посредством система от четки и пръстени. Тази система е много популярна 
при генераторите с променлива скорост главно поради факта, че силовият преобразу-
вател е с мощност от само 20-30% от цялата мощност. От там и загубите в силовата 
електроника са по-малки отколкото при системи, които преобразуват пълната мощ-
ност, а и цената е по-ниска. По-нататък ще обърнем повече внимание именно на този 
тип генератори. 

Електрическите машини могат да бъдат с единично захранване или с двойно зах-
ранване. В първия случай имаме само един комплект намотки, който активно участва 
в преобразуването на енергията, а във втория случай имаме два активни комплекта 
намотки. Обикновеният асинхронен двигател с навит ротор и синхронният двигател с 
външно възбуждане са машини с единично захранване. За разлика от тях електричес-
ките машини с двойно захранване притежават два комплекта трифазни намотки с не-
зависимо захранване, които активно участват в процеса на преобразуване на енергия-
та, като поне едната от намотките е свързана към електронно управление за работа от 
под синхронна до свръхсинхронна скорост. т.е. машините с двойно възбуждане 
всъщност са синхронни машини с ефективен диапазон на скоростта при постоянен 
момент, достигащ два пъти синхронната скорост при дадена възбуждаща честота. То-
ва е двойно повече от нормалните машини с един активен комплект намотки. Трифа-
зен четков апарат  е традиционното решение за подаване на енергия към подвижния  
комплект намотки за осъществяване на неговото независимо управление. Четковият 
апарат обаче изисква обслужване и смяна на четките, а също и намалява надеждност-
та и ефективността на машината и затова се правят опити за безчеткови конструкции, 
но там трябва да се преодоляват други проблеми, за които се споменава по-нататък. 

Теоретично тези машини са с по-добри показатели – цена, размер и ефективност, 
от обикновените машини, но са склонни към неустойчивост и са много трудни за реа-
лизация като електромотори. Затова този тип двигатели не са се наложили в практи-
ката, но пък електрическите машини с двойно захранване са се оказали много подхо-
дящи за работа като генератори във вятърни турбини. Електрическата машина с на-
вит ротор и двойно захранване и безчетковата електрическата машина с навит ротор 
и двойно захранване са единствените примери за синхронни машини с двойно зах-
ранване. 

Ако пренебрегнем загубите в четковия апарат, то теоретичните загуби на елек-
трическата машина с навит ротор и двойно захранване при работа с надсинхронна 
скорост са съизмерими с тези на най-ефективните машини (напр. синхронната маши-
на с постоянни магнити), защото общият ток е разделен между роторния и статорния 
пакет намотки, а загубите в намотките са пропорционални на квадрата на стойността 
на тока, протичащ през тях. Ако добавим също, че управляващата електроника управ-
лява по-малко от половината от мощността на машината, то двигателят/генераторът с 
двойно захранване (без четковия апарат) теоретично показва наполовина по-ниски 
електрически загуби, в сравнение с други подобни машини. 

Ако пренебрегнем четковия апарат и приемем еднаква плътност на потока във 
въздушната междина на машината, то електрическата машина с навит ротор и двойно 
захранване се явява по-компактна от алтернативните машини, защото при обикнове-
ните машини роторният пакет е пасивно тяло, което не допринася активно за генери-
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рането на енергия. Възможността за работа при по-висока скорост за дадена честота 
на възбуждане също е индикатор за по-висока относителна мощност. Скоростният 
диапазаон на работа с постоянен момент достига 6000 rpm при 50 Hz за двуполюсна 
машина, сравнено с 3000 rpm при обикновените машини. Ако отново пренебрегнем 
четковия апарат, теоретично цената на такава машина би трябвало да е много по-нис-
ка от цената на аналогични конвенционални машини, защото мощността на управля-
ващата електроника, която е съществената част от цената на всяка система с промен-
лива скорост, е над 50% по-малка от електрониката за управление на други подобни 
системи. 

 
Генератори с двойно захранване 
По-горе вече беше споменато, че електрическите машини с навит ротор и двойно 

захранване са се оказали непрактични и неудобни за работа като електродвигатели, 
но пък много удобни за използване като генератори във вятърни турбини. Принципът 
на работа на индукционния генератор с двойно захранване е, че роторните намотки 
се свързват към мрежата през четков апарат и преобразувател на напрежение, който 
управлява едновременно и роторния, и мрежовия ток и така роторната честота може 
да се различава от мрежовата честота (50 Hz  или 60 Hz). Използването на преобразу-
вателя за управление на роторния ток дава възможност за настройване на подаваните 
от статора към мрежата активна и реативна мощности независимо от скоростта на 
въртене на генератора. Принципът на управление е или векторен контрол или пряко 
управление на момента (DTC). Практиката е показала, че DTC дава по-добра стабил-
ност, особено когато от генератора се изискват големи реактивни токове. 

Роторите на индукционните генератори с двойно захранване обикновено се изра-
ботват с брой на навивките 2-3 пъти по-голям от този в статора, от което следва, че 
роторното напрежение ще бъде по-високо, но роторните токове ще са по-малки. Така 
за типичния 30 процентов работен диапазон на генератора около синхронната ско-
рост работните токове на преобразувателя ще бъдат малки, а това е много съществе-
но за цената му. Недостатък на този подход е, че става невъзможно да се осъществява 
управление извън този 30 процентов диапазон, защото роторното напрежение се по-
вишава над номиналното. Освен това преходните напрежения, причинени от мрежо-
ви смущения, също ще бъдат пропорционално усилени. За да се предотвратят твърде 
високите роторни нарежения, а и резултантните големи токове, и да се защитят полу-
проводниковите елементи на преобразувателя се използват защитни вериги, наречени 
кроубари – железен лост. При възникване на големи токове защитната верига байпа-
сира роторните намотки през малко съпротивление. За да се въстанови след това ра-
ботата по възможно най-бързия начин, се използват активни кроубари. Активният 
кроубар може контролирано да прекъсне байпасирането и така преобразувателят от-
ново да започне работа след отминаване на мрежовото смущение, типично след око-
ло 20-60 ms. 

Следователно, индукционните генератори с двойно захранване имат няколко пре-
димства, в сравнение с конвенционалните генератори, при използване във вятърни 
турбини: 

1. В следствие на преобразувателя, управляващ роторния ток, генераторът може 
и да черпи, и да генерира реактивна енергия. Това е важно за стабилността на енер-
гийната система и дава възможност да се подпомага въстановяването на мрежата 
след сериозни напреженови сътресения; 
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2. Управлението на роторния ток и напрежение позволява на генератора да оста-
не в синхрон с мрежата независимо от промените на скоростта на въртене на перката. 
По този начин по-ефективно се оползотворяват промените в скоростта на вятъра, а 
работният диапазон от 30%, в който това е възможно, се оказва доста приемлив; 

3. Цената на преобразувателя е по-ниска в сравнение с други решения за про-
менливо скоростни вятърни генератори, защото през преобразувателя преминават 
само 20-30% от генерираната мощност към мрежата, а останалите 70-80% се подават 
директно през статора. По същата причина и ефективността на системата е много 
добра. 
 

Безчеткови индукционни машини с двойно захранване 
Ако сте забелязали, когато по-горе изреждахме предимствата на индукционните 

машини с двойно захранване, винаги оставяхме настрана четковия апарат. Това е та-
ка, защото четковите апарати носят загуби, изискват обслужване и редовна смяна на 
износените четки. Възможни са и вредни явления като кръгов огън и други. Затова е 
съвсем разбираем стремежът да се елиминира това слабо звено, още повече, че идея-
та за елиминиране на четков апарат в двигатели не е нова. Безчетковите индукционни 
машини с двойно захранване имат същата електромагнитна структура, като на обик-
новената машина с двойно захранване, но четковият апарат е заменен с безконтактен 
метод за независимо захранване на роторния комплект намотки с трифазна енергия. 
Те се проектират с два комплекта трифазни намотки с различен брой полюси в ста-
торния пакет. Поради различния брой полюси в намотките се получава нискочестот-
на магнитна индукция в целия скоростен диапазон. Едната статорна намотка (силова-
та намотка) се свързва към мрежата, а другата намотка (управляващата намотка) се 
захранва от честотен преобразувател. Скоростта на вала се регулира чрез промяна на 
честотата в управляващата намотка. Както при всички машини с двойно захранване и 
тук мощността на честотния преобразувател е само малка част от пълната мощност 
на машината. В добавка, специално конструираният роторен пакет се опитва да фоку-
сира по-голямата част от общото магнитно поле по непряк път през въздушната меж-
дина между статора и ротора и през роторния пакет, за да се осъществи индуктивно 
(т.е. безчетково) свързване между двата комплекта намотки. В резултат на това тези 
съседни намотки се възбуждат независимо и активно участват в електро-механично-
то преобразуване на енергията, което е основният критерий да имаме машина с двой-
но захранване. Недостатъци на безчетковата електрическа машина с двойно захран-
ване са, че магнитната сърцевина не се използва ефективно и статорният пакет с 
двойна намотка физически има по-голям размер от други машини със сходна мощ-
ност. Типът на роторния пакет определя дали машината ще бъде от индукционен или 
магнитно-съпротивителен тип. Скоростният диапазон, в който имаме постоянен мо-
мент, винаги е по-малък от 1500 rpm при 50 Hz, защото ефективният брой на полюси-
те е осредненна стойност от различния брой полюси на двете съседни намотки. Без-
четковите електрически машини с двойно захранване се отличават с недобри елек-
тромагнитни характеристики, което компрометира предимствата от размер, цена и 
електрическа ефективност. По тази причина безчетковите машини не се радват на го-
лям търговски успех още от времето на първата си поява през седемдесетте години 
на миналия век, но теоретичните им предимства карат производителите да не спират 
да работят върху тази концепция в търсене на оптимално решение. Трудността се 
състои в това, че моментът на индукционната машина с двойно захранване зависи ед-
новременно и от хлъзгането, и от положението на ротора, което поражда нестабил-
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ност. За да се стабилизира работата на машината, честотата и фазата на трифазната 
променлива енергия трябва да бъдат синхронизирани към скоростта и положението 
на вала, което не е лесно за всяка скорост, и е особено трудно около синхронната ско-
рост, където индуктивността изчезва. Ако се избегнат тези усложнения всички пре-
димства на конвенционалната машина с двойно захранване могат да се реализират и 
безчетков апарат. На пазара има патентовани решения на работещи конструкции от 
такъв тип.  

 

На фиг. 11. са показани механизмите и машините използвани във ветрогенерато-
рите. Системата се състои от: 

- гондола –  съдържа най-важните елементи на вятърната турбина (фиг.12.) – ско-
ростна кутия /трансмисия/, спирачна система, система за енергийно преобразуване, 
система за ориентиране на ротора, хидравлична система, охладителна система, систе-
ма за съпровождане на вятъра, система за управление, система за безопасност, систе-
ма за наблюдение на състоянието и система за защита против мълнии. Гондолота се 
завърта, следвайки посоката на вятъра и по този начин оползотворява максимално 
количество енергия.  

- ротор – улавя вятъра, чрез витлата и предава механичната енергия към главина-
та на ротора. Състои се от три перки, роторна главина, три въртящи се венеца и елек-
трически трифазни двигатели за позоциониране на перките. Роторните перки са нап-
равени от висококачествена пластмаса, подсилена с фибростъкло. Системата за пози-
циониране /система за регулиране ъгъла на атака/ е тройно подсигурена и е разполо-
жена в главината. Перките са оборудвани с датчици против мълнии. Електричеството 
от мълниите се отвежда в главината. 

- главина – присъединява ротора чрез ниско скоростен вал към вятърната турбина. 
 

Фиг. 11. Елементи на ветрогенератора 
 

 
- ниско скоростен вал – свързва ротора към трансмисията. Поместен е във вът-

решността на гондолата. Вятърната енергия се превръща в механична енергия на дви-
жението. 
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Фиг. 12. Гондола на ветрогенератор 
 

- скоростна кутия/трансмисия/ – фиг. 13 –  свързана е към ниско скоростния вал  
и предава въртящият момент на високо скоростен вал. Трансмисията представлява 
мултипликатор, чието предназначение е да увеличава оборотите на въртене на високо 
скоростният вал (вала на генератора), намалявайки въртящия момент без значителни 
загуби на мощност. Поради променливата скорост на вятъра, ветрогенератора без 
мултипликатор на практика е неизползваем. При ниски скорости на вятъра максиму-
мът на въртящия му момент е нужен на ниски обороти, а при висока скорост на вятъ-
ра – на високи. Именно този недостатък компенсира скоростната кутия, монтирана 
във ветрогенератора, която изменя предаването на въртящия момент в зависимост те-
кущата необходимост и увеличава оборотите. Механичната част от конструкцията се 
състои от комплект планетарни предавки, управлявани от лентови спирачки посред-
ством хидравлични клапани. Съединител липсва, но в някои случаи се налага отделя-
не на кутията от ниско скоростният вал. Със задачата се справя хидротрансформатор. 
Трансмисията работи бързо и плавно. Основното достойнство на мултипликатора е 
идеалната приспособимост към условията на работа в зависимост от скоростта на вя-
търа. Предавателното число се променя плавно и на практика броят на предавките е 
безкраен, като на изхода от кутията се поддържат необходимите обороти за правил-
ната работа на генератора. Съществен недостатък на тансмисията е склонността и 
към прегряване, тъй като функционира за сметка на силите на триене, което налага 
задължително и изграждането на охладителна система. 
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Фиг. 13. Скоростна кутия (мултипликатор) 
 

По долу на фиг. 14 са показани различни типове мултипликатори с предавателно 
число от 40:1 до 136:1. 
 

 
Фиг. 14. Мултипликатори 

 
- високо скоростен вал с механична спирачка – Задвижва електрическия генера-

тор с около 1500 обр/мин. Механичните спирачки се използват за предотвратяване на 
аеродинамичните пробиви, при високи скорости на вятъра или спиране на съоръже-
нието. 

- система за енергийно преобразуване – Електрически генератор – Обикновено е 
синхронен или асинхронен генератор с максимална електрическа мощност от 500 до 
7000 kW. Инверторът е предназначен за ниско напрежение и е разположен в гондола-
та. Трансформаторът за преобразуване на полученото електрическо напрежение е 
разположен в гондолата. Използват се трансформатори със силиконово масло, които 
се отличават с компактност, малки загуби на празен ход, ниски разходи за рециклира-
не, възможности за претоварване и висока устойчивост против свръхнапрежения и 
прекомерни вибрации. Електроразпределителното табло за средно напрежение се на-
мира в основата на кулата /при тръбна кула/ или в компактна станция /при решетъчна 
кула/.  

- система за ориентиране на ротора – Насочва гондолата и ротора в посоката на 
вятъра използвайки електрическо или друг вид задвижване.  
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Използват се мотор-редукторни групи (фиг. 15) при които електродвигателят и 
редукторът са непосредствено свързани и представляват едно изделие. По този начин 
се избягва използването на съединител между тях, какъвто е необходим при обикно-
вените редуктори. Отличават се с намалени габаритни размери, висок КПД, опростен 
монтаж в различни пространствени положения, просто обслужване. 

Използваните при ветрогенераторите, според кинематичната схема мотор редук-
торите обикновено се поразделят на съосни и планетни. В зависимост от вида на из-
ползваните предавки, с които е изпълнен редукторът, се различават съответно цилин-
дрични, конусни, червячни, и комбинирани редуктори. 
 

 
Фиг. 15. Система за орентиране на ротора и витлата 

 
Цилиндричните редуктори могат да бъдат изпълнени с цилиндрични зъбни коле-

ла с прави, наклонени или шевронни зъби; конусните  – с конусни зъбни колела с 
прави и криволинейни зъби, а червячните – с червячна предавка. Възможно е редук-
торът да е изпълнен от последователно свързани различни по вид предавки – цилин-
дрични, конусни или червячни. Обикновено за задвижване на мотор редукторите се 
използват електродвигатели с фланец или на лапи със или без вградена електромаг-
нитна спирачка, с възможност за енкодери и принудително охлаждане, стъпкови мо-
тори, както и такива с вградени честотни регулатори (инвертори), като възможното 
регулиране на оборотите е 1:5 и 1:10. 

Развитието на съвременната ветроенергетика определя няколко основни направ-
ления в развитието на мотор редукторите използвани във ветрогенератори:            

- компановка на електрозадвижването от отделни нормализирани и стандартизи-
рани възли – различни типове редуктори с многоскоростни или регулируеми електро-
двигатели и системи за управлението им. Създаването на задвижвания от готови гру-
пи или блокове, което спомага за повишаване на надеждността, съкращаване на вре-
мето за разработка, монтаж и ремонт; 
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- намаляване на относителното тегло на редукторите, с което се постига иконо-
мия на метал и се облекчава обслужването и транспорта им. Това е възможно при из-
ползването на материали с високи якостни качества, оптимизирана форма на детай-
лите, използването на нови технологии и на съвременни методи за термохимична об-
работка на елементите (например йонно азотиране, карбонитриране и др.), на прециз-
ни методи на изпитване и други. 

- използване на усъвършенствани планетни и нови видове механични предавки – 
вълнови, циклоидни, хипоидни, хиперболоидни, тип Spiroid, тип Helicon, тип Wildhaber, 
тип Twinspin и други. 

 
Към основните типове мотор редуктори могат да се отнесат: 
- Съосен цилиндричен мотор редуктор. При тази схема оста на изходящия вал 

съвпада с оста на вала на двигателя. Редукторите са едно- дву- или тристъпални с 
диапазон на предавателното число от 3 до 200. Зъбните предавки са цилиндрични с 
прави или наклонени зъби. Като правило се монтират „на лапи“ или чрез фланец. 
Компановката на този вид мотор редуктор е сходна на планетните, вълновите и цик-
лоидните редуктори, които също са съосни; 

- Цилиндричен мотор редуктор с успоредни валове (тип разгънат). При него оста 
на изходящия вал не съвпада с оста на вала на двигателя. Редукторите са едно-, дву- 
или тристъпални. Диапазонът на предавателното число е от 5 до 200. Използват се 
цилиндрични зъбни предавки с прави или наклонени зъби. Може да се монтира чрез 
фланец, „на лапи“ или с реактивна опора. Изходящият вал е плътен или кух. Основ-
ното конструктивно предимство на кухия вал е, че редукторът може да се монтира 
към задвижващия вал на машината без използването на еластичен съединител;  

- Конусен мотор редуктор. При него осите на входящия и изходящия вал се пре-
сичат под 90°. Редукторите са едно-, дву- или тристъпални. Като второ и трето стъпа-
ло обикновено се използват цилиндрични зъбни предавки. Диапазонът на предава-
телното число за тристъпалните редуктори е от 25 до 80. Тези редуктори могат да се 
монтира чрез фланец, „на лапи“ или с реактивна опора. Изходящият вал е плътен или 
кух; 

- Червячен мотор редуктор. Обикновено тези редуктори са едностъпални с чер-
вячна предавка и предавателно число от 14 до 80 или комбинирани двустъпални с ци-
линдрично първо стъпало с наклонени зъби с предавателни числа над 90. Сред въз-
можните начини на монтаж са чрез фланец, „на лапи“ или с реактивна опора. Изходя-
щият вал е плътен или кух. Червячните мотор редуктори имат плавна и безшумна ра-
бота, високи предавателни числа и сравнително малки габаритни размери. Характер-
на особеност на тези редуктори е свойството „самозадържане”. Основното им кон-
структивно предимство е кръстосаното на 900 положение на входящия и изходящия 
вал, което се явява удобство в случаите, когато няма възможност (например по изиск-
ванията за габарити или компановка) да се разположи съосен или мотор редуктор с 
успоредни валове; 

- Спироиден мотор редуктор – изпълняват се като едно- и двустъпални. Диапазо-
нът на предавателното число за двустъпалните редуктори е от 5 до 200. Може да се 
монтира чрез фланец, „на лапи“ или с реактивна опора. Изходящият вал е плътен или 
кух. Предимствата са както на червячните редуктори, като спироидните имат увели-
чена товароносимост. 

- Планетни мотор редуктори – те са съосни, имат малки габаритни размери, но са 
с по-сложна конструкция. Произвеждат се както за големи мощности с предавателно 
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число от 23 до 1000, така и като едно- и двустъпални сервомеханизми с предавателни 
числа от 3 до 100.  

- електронни контролери – за наблюдение състоянието на турбината системата за 
ориентиране на ротора и лопатките. В случай на неизправност, автоматично спира 
работата на турбината. Може да бъде проектирана, така че по електронен път да по-
дава сигнал на оператора на турбината;  

- хидравлична система – хидравличните възли се използват за механичната спи-
рачка на двигателната ос, за азимутната спирачка, за отваряне и затваряне на покрива 
на гондолата и за блокиране на ротора – фиг.16; 

- охладителна система – редукторът, генераторът и инверторът на ветрогенерато-
ра имат независими една от друга активни охладителни кръгове. Охлаждането на ре-
дуктора се изпълнява с маслено-въздушен кръг. Охлаждането на електрическия гене-
ратор и инвертор се извършва чрез въздушна или водна охладителна инсталация.  
Всички системи са изпълнени така, че дори при високи  външни температури да оси-
гуряват оптимални работни температури. За предпазване от замръзване към охлади-
телната течност се добавя гликол. Температурата на лагерите на генератора и редук-
тора, маслото на редуктора, намотките на генератора, токоизправителните модули и 
охладителните вещества се следят автоматично. Всеки охлаждащ кръг има отделен 
термостатен вентил. Отвеждането на топлината от редуктора на маслено-въздушния 
топлообменник се извършва посредством една механична и една електрически управ-
ляема помпена система. Инверторът на ветрогенератора има външна водна охлади-
телна система. В допълнение охладителната система може да съдържа и система за 
охлаждане на маслото в трансмисията; 

- спирачна система – аеродинамично действащата спирачна система е изпълнена 
чрез три независимо регулируеми роторни перки, които могат да се завъртат в грани-
ците от 0 до 90 градуса. Системата за регулиране ъгъла на атака се състои от централ-
на разпределителна кутия и контролно табло. Допълнително към позиционирането на 
отделните перки, ветрогенераторът е оборудван с хидравлична дискова спирачка, 
която спира ротора при режим на свободно въртене; 

- система за управление – управлението, настройките и визуализирането на 
съоръжението се извършва посредством програмируем логически контролер. Основ-
ните функции на контролера, както и обновяване на програмата, синхронизация по 
време и обработка на данни, както и функции на управлението като следене на вятъ-
ра, събиране на измерените стойности и алармиране са налице под формата на рабо-
тещи програмни модули; 

- система за безопасност – изградена е за да се обезопаси ветрогенераторът при 
всякакви условия, особено при отказ на системата за управление или на отделни еле-
менти и системи. Спирачната система може да бъде задействана от Матрична систе-
ма за безопасност, независимо от системата за управление; 

- система за наблюдение на състоянието – вибрационното поведение на съоръже-
нието се следи автоматично онлайн. С помощта на акустични датчици намиращи се 
на основния лагер, на редуктора и на генератора, се записват широколентовите уско-
рения. Събира се информация, като амплитудни хистограми, пикови стойности и 
други, които са на разположение за изготвяне на оценка и отчети; 

- система за защита от мълнии – състои се от индивидуално пригодена комбина-
ция от отделни предпазни мерки, които се избират от области, като външна защита от 
мълнии, с която електрическият заряд от мълния се улавя, отклонява и отвежда в зе-
мята или мерки за изравняване на потенциала, посредством които се намаляват раз-
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ликите в потенциала и чрез използване на защитно изключване на всички линии на 
всяка гранична зона; 

-  кула – носи гондолата и ротора; 
- анемометър и ветропоказател – измерва скоростта и посоката на вятъра и чрез 

електронен сигнал до контролера на турбината включва или спира работата й. 
 

 
 

Фиг. 16. Разрез на ветрогенератор 
 

Ветрогенераторите са навлезли широкомащабно в индустрията. Снабдяването на 
енергийни консуматори е необходимо непрекъснато и денонощно, като честотните 
отклонения и напрежението на тока от номиналните значения се допуска в твърде ог-
раничени граници. Проблем се явява когато вятърът намали своята интензивност или 
спре. Тогава ветрогенераторите са неработещи, а това се отразява на целия производ-
ствен цикъл. Наличието на пълно безветрие изисква използването на резервни невет-
рови инсталации. Като такива могат да бъдат бензинови или дизелови двигатели, 
които да допълват недостика от мощност за вятърната централа. Използва се пара-
лелност на двете системи, като се планира тяхната работа. 

Вятърният агрегат и използваният допълнителен източник, наречен не вятърен 
двигател при съвместна работа функционират по следните схеми: 

- Вятърният агрегат работи изолирано с присъединен товар. Резервната не вя-
търна инсталация се включва само в период на безветрие; 

- Вятърният агрегат и резервната не вятърна инсталация работят самостоятелно, 
а консуматорите на електроенергия автоматично или ръчно се включват в зависимост 
от скоростта на вятъра или товар към едната или към другата инсталация. При устой-
чиви скорости на вятъра или при липса на товар, резервната инсталация не работи; 

- Вятърният двигател и невятърният двигател работят съвместно на общ генера-
торен вал. Преразпределението на товарите между двигателите става автоматично – 
паралелна работа при механично свързани двигатели; 

- Вятърният агрегат и невятърната инсталация са съединени помежду си елек-
трически, т.е. работят паралелно за обща мрежа, захранваща консуматорите. Прераз-
пределението на товара става автоматично. 
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За да може да работят тези схеми е необходимо резервната не вятърна инстала-
ция да отговаря на определени изисквания като, възможност за бързо включване в ра-
бота и поемане на целия товар, автоматични работни режими с прости средства. 

Вятърната енергетика е най-бързо развиващият се сектор в световен мащаб, а вя-
търът много скоро ще се превърне в най-евтиният източник на енергия в света. Пъл-
ният потенциал на вятърната енергия все още предстои да бъде усвоена. Комбинира-
ното използване на вятърната енергия с други ВЕИ /хибридни системи/ е бъдещето 
на електропроизводството както в България така и в света. 
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Abstract: Maritime transport is the oldest and cheapest way to transport people and goods. 
This significantly contributes to the development of trade, exchange of knowledge and 
ideas. Today, maritime transport plays a major role in the international transport of large 
volumes of cargo, such as bulk, liquid, general cargo, which includes the transport of 
goods in containers. 
The prospects are related to the use of combined transport and the development of safety systems. 
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Глобалната екологична криза, пред която и изправено съвременното общество, 
изисква съвместяване на икономическото развитие с изискването за опазване на 
околната среда. Проблемът за най-ефективното използване на енергията в транспорта 
ще се изостря в бъдеще поради постепенното изчерпване на естествените природни 
ресурси. 

Морският транспорт е най-старият и най-евтин начин за превоз на хора и товари. 
Още от Праисторически времена човек създава примитивни плавателни средства 
канута, салове и т.н. През Древността корабоплаването се усъвършенства значително. 
Появяват се по-големи и надеждни плавателни съдове. Това значително спомага за 
развитието на търговията, обмена на знания и идеи. Благодарение на морският транс-
порт човекът е успял да се засели на много отдалечени места. 

В световен мащаб 90% от товарите се превозват по море. Морският транспорт иг-
рае главна роля в международния транспорт на големи обеми от товари, като насип-
ни, течни, генерални товари, което включва и превоза на товари в контейнери. Той 
заема важно място както в търговията между отделните европейски страни така и за 
външнотърговския стокообмен на ЕС с трети страни. Повече от 30% от вътрешните 
товарни превози в рамките на ЕС и около 80% от външнотърговските връзки на от-
делните страни се осъществяват чрез морски транспорт. 

Морският транспорт на страната практически се развива без алтернативно в 
структурата на между континенталните превози на товари, конкурирайки се на меж-
дународния пазар на морските превози. 

Морският транспорт е пряко свързан с икономиката, външната политика, еколо-
гията, образованието и военната доктрина на държавата. Значението му е: 

• Стратегическо и икономическо за политиката на държавата; 
• Социално, защото осигурява трудова заетост на значителни човешки ресур-

си, ангажирани пряко във флота и косвено в обслужващите сфери; 
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• Позволява да се обезпечат масови външнотърговски превози; 
• Изисква сравнително малки капиталови вложения за транспортния път, пора-

ди факта че морските пътища са естествени и не изискват разходи по поддържането 
им в експлоатационно състояние, с изключение на каналите; 

• Линейната пропускателна способност на морските пътища е практически 
неограничена; 

 

Основните предимства на морските превози са: 
 Ниска цена 
Морският транспорт е смятан за най-евтин от всички видове транспорт на големи 

обеми от товари, тъй като разходите за експлоатация и поддръжка са изключително 
ниски сравнение с другите видове транспорт, също така корабите са най-икономични 
от гледна точка на горивото.  

 Времетраене на морския транспорт 
Времетраенето на морския транспорт е в зависимост разстоянието между начал-

ната и крайната дестинация. То може да бъде от 10-15 до 60-65 дни. Продължител-
ността на морският транспорт зависи от неблагоприятни метеорологични условия. 
Дългият срок на доставка се компенсира от ниската цена, което все пак прави мор-
ският транспорт предпочитан пред други видове транспорт. 

 Безопасност и сигурност 
Рискът от повреда на стоките по време на транспорта е значително по-нисък, от 

който и да е друг начин за транспорт. 
Морският транспорт основно се разделя на две големи групи: Трампово и 

Линейно корабоплаване 
 Трамповото корабоплаване е в сферата на независимия фрахтов пазар при 

превозване на масови товари (насипни, течни, генерални товари и т.н.) между раз-
лични пристанища и в различни направления или в зависимост от конкретните нужди 
от превоз. 

 Линейно корабоплаване се осъществява по определени маршрути между 
точно определени пристанища по предварително обявени разписания и тарифи за 
превоз по предварително определени маршрути. Линейното корабоплаване се състои 
основно от контейнерни превози и фериботни превози. 

В световен мащаб, обемът на превозените генерални товари представлява 
60% от общия обем превозени товари по море. На фиг.1 е показан ръстът на прево-
зените товари в българските пристанища за периода 2011-2019 год. [1]. 

 

 
Фиг. 1. Обработени товари в морските пристанища на България 
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Използването на комбинираните превози, още наричани интермодални или мул-
тимодални, прави възможно да се транспортира активното превозно средство, в което 
се намира товарът, върху пасивно такова. При комбинирани превози видовете транс-
порт могат да бъдат два и повече. 

Според вида на технологичните средства и тяхната конструкция комбинираните 
превози се извършват със следните системи: 

 

 палетни и пакетни системи; 
 контейнерна система; 
 комбинация между 

автомобилни ремаркета и 
железопътни платформи; 

 баржеводни системи; 
 фериботни системи; 
 трейлеровозни и 

ролтрейлеровозни системи; 
 лифтеровозни системи. 

 

Основното предимство на комбинираните превози е намаляване на себестойност-
та им. Това намаляване се постига благодарение на използването на различните видо-
ве транспорт, като се избира най-оптималният за дадената част от пътя на транспор-
тиране.  

С комбинирането на превозите се избягват и редица проблеми, свързани най-вече 
с автомобилния транспорт. Тези проблеми се пораждат от задръствания и инциденти, 
при които се повреждат превозни средства и се нараняват и загиват хора. Транспорт-
ните задръствания водят до забавяне, което причинява проблеми поради неспазване 
на срока за транспортиране. 

В европейски мащаб е установен сериозен дисбаланс между различните видове 
транспорт, като над 70% от превозите се осъществяват с автомобилен транспорт. С 
комбинираните превози този дисбаланс се намалява. В зависимост от маршрута до край-
ната дестинация автомобилните превози могат да се комбинират с други видове превози, 
използвайки другите видове транспорт, които предлагат необходимата бързина на 
транспортиране или най-оптималната цена за превозването на дадените стоки. 

Чрез комбинираните превози се използват и по-чисти видове транспорт, а именно 
морския. Така, в сравнение с превозите само с използване на автомобилен транспорт, 
вредното въздействие върху околната среда се намалява и се нанасят по-малко пора-
жения поради замърсяването от отделянето на вредни газове. 

За по-широко използване на предимствата на комбинираните превози развитието 
на транспорта в Европейския съюз има важни приоритети. Най-голямо внимание се 
отделя на инвестирането и развитието на железопътния, вътрешния воден и морския 
транспорт. По този начин се изграждат общоевропейски транспортни коридори.  

На международния фрахтов пазар понастоящем се предпочитат кораби, прите-
жаващи следните качества: 

 Малка възраст (кораби − ново строителство) и с висока степен на автоматизация; 
 Икономични двигатели, конструирани за използване на нискокачествени гори-

ва и с висока степен на използване на корабните силови установки; 
 Двойно дъно и бордове, които намаляват риска от екологично замърсяване; 
 Плаващи по определени релации, с автономни средства за товаро-разтовар-

ни операции. 
Опасностите в корабоплавателната индустрия не са нещо, за което се говори мно-

го, но когато става дума за морска безопасност мотивацията за разработването на 
автономни кораби посочва големите загуби в корабоплаването през последното десе-
тилетие, много от които се дължат на човешка грешка. Безопасността на морските 
превози залага много на нови решения в управлението на корабите, а именно: 
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Автономно корабоплаване  

 Rolls-Royce работи съвместно с Intel, за да се ускори разработването на сис-
теми за автономно корабоплаване, които да направят операциите по-безопасни и по-
ефективни. През 2014 г., когато става ясна идеята за роботизиран товарен кораб, ком-
панията си сътрудничи с Европейската Космическа Агенция (ESA), работейки по 
спътникови системи за комуникация между корабите (кораб с кораб) и да започва из-
питания на системите си за интелигентно осведомяване (Intelligent Awareness) на пла-
вателни съдове, плаващи в японски води. Тези системи обработват данни от сензори, 
радари, термични камери, HD камери, сателити и прогнози за времето, за да бъдат 
плавателните съдове информирани за заобикалящата ги среда. Според Rolls-Royce, 
системата за интелигентно осведомяване е изпробвана в Япония като през нощта на 
борда на ферибот с дължина 165 метра, позволява на екипажа да забележи намиращи 
се в близост предмети, незабележими в тъмнината (фиг. 2). 

 

 
 

Фиг.2. Rolls-Royce – концепция за автоматична система  
за акостиране на безпилотен кораб 

 
 В проектът DFFAS участват 22 японски компании, е финансиран в рамките 

на съвместна програма за технологично развитие на автономни кораби под ръковод-
ството на Фонда Nippon. Проектът DFFAS е бъде създаден за провеждане на първото 
в света демонстрационно изпитване на морски автономни кораби без екипаж на бор-
да с цел по-нататъшно практическо използване на такива кораби към 2025 година. 
Тази идея привлича не само японски, но и чужди експерти. При разработване и из-
питване на системите, необходими за управление на автономни кораби, ще се прове-
рява управлението в отдалечен режим в случай на аварийни ситуации, автоматизира-
не на процеса и мониторинг на възможните функции включително системата за пре-
даване на данни „кораб-бряг“ [2]. 

 Наличие на разработени технологии за използване на автономни плавателни 
съдове за международни пътувания на 98-ата сесия на Комитета за морска безопас-
ност през 2017 г. се прави преглед на МАНС. Предвид предложенията, се създава ра-
ботна група, която определя цели и задачи, методология, инструменти, вид и размера 
на корабите, предварителни дефиниции и различни видове и концепции за автоно-
мия, автоматизация, експлоатация и екипаж. В качествено определение под МАНС 
(Морски автономни повърхностни кораби) се разбира това, което в различни степени 
може да действа независимо от взаимодействието c човек. 
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Класификацията по степента на автономност според МАНС е:  
 Кораб с автоматизирани процеси и подкрепа за вземане на решения: Екипа-

жите са на борда, за да управляват и контролират системите и функциите на кораба. 
Някои операции могат да бъдат автоматизирани; 

 Дистанционно управляван кораб с моряци на борда: корабът се наблюдава и 
експлоатира от отдалечено място, но моряците са на борда; 

 Кораб с дистанционно управление без кораби на борда: корабът се наблюда-
ва и управлява от отдалечено място. На борда няма моряци; 

 Напълно автономен кораб: системата за управление на кораба е в състояние 
да взема решения и независимо да определя необходимите действия. 

В Норвегия през 2017 г. е представен проектът на първия безпилотен контейнеро‐
воз без баласт Yara Birkeland. Kongsberg Maritime-водещ производител на системи за 
прецизно позициониране, съобщава за постигнато споразумение с доставчика на то‐
рове Yara International за проектиране, изграждане и доставка на линеен кораб за пре‐
воз на товари между три норвежки пристанища, максималното разстояние между 
които е около 30 морски мили [3]. Той ще замести регулярни превози на химикали и 
минерални торове с. автомобили 40 хил. тона за година. (фиг.3) 

 

 
 

Фиг. 3. Модел на норвежкия кораб без баласт Yara Birkeland 
 

В процеса на обезпечаване транспортния процес при морските превози особена 
значимост придобива комплексът от мерки за повишаване сигурността и безопас-
ността. В тази връзка е важно се осигури безопасност на хората, товарите и транс-
портните средства, опазване на околната среда, съчетано с балансирано нарастване 
количеството и качеството на предлаганите транспортни услуги и с акцент върху 
основните европейски трасета и зоните на контакт между водния и сухопътният 
транспорт. 

 

При провеждането на морската политика е от съществено значение да се 
прилагат такива механизми, които максимално приближават до принципи-
те, приложими в страните-членки на ЕС, като адекватно се отчитат 
българските интереси. 
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Abstract: The paper summarizes topics which ought to be researched in meetings for 
psychological counselling of parents and babies. These topics are regarding the place of 
the child in the phantasm of the parents, the signs of mental (psychic) suffering of the 
mother and the infant, the body of the new-born baby and the disturbance which it 
awakens. The reasons for these questions are explored through the psychoanalytical 
concepts: „Primary Maternal Preoccupation“ /D.Winnicott/, „Das Unheimliche“ 
/S.Freud/, „Transparence psychique“ /М.Bidlowski/, „supposition de sujet“ /Alain Vanier/ 
„maternalité“ /Racamier P.-C./. 
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През последните няколко години в България се засили фокусът върху ранното 
детско развитие като редица институции се ангажираха с изработване на дългосрочна 
политика в тази област. В много акушеро-гинекологични болници и отделения бяха 
открити позиции за психолози, които да консултират родителите и бебетата. Това от-
вори ново поле за сътрудничество между различни специалисти – акушер-гинеколо-
зи, акушерки, психолози, педиатри, психиатри, които могат да се срещнат отвъд со-
матичната болест, около въпросите свързани с магичното начало на човешкия живот. 
Приемането на родители и бебета за психологично консултиране изисква специфич-
но формиране, начин на водене на клиничното интервю, в което да се предостави 
пространство за разказ около желанието за дете, раждането и първите взаимоотноше-
ния с бебето. Това пространство се задава не толкова от предварително подготвени 
конкретни въпроси, които задължително трябва да се зададат, а по скоро от теми, в 
които родителят да бъде оставен да говори свободно, с думите, които открива сам, 
със собствената си пунктуация и емоция.  

Текстът резюмира теми, които трябва да бъдат изследвани в срещите за психоло-
гично консултиране на родители и бебета. Това са темите за мястото на детето във 
фантазма на родителите, знаците на психично страдание при майката и бебето, тяло-
то на новороденото и безпокойството, което то събужда. Основанията за тези въпро-
си се разглеждат през призмата на психоаналитичните понятия: „психична прозрач-
ност“ /М.Бидловски/ „първична майчина загриженост“ /Д.Уникът/, „Das Unheimliche“ 
/З.Фройд/, „предполагане на субекта“ /А.Вание/, „майчинстване“ /Пол Клод Ракамие/. 
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Ще се опитаме да изследваме тези теми в два важни периода за родителите и бе-
бето: преди раждането и след него. Голямата област от клиничното интервю, включ-
ваща въпросите свързани с раждането, един изцяло соматичен процес изпълнен с 
психични представи, ще бъде предмет на отделна публикация. 

 
Преди раждането 
Несъзнаваното желание за дете 
Има един въпрос, който много често присъства в структурираните интервюта: 

„Желано ли е това дете?“, но обикновено той не ни служи много. Каквото и да отго-
ворят попитаните, трябва да си даваме сметка, че желанието за дете има други, несъз-
навани измерения, които е по-важно да изследваме в интервюто. Началото на това 
желание търсим в детството и играта с кукли. На две години, малкото момиченце 
приспива своите „бебета“ – кукли и плюшени играчки, храни ги и ги води на разход-
ка. Докато прави всичко това, детето гледа нежно към куклата, говори й, като пред-
поставя отговор, който го кара да продължи заниманието си. Тази игра е пропита с 
имитации от собствения бебешки опит и от идентификации с майката или други май-
чини фигури. Така можем да отделим идентификацията, като едно от равнищата в 
желанието за дете.  

Друго равнище са нарцистичните мотиви, които захранват желанието за дете. 
Те включват желанието да поддържаш един идеализиран образ за себе си, който е за-
вършен и всемогъщ; желанието да имаш огледален образ, копие на себе си; желание-
то да се изпълнят нечии идеали. Работата на нарцисизма в психичния живот се изра-
зява чрез фантазии, сред които е фантазията за цялостност и всемогъщество. От тео-
рията за нарцисизма [13] знаем, че има тенденция към подхранване на фантазиите за 
пълнота и всесилие и върху тази тенденция е построено усещането за себе си. Както 
ни показва Д. Уиникът [10], етапът на всемогъщество е абсолютно необходим за пси-
хичното изграждане на човешкото същество. Желанието да бъдеш цялостен е задово-
лено и чрез състоянието на бременност, и чрез детето. За някои жени, желанието за 
бременност доминира над желанието за дете, тъй като бременността предлага една 
възможност да бъдеш запълнен, да преживееш тялото си като продуктивно и потент-
но [1]. Бременността компенсира чувството за празнота и преживяването на тялото 
като непълно, незавършено и непълноценно. Паралелно с желанието за единство с 
детето, съществува желанието да се върнеш към единство със собствената си майка. 
Бъдещото дете съживява обещанието за близки отношения, за изпълнение на детски-
те фантазии, за репариране на травматични и конфликтни моменти от връзката с май-
ката. Този аспект от несъзнаваното желание се изследва чрез теми, свързани с всеси-
лието, с мястото на детето в живота на жената, отношенията със собствената майка – 
минали и актуални конфликти. 

Част от човешкия нарцисизъм е желанието да се огледаш в детето. Оглеждане-
то е основното измерение на нарцисизма и установяването на образ за себе си. Детето 
е следващото звено в дългата поредица, която обединява всеки родител със собстве-
ните му предци в цикъла на живота. Появата на детето създава множество очаквания: 
детето ще носи семейните черти, фамилното име, таланта на прародител и т.н. Мно-
жеството ритуали около раждането, като кръщене, прощъпулник и други традиции, 
засилват това силно и необходимо чувство за идентичност между децата и техните 
семейства. Терминът „оглеждане“ е използван от Д. Уиникът [12] за да опише витал-
ната функция на майката, която осигурява на бебето един образ за него самото. Бебе-
тата виждат по лицето на своята майка ефекта от своето поведение и така научават за 
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себе си. Мечтите на жената за перфектното бебе, което дублира нейната представа за 
идеална личност ще й позволят да се реализира като успешна майка. Въпросите, 
свързани с даването на име и вписването на детето в родовата история, както и отно-
шението на родителите към ритуалите и семейните традиции ще дадат измеренията 
на тяхното „оглеждане“ в бъдещото дете. 

Детето често се появява като обещание и надежда за изпълнение на загубени 
идеали и пропуснати възможности. Родителите си представят, че то е успешно там, 
където те са се провалили. Всички мечти за власт, красота и сила от детството са кон-
фронтирани от реалността и перспективата за определени житейски избори, специ-
фична кариера, лимитиране на възможностите и факта, че всички сме смъртни. Дете-
то представя шанса да промениш тези ограничения и компромиси. „Детето трябва да 
има по-добра съдба от родителите си, да не се подчинява на властващите в живота 
необходимости. Болестта, смъртта, отказът от наслади, ограничаването на волята не 
бива да го засягат, природните и обществените закони не трябва да важат за не-
го…Детето трябва да осъществи несбъдналите се мечти на родителите, да стане ве-
лик човек и герой вместо баща си, да се омъжи за принц като късно обезщетение на 
майката. Най-болезнената точка в нарцистичната система – остро атакуваното от 
реалността безсмъртие на Аза е намерила успокоение в детето.“ [13, с.29-30] 

Бъдещото дете е не само продължение на майчиното тяло, но и на нейния вели-
чествен Аз образ. Обратното на тази грандиозност е неизбежния страх, че бебето ще 
бъде провал. Този страх трябва да бъде премълчаван и потулван, защото заплашва да 
потвърди отново собствените провали на родителите.  

Желанието за дете като носител на желанието за съживяване на старите 
връзки. Детето идва с „обещание“ за подновяване на изгубените връзки, на обичта 
от детството и така е натоварено с преживявания и чувства към важни хора от мина-
лото на родителя. В психологичната клиника наблюдаваме как този потенциал е де-
монстриран драматично, когато детето е поставено на мястото на починал родител, 
друго дете или приятел. Често може да се наблюдава при бременност, която е започ-
нала непосредствено след загуба на близък роднина на жената как детето от фанта-
зията е натоварено с магична сила – да анулира миналото, болката от смъртта и загу-
бата, да премахва стари раздели и конфликти.  

Родителите виждат във всяко бебе възможност за преразглеждане на връзките, 
които от години не са поддържани, както и една възможност да бъдат подновени. 
Това е позицията на детето, което идва като лечител – то носи обещание за събужда-
не на спящите връзки, което осигурява възможност за поправянето им [3] .  

Детето като възможност да замениш собствената си майка и да се разделиш 
от нея. С желанието си за дете жената преживява двойна идентификация. Тя едно-
временно се идентифицира със своята майка и със своето бебе. Така тя ще обитава и 
преработва ролята на майка, на базата на опита със собствената си майка и опита на 
бебето, основан на собственото й бебешко детство [4]. Когато се сдобие с дете на 
вътрешната сцена ще се появят стари преживявания на Едипово съперничество – се-
га, когато бъдещата майка може да реализира своето плодородие, докато нейната 
собствена майка е в траур по детеродните си функции. Това състояние включва както 
вина, така и източници на подновена самооценка. Желанието за дете може също да 
включва възстановяване на образа на майката, засегната и наранена от завистта на 
дъщерята. Жената може да мечтае да предложи ново дете на своята майка като знак 
на благодарност. Повторното появяване на отношенията със собствената майка е 
много интензивен процес по време на бременността, който се изследва при интер-
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вюиране. Той може да бъде открит в сънищата, в страховете и в подновяването на 
близките отношения с майката. Може да се появи ново свързване. В случаите, когато 
връзката с майката е била натоварена с тежък конфликт, подновяването на отноше-
нията може да доведе до неговото задълбочаване.  

Равнищата, които описахме са само част от възможните несъзнавани сценарии. 
Истината за всеки субект ще бъде конструирана в неговия разказ, чрез неговите думи 
в срещата му с психотерапевта по време на консултациите. Без да се изключват всич-
ки органични и физиологични причини, трябва да държим сметка и да изследваме не-
съзнаваните аспекти на желанието за дете в случаи на преждевременно раждане, не-
доносеност, проблеми в психо-моторното развитие на бебето след раждане, риск от 
тежка следродилна депресия при майката или още по-сериозния проблем с психотич-
на декомпенсация и следродилна психоза.  

 
Бременността 
Според Пол Клод Ракамие, съществуват „две физиологични психози”: юношест-

вото и бременността [2]. Изхождайки от теорията на Е.Ериксън, той схваща майчин-
ството /„maternalité“/ като криза на съзряване. Според него бременността, както и 
юношеството, са съпроводени с мобилизиране на психична енергия, събуждане на 
безпокойства и латентни конфликти, но и с отключване на нови психоемоционални 
потенциали. Тези кризи съдържат свой собствен еволюционен капацитет и доприна-
сят към процеса за формиране на нова идентичност. 

 
Състоянието на „психична прозрачност“ при бременната жена 
 

Моник Бидловски е психоаналитик и психиатър с повече от 20 години опит в 
консултиранe на бременни жени и родилки в клиника Clamart Maternity. Първото из-
дание на нейната книга „Дълг към живота. Психоаналитичното пътешествие на май-
чинството“ [2], през 1996, утвърждава необходимостта от изследвания в областта на 
перинаталната психопатология и въвежда понятието „психична прозрачност“ при 
бременната жена. Моник Бидловски е забелязала при интервюирането на бременните 
жени, че съществува масирано завръщане на миналото, на старите забравени спомени 
и фантазии, които се вливат в паметта, без да бъдат препятствани от цензурата. Като 
че ли състоянието на бременност е освободило силата на изтласкването и в съзнава-
ното безпрепятствено се завръщат представи или само афекти от миналото, до този 
момент грижливо пазени в несъзнаваното. В един от примерите Бидловски разказва 
за жена, обхваната от непреодолима и неразбираема тъга в началото на много желана 
бременност. Пациентката почувствала облекчение след спонтанен аборт и успяла да 
направи връзка с тъгата, която е преживяла като малко момиченце, когато остава са-
мо с майка си, след напускането на дома от бащата. 

Какви са причините за тази психична прозрачност? Защо тези нормални жени 
толкова лесно се отдават на фантазии и спомени, които обикновено не се чуват извън 
конкретната ситуация на бременността? И още едно наблюдение озадачава Моник 
Бидловски: защо очакваното дете не е доминираща тема в разказа на бременните же-
ни, ако всичко се развива нормално? „Отговорът изглежда се крие в съществуването 
на двоен феномен: от една страна, понижаването на обичайната съпротива срещу из-
тласканото несъзнавано; от друга страна, хиперинвестицията, върху новия психичес-
ки обект – детето.“1 Тайната, казва тя, е сигурен белег за еротизирането на обекта. 

                                                            
1 https://www.cairn.info/la-dette-de-vie--9782130570448-page-91.htm#pa26 
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Това е нова енергия, която обезценява това, което преди е било еротизирано. Това е 
нова връзка, аналогична на преноса, която ще остане активна цял живот. 

Психичната прозрачност съживява примитивни тревоги от ранното детство, от 
времето преди придобиване на езика, особено при бременни жени, чиито нарцисти-
чен баланс е крехък. Когато бъдещата майка, е била бебе, тя е преживявала редуване-
то на присъствие и отсъствие на майчина грижа. Благодарение на този успокояващ 
ритъм и адекватните майчини грижи, бебето от миналото постепенно е формирало 
преживяване за постоянно съществуване. По този начин бебето, което сега е млада 
жена, е създало добър вътрешен обект, който представлява вътрешния образ на под-
крепящата и успокояваща майчина грижа. Освен това състоянието на бременността 
е периодът от живота, когато вътрешният обект придобива фигура, той има обем, то-
зи на корема, който се закръгля, на плода, който непрекъснато расте отвът-
ре. „Преставайки да бъде чиста метафора, вътрешният обект започва да добива осе-
заема реалност. Нещо повече, възприемането на първите активни движения от млада-
та бременна жена създава впечатлението, че обектът е там; той е буден или спи, но не 
се оставя да бъде забравен“2 [2].  

Има случаи, когато вътрешният обект не е преживян като добър и последовате-
лен, а като хаотичен, обезпокояващ и преследващ поради недостатъчна, натрапчива 
или несъответстваща грижа. В тези случаи бебето, което е била бременната же-
на отново ще актуализира преживяването на несигурен вътрешен образ. Тогава 
нероденото дете, представител на вътрешния обект, рискува да бъде възприето със 
страх. По този начин старите тревоги от преди появата на езика, „примитивни аго-
нии“, описани от Д.Уиникът [7], могат да бъдат събудени при нарцистично крехки 
жени в началото на бременност и да доведат до страх от психичен колапс, ако бре-
менността продължи своя ход. „Този страх е в основата на някои искания за прекъс-
ване на бременността. Ако бременността се запази, рискува да бъде изживяна под 
знака на мъка или прекъсната от психосоматични симптоми.“3 [2] 

Следователно бременността е привилегирован момент, в който благодарение на 
психичната прозрачност може да се осъществи терапевтичен съюз с нарцисизма на 
майката. Този съюз ще насърчи разкриването на фантазии и потенциално патогенни 
спомени. Споделяйки с терапевта, спомените заредени с афект ще загубят емоцио-
налния си заряд. Старите връзки и впечатления ще се разпаднат в хода на интервюта-
та, благоприятствайки по-голямата достъпност на майката за нейното новороде-
но. Понякога този терапевтичен съюз трябва да продължи и през първите седмици от 
живота на новороденото, особено ако майката е разкрила крехка личност. 

Темите на сънищата често се стимулират от бременността и нощните сънища мо-
гат да преведат това завръщане на минали тревоги в настоящето, чрез образи и асо-
циации. Също така свободното интервюиране с по-голямо пространство за разказ, ще 
даде възможност на жената да разгърне детайли от собствената си история и прежи-
вявания в детството. 

Тези психотерапевтични срещи по време на интервюирането помагат на жените 
въпреки неписаната социална „забрана“ да говорят за страданието си, да открият 
„ехото на личния си глас, ехото на нарцисизма си“ 4[2] 

 

                                                            
2 https://www.cairn.info/la-dette-de-vie--9782130570448-page-91.htm#pa34 
3 https://www.cairn.info/la-dette-de-vie--9782130570448-page-91.htm#pa38 
4 https://www.cairn.info/la-dette-de-vie--9782130570448-page-91.htm#pa24 
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Имагинерното дете 
Това е бебето, което родителите си представят, преди то да се роди. В имагинер-

ния образ са проектирани качества, отговарящи на желанията на майката и бащата. 
Майката си представя бъдещото бебе – то е красиво и в добро здраве. Много често в 
сънищата на бременната жена се появява анормалното дете, което отразява нейните 
неизказани страхове. След раждането, реалното бебе е конфронтирано с образа на 
имагинерното. И е необходима еволюция, за да се съгласуват тези два образа [6]. Ко-
гато този процес е затруднен или невъзможен се наблюдават патологии във връзката 
майка-бебе. Съгласуването на двата образа се изследва в интервюто с въпросите око-
ло очакваното бебе /какво са си представяли родителите, как се е променяла тяхната 
представа след всеки ултразвуков образ, след всеки знак на движение и жизненост/ и 
възможността да споделят някои свои разочарования от реалното дете. 

Имагинерното дете поддържа Идеала на Аз-а на родителите. То рискува да по-
падне в изпълнението на една мисия, която не е негова. Това е мисията да продължи 
там където неговите родители не са успели, да поправи и реализира техния потенциал. 

 
Знаци за психично страдание по време на бременността 
Общоприето мнение е, че през бременността не трябва да се чувстваш тъжна, 

ядосана или тревожна. Повечето жени, които имат такива преживявания, усещат 
„забрана“ и не са способни да говорят за това. Депресията при бременните жени е 
трудна за диагностициране основно по две причини. Първата е „забраната“ да се го-
вори за негативните преживявания, които накърняват образа на „идеалната бремен-
ност”. Обикновено тези жени не могат да повярват, че някой ще разбере как се чувст-
ват. Те смятат, че са длъжни да скрият тревогите си с цената на чувството за вина, „че 
вече са лоши майки“ и вредят на своите бебета.  

От друга страна симптомите на бременност и на депресия си приличат много 
през първото и третото тримесечие и по този начин симптомите на бременност мас-
кират признаците на депресия. Интервюирането може да помогне за диференциране-
то на депресивните симптоми, за изговарянето на страховете, тревожните мисли и 
тяхната връзка с личната история на майката.  

Различни фактори могат да допринасят за развитието на депресия през бремен-
ността. Някои жени могат да имат генетично предразположение към тази болест. Же-
ни, чиито близки роднини са страдали от депресия, особено ако това е била след ро-
дилна депресия, също са изложени на риск от депресия при бременност. Медицин-
ската статистиката показва, че 1/3 от жените, които са били депресивни през юно-
шеството си или в началото на зрялата си възраст, могат да отключат депресия по 
време на бременността. Повече от половината жени, страдали от следродилна депре-
сия, страдат от депресия при следваща бременност. Фактор за депресивно състояние, 
може да бъде нежеланата бременност, но проучвания при лечение на безплодие по-
казва, че обратното също е възможно. Дълго лекувани от безплодие жени, които заб-
ременяват, са изложени на голям риск от депресия, поради нестабилност на хормо-
налните нива, причинена от стимулацията им по време на лечението [6]. 

Ето и други фактори, рискови за изпадане в депресивно състояние, които трябва 
да се изследват в интервюирането: липса на подкрепа от партньора, липса на социал-
на подкрепа, изолация, случаи на злоупотреба и насилие върху жената, зависимост от 
дрога или алкохол, наскоро преживени стресови моменти (смърт на близък роднина 
или приятел, премествания, промяна в работата). За жените, които са по-уязвими 
психически, нормалният стрес, свързан с бъдещото майчинство, както и допълнител-
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ната отговорност или финансови напрежения, са достатъчни, за да ги направят тре-
вожни и депресивни. 

Депресии през бременността: те се случват най-вече през първото тримесечие и 
се благоприятстват от семейният и социален контекст, както и от лични предходни 
депресивни периоди. При тези нарушения се наблюдават тъжно настроение, астения, 
обезценяване, тревожност, нарушение на съня. Понякога те приемат маската на не-
преодолими повръщания. Психотичните епизоди са много редки през бременността и 
могат да се появят с налудни идеи за вина, за недостойност и в тези случаи рискът от 
суицидно поведение е съществен [6].  

 
 
След раждането 

Родителите и тяхното отношение към тялото на новороденото 
Даниел Брьон [8] говори за обезпокоителната странност на детското тяло, 

основавайки се на текста на З. Фройд „Das Unheimlihe“ от 1919г. Можем да направим 
аналогия с тялото на новороденото бебе и чувствата на безпокойство, което то събуж-
да у своите родители. От една страна то припомня тялото на куклата от детството – 
между одушевеното и неодушевеното, между близкото, познатото и странното, без-
покоящото скритото. От друга, то е оживено от невидими импулси, може да изразява 
страдание, апел, удоволствие. Тялото на новороденото е пълно със знаци за своята 
жизненост, в които родителите се вглеждат понякога за да потвърдят идеята за „доб-
рия старт“ на бебето си, понякога за да търсят скрити белези на болестни или гене-
тични аномалии, които се изплъзват от контрола на съзнателната воля. Какво събуж-
да у родителя тялото на бебето – със своята крехкост, своята безпомощност, но и с 
въплътеното всемогъщество – Das Unheimlihe, „нещо родно, познато, което е било 
подложено на изтласкване и после се е върнало обратно“ [14 с.522] Страховете на 
родителите, да докосват бебето, да го държат, да го къпят, техните фантазии по отно-
шение на процесите, които протичат в тялото му, могат да бъдат посрещнати в интер-
вюто и да се търсят корените на тези преживявания в препратки към спомени, асо-
циации и сънища. 

Педиатрите често се срещат с трудностите на родителите да преценят обективно 
знаците, които тялото на тяхното бебе дава, срещат се с „обезпокоителната стран-
ност“ без да знаят за това и са забелязали, че успокояването на майката понякога е 
достатъчно за да изчезнат на симптомите. [10]  

 
Предполагането на субекта у бебето 
След работа в институция за прием и грижи за психотични майки и техните 

бебета, Ален Вание [5], френски психоаналитик и психиатър, извежда понятието 
„предполагане на субект“. То описва способността на майката да предположи 
съществуването на субект /личност, която има собствени преживявания, различни от 
нейните/ у новороденото. Това е ролята на Майчиния Голям друг, който исторически 
предхожда раждането на субекта на бебето, като го предполага, като го „износва“, 
като нахвърля неговите щрихи, мислейки за него, като отделно същество [5]. При 
раждането субектът е в Другия. Една от формите, чрез който наблюдаваме „предпо-
лагането на субекта“ е начинът, по който майката говори от първо лице вместо бебе-
то си, придава смисъл на неговите вокализации. „Ален Вание подчертава, че онова, 
което майката най-вече е предположила, е субектност, от която тя е получила знак, 
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знак, който както показва Фройд, в „Проект за научна психология“ може да предхож-
да всякакъв адресат, един предположен знак от един предположен субект.“ [9 с.51] 

След осъзнаването на факта бременност, се появява една представа за слятото с 
майката бебе, което е част от нея. Ако такава позиция се поддържа и след раждането, 
ако майката продължава да схваща бебето като част от нея и не позволява автономи-
зирането му, има голям риск от психоза при детето. Но обикновено, прогресивно, 
детето е обективизирано и така то придобива своя психическа автономия. 

 
Първична майчина загриженост 
Лесно е да се забележи как нарцистичните желания на родителите могат да 

влияят по-късно на детското развитие и от друга страна е много важно да се разбере, 
че е парадоксално, но те са крайно необходими. Те зареждат майката с привързаност. 
Така тя може да види своето бебе като уникално, като потенциален спасител на загу-
бената надежда и като всемогъщ инструмент за изпълнение на нейните желания. Как 
по друг начин тя би могла да развие чувството, че нейното бебе е най-скъпоценното 
нещо в живота й, на което да посвети цялото си внимание? Как да развие това, което 
Д. Уиникът нарича „първична майчина загриженост“? [11] Майката може да прене-
брегне собствените си нарцистични нужди, след раждането защото в този момент те 
са локализирани в бебето. Майките могат да толерират огромният егоизъм на бебета-
та, защото в грижата за тях те са свързани със собствените си желания и нужди. Да 
даде бъдеще на детето, означава да изпълни собствените си очаквания за един успе-
шен възрастен. 

Уиникът нарича „първична майчина загриженост“ едно особено състояние, което 
започва в края на бременността и продължава през първите няколко седмици след 
раждането на бебето. То е свързано преди всичко със способността на майката да се 
идентифицира с бебето си, използвайки собствените си инфантилни преживявания. 
Майката, която е способна да се отдаде за определен период от време ще осигури 
преживяването на „продължаващото съществуване“ за кърмачето, което е в основата 
на преживяванията за персонализация и идентичност. Авторът извежда две функции: 
„холдинг“ (поддържане), и хендлинг (телесно обгрижване), дефиниращи тази способ-
ност. „Холдингът“ обозначава физическото и психическо поддържане на бебето. 
Неспособността за осъществяване на тази функция е свързана с „примитивните аго-
нии“[7]. Д. Уиникът ги дефинира като състояния на страх с много голяма интензив-
ност, които водят до разпадане на цялостното чувство за себе си. Ето няколко състоя-
ния, които могат да се отнесат към примитивните агонии: връщане към разединено, 
дезинтегрирано състояние; постоянно пропадане, рухване; загуба на психосоматично 
единство, провал в настаняването на психичното в телесното; загуба на чувството за 
реалност; загуба на способността да се свързва с обекти. „Хендлинг“ е функция, коя-
то способства за формиране на преживяване за психосоматично единство. То способ-
ства за създаване на представа за „реално“, като противоположност на „нереалното“. 
Недостатъчността на тази функция препятства развитието на необходимия мускулен 
тонус и моторната координация.  

Интервюто позволява да се изследва майчината способност за упражняване на 
тези две функции. Наличието на дефицити в двете функции винаги водят до поява на 
симптоми при бебето – проблеми с храненето, установяването на ритъм между сън и 
бодърстване, знаци на изоставане в психомоторното развитие.  
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Заключение 
Добре проведено интервю или серия от интервюта могат да диференцират кар-

тина на перинатална психопатология при майката и свързаните с нея последици за 
бебето. 

Консултативната работа с бебето и неговите родители цели не поставяне на диаг-
ноза, а конструиране на пространство за думите на възрастните, което да им позволи 
свободата да живеят със своите избори, да се грижат и да съпровождат своето дете. 
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Abstract: In the specialized literature, there are presented multiple theories of behaviour 
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aims to provide a conceptual theoretical framework of the two models of behaviour change – 
B=MAT and COM-B and their application in marketing and marketing communication.  
Key words: behaviour change, marketing, marketing communication, consumer behavior. 

 
 

Пред маркетинга има различни предизвикателства – от по-голяма измеримост и 
отчетност до стимулиране на поведенческа промяна сред целевите потребители. 
„Днешният рекламодател има едно предизвикателство: да промени потребител-
ското поведение“ пише Ричард Хил. Поведенческата промяна е тема, към която ин-
тересът от страна на рекламодателите се увеличава през последните години. Няма 
клиентски бриф, който да не включва цел, свързана с поведението на целевата ауди-
тория [9]. Поведенческата промяна в този смисъл може да бъде опитване на продукт, 
превключване между марки, препоръчване на продукт, увеличаване на честотата, ко-
личеството и стойността на покупката и т.н. Но какво се случва, ако потребителите 
имат поведение, което не води до постигане на маркетинговите цели. Как да се ини-
циира промяна? Това означава, че маркетинговите стратегии следва не само да се 
адаптират към промени в поведението на потребителите, но и да могат да ги стиму-
лират. Маркетолозите, които използват информацията за потребителите, за да насо-
чат поведението им към желани промени, ще имат по-голям успех от тези, които са-
мо анализират поведението и го следват. Промяната в поведението се случва нався-
къде около нас – от лесни за употреба смартфони до следване на здравословен начин 
на живот. Принципите на поведенческата икономика разкриват, че естественото по-
ведение на хората е да се съпротивляват на промяната, да не са склонни да се откажат 
от нещо, за да получат полза чрез ново поведение. Като цяло те обичат да се придър-
жат към „статуквото“ и да избягват риска.  

Прегледът на литературата показва, че в областта на маркетинга и маркетингови-
те комуникации от основен изследователски интерес е поведението на потребители-
те, а не поведенческата промяна. Второто е във фокуса на изследователи в области 
като социален маркетинг, здравеопазване и обществено здраве, психология, кримина-
листика, политики в областта на опазване на околната среда и др.  
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Целта на тази студия е представи два от модела за поведенческа промяна – СОМ-
В и В=МАТ и тяхното приложение в маркетинга и маркетинговите комуникации, 
както и предизвикателствата, на които следва да намерим отговор при тяхното из-
ползване. И двата модела намират приложение в практиката, както за целите на ана-
лиза на поведението, така и за справяне с предизвикателствата, свързани с промяната 
на поведението.  

 
Модели на поведенческа промяна 
През 50-те години на ХХ век започват изследвания в областта на социалната 

психология, свързани с мотивацията и вземането на решения, убеждаването, детер-
минантите на поведението в социален контекст [6]. При тези изследвания се използ-
ват лабораторни и полеви експерименти, а техните открития поставят основите на 
съвременните теории за поведението и методи, използвани за неговата промяна. Па-
ралелно с тези фокусирани върху изграждане на теория изследвания, други изследо-
ватели се насочват към разработване на подходи за интервенция върху поведението, 
отчитайки получаваните ефекти [20]. Тези изследователи са по-малко ангажирани 
със създаване на теория, а предимно с оценка на ефективността и ефикасността на 
интервенциите в специфичен контекст. Тези два паралелни процеса водят до изклю-
чително богата, но и противоречива литература за поведенческата промяна, която съ-
държа както теории, разкриващи съдържанието на „черната кутия“, така и специфич-
ни техники за промяна на поведението.  

Човешкото поведение зависи от множество фактори и промяната на установени 
поведенчески модели е труден процес. За да възприе ново поведение, човек следва да 
бъде мотивиран и да бъде способен да действа. Често се казва, че поведенческата 
промяна е процес, преминаващ през различни етапи – от съпротива на промяната до 
приемане и поддържане на новото поведение [21]. Съществуват голям брой теории и 
модели за поведението и поведенческата промяна. Тези модели се използват за обяс-
нение на това поведение, както и за разработване на дейности за промяната му. Към 
известните теории се отнасят моделът за саморегулиране (self-regulatory), теорията за 
аргументираното поведение (the theory of reasoned action/theory of planned behaviour), 
моделът за убеждения (the health belief model), теорията за социалното научаване 
(social learning theory), моделът за стадии на готовността за промяна (transtheoretical 
stage model of readiness to change), теорията за дифузия на иновациите (Diffusion of 
innovations theory). Направени са два опита, използващи експертни оценки, за иденти-
фициране на най-важните елементи на поведението [10], [14]. Анализирайки различ-
ните теории се забелязва, че различни конструкти (или елементи) се повтарят или са 
сходни (нагласи, очаквания). Това припокриване между теориите води до опит за 
комбиниране или интегрирането им. Екип от психолози, воден от Мартин Фишбайн, 
прави опит да идентифицира ключовите детерминанти на поведението. Те са след-
ните: 

 намерения: доколко човек е ангажиран с изпълнение на поведението; 
 ограничения на средата: наличие на физически бариери, ограничаващи изпъл-

нението; 
 умения: дали човек има способност/и и умение/я да изпълнява поведението; 
 увереност: дали човек мисли, че може да изпълни поведението в различни 

ситуации; 
 емоционални реакции: дали реакциите спрямо поведението са негативни или 

позитивни; 
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 реакция на околните: доколко и каква е реакцията на околните спрямо поведе-
нието на човек; 

 очаквани резултати от следване на поведението.   
Първите три се приемат като необходими условия за промяна на поведението, до-

като следващите са такива, които оказват влияние върху намеренията.  
Другият опит за интегриране на теориите е на Мичи и колектив [14]. Техният 

списък с детерминанти на поведението се припокрива значително с този на 
Фишбайн, което дава увереност, че поведението има определени общи фактори. В 
допълнение на тези от горния списък са знанията (например по отношение на опре-
делени заболявания, свързани рискове с извършване или не на поведението, знания 
как да действа), психологически процеси, свързани с вниманието, паметта и вземане-
то на решения, поведенческа регулация (свързана с преодоляване на разликата между 
намерение и действия) и естеството на поведението (дали ли е рутинно или не).  

Голямата част от моделите, които цитираните автори анализират, се фокусират 
предимно върху съзнателното вземане на решения, което включва известни усилия за 
обработка на информацията. Съществуват нови модели, които включват и имплицит-
ното знание – решения, които се вземат интуитивно, бързо, с малко или никакво уси-
лие. Тези модели са наречени двойни, като един популярен модел е Рефлексивно-
импулсивния модел (Reflective-Impulse Model – RIM) с автори Strack and Deutsch’s 
(2004). Според модела поведението е повлияно от две различни системи на обработка 
на информацията – рефлексивна и импулсивна. Първата е подобна на системите, опи-
сани в класическите теории, при която процеса на вземане на решение води до наме-
рение за действие. Импулсивната система действа чрез процеси на активиране и асо-
цииране, породени от даден стимул. Импулсивната система е отговорна за формира-
нето на имплицитени нагласи, които оказват силно влияние върху поведението. Тези 
две системи си взаимодействат и заедно активират определен поведенчески сцена-
рий, който може да варира в зависимост от различни фактори. Изследването на им-
плицитните нагласи е актуална и перспективна тема в областта на поведенческата 
промяна и получава голямо внимание в социалната психология и поведението на 
потребителите.  

 
Поведенческата промяна и маркетинга 
Понятието поведенческа промяна се разглежда основно в областта на социалния 

маркетинг. Концепцията за социален маркетинг се въвежда за първи път в академич-
ната литература от Филип Котлър и Джералд Залтман като използване на маркетин-
гови принципи и техники за идентифициране и въздействие на социален проблем, 
идея и поведение. Поведенческата промяна е заложена като основна цел на социал-
ния маркетинг. Социалния маркетинг е насочен към постигане на следните цели сред 
целевата аудитория: 

 да продължат да следват поведение, което води до положителни резултати; 
 да възприемат ново поведение; 
 да откажат да следват поведение, което е опасно и/или води до нежелани 

резултати; 
 да променят поведението си; 
 да спрат да след поведение, което е нежелано. 
Широко приложение в областта на социалния маркетинг намират социално ког-

нитивната теория на Бандура, теорията за аргументираното поведение на Фишбайн, 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

121 

теорията на планираното поведение на Айзен, транстеоретичният модел на Прохаска 
и Диклемен. 

Прегледът на литературата в областта на комерсиалния маркетинг показва, че 
понятието поведенческа промяна не е широко застъпено. Поведението може да бъде 
концептуализирано като действие в даден момент от времето. Поведенческата промя-
на е специфично изменение в поведението, което може да се идентифицира. За разли-
ка от поведението, което се разглежда като действие в определен момент, поведен-
ческата промяна изисква отчитане на поредица от действия в различни моменти от 
времето. Между двата термина може да настъпи известно объркване. Поведението и 
поведенческата промяна са концептуално различни понятия. Поведенческата промя-
на се характеризира с промяна целево поведение в течение на времето. Основната 
разлика между статично и динамично поведение е времевия компонент [17]. Според 
Ployhart and Vandenberg липсата на ясно разграничение предполага, че обяснението 
на статичното поведение е различно от това на динамичното поведение (поведенчес-
ка промяна). Следователно детерминанти на поведението в един момент от времето 
може да не са същите като детерминанти на промяна в поведението. 

 
Модел COM-B 
Моделът СОМ-В е разработен от екип изследователи (Robert West, Susan Michie 

and Maartje van Stralen) от Университетския колеж в Лондон през 2011 г. СОМ-В дава 
структурирана аналитична рамка, включваща няколко променливи и е фокусиран 
върху разработване на стратегии за поведенческа промяна. В центъра на модела е 
идеята, че за да действат хората имат необходимост от три взаимодействащи си еле-
мента – способности (capabilities – С), възможности (opportunities – О) и мотивация 
(motivation – М), за да изпълнят дадено поведение (behaviour – В). Всеки от тях е раз-
делен на две, което прави общо шест елемента в модела, които са взаимосвързани. 
Например, повишената способност и възможност могат да увеличат мотивацията. 
Моделът COM-B показва, че за промяна в поведението е необходимо да се промени 
едно или повече от условията като „способност“ да се изпълнява поведението и/или 
възможност и мотивация да се следва то.  

Моделът е подходящ за разработване на стратегии за промяна на поведението на 
основата идентифициране на най-значимите бариери пред поведението и насочване 
на вниманието към тези елементи, които имат нужда от промяна. Така например, 
моделът позволява да се идентифицират най-големите бариери и да се разработят 
стратегии за увеличаване на мотивацията или за подобряване на условията и възмож-
ностите за изпълнение на поведението. Основните елементи на модела са: 

 поведение: поведенческата промяна включва да се извърши нещо ново или по 
различен начин спрямо предходен момент; 

 способности: хората могат да не знаят (липса на знания) и/или да не умеят да 
променят поведението си. Достигане до ново разбиране на потребителския проблем, 
до причините за него могат да подпомогнат промяната. Способностите зависят от 
вниманието, възприятията и паметта на потребителите. Необходимите умения и наг-
ласи за изпълнение на поведението формират две групи – физическа и психологичес-
ка способност. Физическата способност обхваща двигателни умения, физически въз-
можности за изпълнение на поведението. Психологическата способност оценява дали 
потребителят има когнитивни умения и процеси като внимание, памет, знания, спо-
собност за вземане на решения, които правят поведението възможно. Тя може да бъ-
де разделена на четири компонента: знание, когнитивни способности, интерперсо-
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нални умения и самоконтрол (дали може да оказва контрол върху поведението си и 
действията при необходимост).  

 възможности: социалната и физическата среда са фактори в живота на хората, 
които включват редица бариери, правещи трудна промяна на поведението. На чисто 
практическо ниво те могат да създават по-големи или по-малки затруднения, както и 
обратното – да подпомагат поведението. Промени или подобрения в тези неблаго-
приятни условия могат да улеснят следването на желаното поведение. Възможности-
те също се разделят на две групи: физическа и социална възможност. Физическата 
възможност за осъществяване на поведението включва елементи на средата, които 
могат да действат като подбуди (както в модела B=MAT). Социалната възможност се 
свързва с поведението и мненията на околните – дали те одобряват или неодобряват 
поведението, дали то е социално приемливо. Социалното обкръжение на потребителя 
оказва силно влияние върху неговото поведение, наблюдавайки какво правят другите 
или какво одобряват и харесват те. Ето защо е важно познаването на социалните нор-
ми и възприятията на хората относно тези норми. Дали поведението е разпростране-
но или не също е част от тази група фактори. Как културните фактори се отразяват на 
целевото поведение?  

 мотивация: хората могат да чувстват, че не си струва усилията да променят 
поведението си, да не вярват че такава промяна е възможна, или те самите са доста-
тъчно способни сами да я постигнат. Когато промяната изисква усилия (когнитивни 
и/или физически), то тя може да се сблъска със силна мотивация срещу този процес 
на промяна и да предизвика нейното избягване. Елементът мотивация също е разде-
лен на две групи: автоматични реакции и рефлексивни реакции. Автоматичните реак-
ции включват навици, емоционални реакции и импулси, които автоматично насочват 
поведението. Рефлексивните реакции обратно включват съзнателно обмисляне, пре-
тегляне на ползи и риск, планиране, формиране на убеждения и нагласи, които впос-
ледствие определят поведението.  

 

Дадена интервенция може да промени един или повече в системата на поведение 
(виж фиг.1).  

 

 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1 СОМ-В модел – връзки между елементите 
 
 

Моделът COM-B може да бъде използван за оценка и идентифициране на целите 
(кои са най-подходящите цели), както и какъв тип интервенция би бил най-ефективен. 

Моделът е особено подходящ за поставяне на цели и определяне на подходящи 
действия (интервенции). Кой от факторите способност, възможност и мотивация е 
най-релевантен за постигане на целта поведенческа промяна? Кой от факторите пред-
ставлява най-голяма бариера пред поведението? Приносът на модела е оказването на 
подкрепа на маркетинговите решения чрез осигуряване на систематичен и структури-
ран подход за оценка на факторите, влияещи върху поведението и избора на интер-
венция.  

Поведение 

Мотивация Възможности Способности 
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Моделът COM-B може да се използва за отчитане и предвиждане на възможни 
проблеми при следване на желаното поведение. Потребителите може да нямат знания 
или разбиране, което да се отразява на тяхното поведение. Социалната среда може да 
препятства поведението чрез съвети, слухове, изказване на неодобрение. От гледна 
точка на мотивацията съществуват множество убеждения за поведението, които дей-
стват немотивиращо. Анализът на отклоненията и причините за това би допринесъл 
за коригиране на действията.  

 
Модел B=MAT 
B.J. Fogg е един от най-интересните лидери в областта на поведенческата про-

мяна. Той основава Persuasive Technology Lab към Станфордския университет и съз-
дава подход за изследване на промяната в поведението чрез действието на три факто-
ра: мотивация, способност и подбуди. Моделът В=МАТ е такъв, при който промяната 
на поведението е резултат от взаимодействие между три специфични елемента – мо-
тивация (motivation – М), способност (ability – А) и подбуда за действие (Т – trigger). 
Моделът предполага, че мотивацията и способността са взаимосвързани и действат в 
противоположна посока. Ако мотивацията е висока, хората ще преодолеят труднос-
тите и бариерите пред техните способности. Ако способността е на достатъчно висо-
ко равнище и желаното поведение е лесно за изпълнение, то не е необходимо силна 
мотивация.  Моделът е известен и под абревиатурите FBM (Fogg Behavioral Model) 
или B=MAP, при която P е със значение „подкана или напомняне“ и замества сти-
мула Т. Моделът включва следните елементи: 

- мотивация. В психологията мотивацията се разбира като стимул, който води 
към действие, или полагане на усилие, или постигане на определена цел. Fogg под-
чертава три основни мотивационни области, които могат да се разделят допълнител-
но на подгрупи. В модела В=МАТ се посочват три източника на мотивация: лични, 
ползи или наказание, което бихме получили ако извършим действието и социални – 
обкръжението и тяхното поведение – според Бандура поведението на другите има 
много по-голямо влияние върху нашето поведение отколкото индивидуалните моти-
ви. Също така може да има повече от един източник на мотивация за поведение. 
Според Fogg, противно на възприетото мнение, че мотивацията е основният двигател 
на поведението, то тя е по-скоро ненадежден фактор, когато става въпрос за промяна 
на поведението. Мотивацията се характеризира с непостоянство. Друг проблем с мо-
тивацията е липсата на осъзнаване. За повечето от действията си потребителите ня-
мат ясна представа за източника на мотивация.  

- способност. Независимо от това доколко е силна или слаба една мотивация, чо-
век следва да бъде способен да следва дадено поведение в определен специфичен 
контекст – място, време, обкръжение. В модела способността се свързва не толкова с 
уменията за изпълнение на поведението, колкото с моментната възможност това по-
ведение да бъде осъществено. Според Fogg, увеличаването на способността да се 
следва поведението не е само резултат от научаване, а в по-голяма степен е резултат 
от това да се направи желаното поведение лесно за изпълнение в съответния кон-
текст. Както пише и Thaler, ако искаме някой да направи нещо, трябва да направим 
задачата лесна и проста за изпълнение. Fogg посочва шест различни фактора, влияе-
щи върху способността: време, пари, физическа способност и усилия, когнитивни 
способности, социална възможност и навик (рутина). Хората могат да притежават 
различни ресурси, което води до различни способности. Времето като фактор се 
свързва с наличието на достатъчно време за изпълнение на поведението. Ограниче-
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нията на парите, както и при времето, могат да подтикнат или да ограничат следване 
на поведението. Ако то изисква много физически усилия или е трудно за изпълнение 
е по-малко вероятно да се осъществи. Когнитивните способности се свързват с уси-
лията, с вярата че поведението е изпълнимо, с ангажираността, с наличието на други 
когнитивни задачи. Социалната възможност е резултат от отношението на околните 
към целевото поведение (одобрение или неодобрение), от това доколко е разпростра-
нено и доколко е типично за определена социална група или обществото като цяло. 
Факторът „навик“ разглежда доколко поведението е част от нашите навици и доколко 
е трудно то стане част или да се адаптира към тях. Ако новото поведение е много раз-
лично от рутината, която имаме, е по-вероятно то да се следва, а ние просто ще след-
ваме изградения навик.  

- подбуда. Последният елемент в модела се свързва със стимула, който може да 
подтикне човек, имащ мотивация и способност да следва желаното поведение. Fogg 
подчертава значението на времето за този фактор. Авторът посочва три вида стимули 
или контекстуални знаци, които могат да подтикнат човек към съответното поведе-
ние. Използване на „правилен“ стимул води до преодоляване на бариерите пред целе-
вото поведение. Стимулите се групират в следните групи: искра, улесняване и сигнал 
[11]. Искрата е подбуда, която въздейства върху мотивацията. Тя може да бъде 
използвана във връзка със функционалните, психологически и/или социални ползи от 
действието. Улесняването е подбуда, която спестява когнитивна, физическа енергия 
и време. Сигналът работи най-добре в случаите, когато потребителят е мотивиран и 
има способността, като е необходимо само напомняне за действие. Тези „микро-
побутвания“ имат за цел да привлекат вниманието на потребителя и да го ангажират 
да действа.  

Ако елементите способност и възможност се комбинират в общ фактор, наречен 
леснота на изпълнение, и той се съпостави с мотивацията ще получим следната 
рамка: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 2 Модел B=MAT 

 
От връзката между двете дименсии можем да получим четири типа поведение:  
1. Поведение, което е силно мотивирано и лесно за изпълнение – най-вероятно 

ще се случи.  
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2. Поведение, което е силно мотивирано, но не е лесно за изпълнение – може да 
се случи.  

3. Поведение, което е със слаба мотивация, но лесно за изпълнение – може да се 
случи.  

4. Поведение, което не е мотивирано и трудно за изпълнение – не е вероятно да 
се случи. 

 

В обобщение моделът В=МАТ може да се използва от маркетолозите, за да уста-
новят какви са проблемите, поради които поведението на потребителите се различава 
от желаното или целевото поведение, както и в случаи да се определят факторите, не-
обходими за постигане на желано поведение. Моделът е подходящ за идентифицира-
не на това как да се стимулира/започне промяна на поведението, за генериране на 
идеи, които са насочени към проблеми, свързани с поведенчески промени и в откри-
ване на ситуационни фактори, които действат в определен контекст и биха служили 
като стимул за започване на поведението. Силните страни на модела са в идентифи-
цирането на това как да се задейства промяна в поведението и по-конкретни в идеи са 
стимули, които водят до възприемане на целевото поведение или във възпиране на 
нежелано такова, откриване на пропуски и разминавания в начините за постигане на 
убеждение за следване на определено поведение.  

 
Сравнение на моделите СОМ-В и В=МАТ 
Между двата модела има множество сходства. И двата са насочени към разбира-

не на поведението и откриване на форми на въздействие върху него, прилагайки сис-
тематичен подход към поведенческата промяна. И двата модела включват и придават 
важност на концепциите за социална възможност, психологическа и физическа спо-
собност, мотивация. Между моделите могат да се открият и някои различия по отно-
шение на целите: 

 В=МАТ е по-пригоден към идентифициране на контекстуални решения за 
стимулиране на поведението, използвайки моментни стимули, подбуди. СОМ-В от 
друга страна е по-добре насочен към стратегически решения относно по-общи пре-
дизвикателства и проблеми с поведението, фокусиран върху намаляване на размина-
ванията в способностите, възможностите и мотивацията.  

 мотивацията и възможността имат различни връзки в двата модела. При 
В=МАТ, мотивацията и способността са взаимнозаменяеми до определена степен. 
Така ако някой има достатъчно мотивация да направи нещо, то това е достатъчно за 
да преодолее бариерите пред способността и обратно. При СОМ-В се приема, че мо-
тивацията и способността са еднакво необходими, както и че взаимно могат да се 
повлияват, така че ако способността се увеличи, то и мотивацията също би нараснала.  

 подбудите играят различа роля във всеки от двата модела. При СОМ-В, под-
будите са включени във фактора възможности (физически и социални сигнали или 
подкани) и са дефинирани като един от трите с равно тегло фактора, позволяващи да-
дено поведение. В модела В=МАТ, подбудите се разглеждат като последна стъпка, 
финален елемент, който стимулира потребителя да преодолее бариерите, за да изпъл-
ни дадено действие. Това може да включва малко усилие или е да е промяна в кон-
текста, която да стимулира промяната.  

 мотивацията е по-широко дефинирана в модела СОМ-В. В=МАТ включва 
само емоционалните видове мотивация и не разглежда рефлексивни типове, както го 
прави СОМ=В моделът. В модела В=МАТ, навиците са класифицирани като част от 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

126 

способността, които могат да улеснят поведението, а не като автоматичен тип моти-
вация.  

 В=МАТ съдържа идеята за ограниченост на ресурсите като пари, време и 
умствени усилия като част от концепцията за способност, което не е включено в дру-
гия модел и може да се отчете като слабост. Всеки от тези три фактора могат да бъдат 
значими бариери пред следване на желаното поведение, докато прилагайки СОМ-В 
не се налага да ги разглеждаме. Докато СОМ-В може да идентифицира важни 
бариери като липса на условия, липса на увереност, страх от отхвърляне, то той няма 
да отчете бариери като липса на пари, време или нежелание за полагане на усилия.  

 

За да се стимулира поведенческа промяна е необходимо първо да дефинираме 
нейните параметри. Две са важните измерения: 1) степента на промяна, която искаме 
да постигнем (дребни или радикални, драстични промени в поведението) и 2) жела-
ният период (кратка и дълготрайна промяна). Ако намерението ни е да направим мал-
ки промени за кратък период, ситуационни стимули биха били много ефективни. От 
друга страна, големите и дълготрайни промени изискват промяна в личните характе-
ристики или много силна мотивация. В днешния свързан свят (чрез интернет и соци-
алните мрежи) е по-важно да получиш приемането, одобрението, интереса или ува-
жението на другите като основен мотив за поведението. Поставянето на желаното но-
во поведение в подходящ контекст е необходимо за постигане на успех. 

 

Заключение  
Разбирайки как и защо се следва дадено поведение, маркетолозите получават по-

голяма яснота за поведението на конкретни потребители и сегменти, както и знания 
за това какво е необходимо, за да се формира желано поведение сред целевите потре-
бители. И двата разгледани модела осигуряват структурирана рамка и отправна точка 
за анализа и промяната на потребителското поведение. Моделите позволяват както да 
се разбере настоящото поведение, така и да се погледне в перспективата на неговата 
промяна.  
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CONTRACT OF EMPLOYMENT AND OTHER RELATIONS, 
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Summary: The article is devoted to the study of the subject of settlement of the collective 
labor agreement, in the opinion of a provision of Art. 50 Labour Code. In the article draws 
conclusions and recommendations, substantiated by case law, regarding the necessary 
changes in the labour legislation to specify the included in the subject of regulation of the 
collective labor agreement and other relations besides the labour and insurance ones. 
The limits of regulation of the collective labor agreement are outlined and a 
recommendation is made for normative establishment of the principle of favorableness of the 
collective labor agreements in force in relation to one legal relationship at different levels. 
 
Keywords: contract for professional qualification of employee, retraining contract, 
employment contract, responsibility for failing to work, termination of employment; 

 
 

Определяща за предмета на колективния трудов договор е нормативната уредба, 
която посочва пределите му на регулиране. Нормативната му част урежда съдържа-
нието на индивидуалните правоотношения, определени с разпоредбата на чл. 50, ал. 1 
КТ, но не само.  

1. Съобразно предписанието на чл. 50, ал. 1 КТ предмет на регулиране на колек-
тивния трудов договор са въпроси на трудовите отношения: тези, които възникват 
при предоставяне на работна сила от работник или служител на работодател по сми-
съла на чл. 1, ал. 1 и ал. 2 КТ. Такива са и осигурителните отношения на работници и 
служители, но тези отношения, които се урежат от допълнителното доброволно об-
ществено осигуряване. Това е така заради преобладаващите императивни норми в 
осигурителното законодателство. Отношенията, предмет на уреждане от колективен 
трудов договор, са тези трудови и осигурителни отношения, които са регулирани с 
диспозитивни правни норми, като за колективнодоговорните страни е открита въз-
можност да уговорят по-благоприятни условия за работниците и служителите. Под-
лежащите на уреждане с колективен трудов договор въпроси не са изброени в закона 
изчерпателно. Те се извеждат по тълкувателен път и/или от отделни разпоредби на 
закона, които допускат уредба с колективен трудов договор. Клаузите на норматив-
ната част на колективния трудов договор, които регулират трудови и осигурителни 
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отношения, се прилагат за индивидуалните отношения, като изключват действието 
на по-неблагоприятните за работниците и служителите клаузи в техните индивидуал-
ни договори.  

Предмет на колективен трудов договор са тези трудови и осигурителни отноше-
ния, с които са обвързани работниците и служителите – членове на синдикалната ор-
ганизация, страна по договора или тези, които са се присъединили към него по реда 
на чл. 57, ал. 2 КТ, от една страна и техният работодател, от друга. От предмета на 
регулиране на договора се изключват служебни и други отношения, напр. възникна-
ли от сключени договори за поръчка или изработка, при които отдаването на работ-
ната сила за ползване по смисъла на чл. 1, ал. 2 КТ не е техен предмет. Закрилното му 
действие съгласно действащата нормативна уредба за тях е изключено.  

По-ясният законодателен подход би бил обаче разпоредбата на чл. 50, ал. 1 КТ да 
предвижда, че предмет на уреждане от колективния трудов договор са отношения, 
регулирани от трудовото право и осигурителни отношения.  

2. Това твърдение се налага поради следното: нормативната част на колективния 
трудов договор може да съдържа правила и относно регулиране на:  

Отношения, които се отнасят до учредяването на индивидуалните трудови право-
отношения. 

Отношенията по създаването на трудово правоотношение, регулирани от 
колективен трудов договор са тези, които възникват преди и във връзка с него. 
Задължението на работодателя, предписано с разпоредбата на чл. 62, ал. 6 КТ е при, 
непосредствено преди сключването на трудовия договор да запознае работника или 
служителя с трудовите задължения за заеманата длъжност или изпълняваната работа. 
Това задължение може да бъде съпроводено от колективнодоговорно задължение за 
него да информира новопостъпващия за условията, действащи в предприятието му, 
приложими към договора, който ще сключи. Това са условията, при които работни-
кът ще работи, а не само трудовите задължения за длъжността, която ще заема с под-
писването на договора, оформени в длъжностна характеристика. Това е подходът, 
който най-често се прилага на практика. Тези условия най-често стават известни на 
работника едва след сключването на трудовия договор. Новопостъпващият обичайно 
получава информация за условията, задължителни за съдържанието на трудовия му 
договор (съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 1 КТ), към момента на сключването му, 
но не и за други, съпътстващи осъществяването на трудовата му функция.  

Предвиденото от закона задължение за работодателя да запознае работника с обе-
ма и вида задължения по създаваното трудовото правоотношение е предхождащо 
сключването на трудовия договор. Няма пречка да бъде създадено колективнодого-
ворно задължение за работодателя, която да включва и задължение да запознае ра-
ботника и с други условия по създаваното индивидуално правоотношение. Това би 
постигнало по-голяма прозрачност за начина, по който новопостъпващият работник 
ще работи при него.  

Възможно е колективният трудов договор да съдържа задължение за работодате-
ля да запознае новопостъпващия работник или служител с колективнодоговорните 
условия, които действат в предприятието му. С разпоредбата на чл. 58 КТ е създаде-
но за него задължение да информира всички работници и служители за колективните 
трудови договори, сключени в предприятието, тези по отрасли, браншове или общи-
ни, с които е обвързан, както и да държи техните текстове на разположение на работ-
ниците и служителите. Това са работниците и служителите, наети и работещи в 
предприятието му, независимо от това дали по отношение на тях договорът действа. 
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Няма пречка обаче в него да бъде предвидено задължение за работодателя да запоз-
нае новопостъпващия работник или служител с колективнодоговорните условия, 
действащи за длъжността му. Това е задължение не по отношение на вече работещи-
те по трудови правоотношения, а на тези, които тепърва ще встъпят в такива. Пре-
ценката е на работника дали, за да ползва колективнодоговорните условия, ще се 
присъедини към синдикална организация, страна по него или ще се присъедини по 
реда на чл. 57, ал. 2 КТ към колективния трудов договор. 

Допустимо ли би било да се създават колективнодоговорни условия относно 
сключването на трудов договор, като по този начин колективният трудов договор да 
урежда отношения, предхождащи учредяването на индивидуално трудово правоотно-
шение. На този отговор следва да се отговори положително. Това са такива условия, 
които трябва да бъдат изпълнени от новопостъпващите работници и служители и са 
предмет на отношения, които предхождат сключването на индивидуалните им трудо-
ви договори. Това биха могли да бъдат условия относно притежавана от новопостъп-
ващите определена правоспособност или квалификация. Затова тук може да бъде 
направен извод за включване в предмета на колективния трудов договор и на отно-
шения, които предхождат сключването на индивидуални трудови договори. 

Колективният трудов договор може да съдържа задължение за работодателя да 
предложи повишаване на квалификацията или преквалификация на работниците 
(съгласно чл. 234, ал. 1 КТ), както и условията за работниците и служителите, при 
които ще се обучават. Отношенията по повишаване на квалификацията на работници 
или преквалификацията им не са трудови, но подлежат на регулиране от колективен 
трудов договор. Те са отношения, непосредствено свързани с трудовите по смисъла 
на чл. 1, ал. 1, in fine КТ. Това са финансовите, битовите и други условия за обуче-
нието по смисъла на чл. 234, ал. 2, т. 3 КТ. За работодателя е възможно да бъде уго-
ворено и задължение в колективния трудов договор да предложи сключването на нов 
трудов договор с работника с новопридобитата от него квалификация, след успешно-
то завършване на обучението или да предложи изменение на действащия между стра-
ните трудов договор съобразно новопридобитата от работника квалификация. За не-
допускане на ограничаване на договорната свобода на работодателя, условията, кои-
то съдържа предложението за сключване на нов или изменението на трудовия дого-
вор не следва да бъдат определяни от колективния трудов договор. Задължение за 
сключване на трудов договор от работника след завършване на обучението не може 
да бъде уговаряно заради действието на правилото на чл. 50, ал. 2 КТ. Такова задъл-
жение обаче може да бъде уговорено в индивидуалния договор на работника за пови-
шаване на квалификацията или преквалификация предвид разпоредбата на чл. 234, 
ал. 3, т. 1 КТ. 

В трудовия договор могат да бъдат предвидени условия за първоначално обуче-
ние на работника или служителя, предхождащо постъпването му на работа. Такива 
условия са допустими и те на общо основание могат да бъдат уреждани от колектив-
ния трудов договор като задължение на работодателя да осигури обучение за негова 
сметка при определени в договора условия. Колективният трудов договор може да 
регламентира системи за кариерно развитие, правила относно работата на работници 
и служители, които съчетават работата с обучение251 и др., въпроси, които не са тру-
дови, но са непосредстдвено свързани с трудовите отношения.  

                                                            
1 Така за Русия вж. Орловски, Ю.П., Нуртдинова, А.Ф., о.р. Трудовое право, Росии, Контракт, 
Инфа Р, М., 2008, с.57. 
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С колективен трудов договор може да бъде уговаряна и социална програма, 
действаща при работодателя, с която се уреждат въпроси на социално-битовото и 
културно обслужване на работниците и служителите, които са отношения, непосред-
ствено свързани с трудовите по смисъла на чл. 1, ал. 1 in fine КТ.  

Налага се изводът, че следва да бъде преодоляно ограничаването на предмета на 
регулиране на колективния трудов договор до трудовите и осигурителните отноше-
ния и да се възприеме предложения подход предметът му на регулиране да бъде от-
ношения, регулирани от трудовото право и осигурителни отношения. 

3. От друга страна обвързващ за колективнодоговорните страни относно грани-
ците на регулиране на колективния трудов договор са: а. действащ национален ко-
лективен трудов договор; б. колективни трудови договори, сключени от работодателя 
в предприятието или такива, с които е обвързан на ниво бранш, отрасъл, община за-
ради членството си в работодателска организация, страна по него. Работодателят е 
обвързан с колективен трудов договор, сключен на ниво бранш или отрасъл и когато 
действието му е разпростряно по отношение предприятията от целия бранш от ми-
нистъра на труда и социалната политика на основание чл. 51б, ал. 4 КТ.  

В общо очертаните предметни рамки на съдържанието на колективния трудов 
договор, законът предявява изисквания и към съдържанието на правните разрешения. 
Договорната свобода на страните в рамките на предмета на колективния трудов дого-
вор се простира до определени граници.  

 

Затова съгласно предписанието на чл. 50, ал. 1 КТ клаузите на колективния тру-
дов договор:  

а. не могат да противоречат на повелителни разпоредби на закона. Отклонението 
от тези правила е недопустимо, те фиксират действащите условия. Повелителните 
норми определят изчерпателно съдържанието и обема на урежданите права, затова 
отклонението от предписаното от тях с колективния трудов договор би довело до не-
действителността му или на отделни негови норми. Клаузите на колективния трудов 
договор не трябва не само да не противоречат на повелителни разпоредби на закона, 
нито да го заобикалят, но и да не противоречат на добрите нрави съгласно чл. 60 КТ 
във връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЗД макар и без изрично предвиждане в КТ. Колективнодо-
говорните страни при уреждане на задължения за работодателя относно сключването 
на индивидуални трудови договори не трябва да уговарят клаузи, с които се допуска 
неравно третиране на работници и служители по някой от признаците в чл. 8, ал. 3 
КТ. Неравно третиране не следва да се допуска и при уговаряне на колективнодого-
ворни клаузи относно предварителна закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 КТ. 

б. на императивни нива в диспозитивни правни норми. Колективният трудов до-
говор урежда такива права и задължения, които са уредени с диспозитивни норми. 
Последните регулират правооотношения, но само дотолкова, доколкото участниците 
в тях не са предвидили нещо различно от предписаното в закона. 

Диспозитивните трудовоправни норми, обаче, най-често съдържат императивни 
граници (минимуми и/или максимуми), които не могат да бъдат престъпвани с колек-
тивнодоговорни клаузи, но допускат уговаряне на по-благоприятни условия за работ-
ниците и служителите.  

в. трябва да предвиждат по-благоприятни за работниците и служителите условия 
на урежданите отношения в сравнение с предвидените в закона (чл. 50, ал. 2 от КТ). 
Принципът на благоприятност, проведен с тази законова разпоредба изключва създа-
ването с колективния трудов договор на по-неблагоприятни от предвидените в нор-
мативен акт трудови и осигурителни условия за работниците и служителите, спрямо 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

132 

които той действа. Спазването на принципа на благоприятност, извеждан от разпо-
редбата на чл. 50, ал. 2 КТ, изисква от страните да не допускат в колективния трудов 
договор уговаряне на задължения в повече за работниците и служителите от предви-
дените с императивни разпоредби на закона както и на условия по- неблагоприятни 
от определените с императивни граници в диспозитивни норми.  

Разпоредбата на чл. 50, ал. 2 КТ обаче разкрива известна неточност. Няма как ко-
лективните трудови договори, сключени на национално ниво, на ниво бранш, отра-
съл и общини да отчитат условията при всички работодатели, членове на съответния 
браншови, отраслов и по общини колективен трудов договор, с които те са обвързани 
на ниво предприятие. Затова разпоредбата на чл. 50, ал. 2 от КТ се прилага за колек-
тивните трудови договори на ниво предприятие, които при сключването им трябва да 
съдържат клаузи не по-неблагоприятни от тези, с които работодателят е обвързан на 
ниво бранш, отрасъл или община. ВАС с Решение от 20.03.2008 год. по к. гр. д.  
№ 7/2008 год. разбира правилно установената забрана в колективния трудов договор 
да се уговарят клаузи, които са по-неблагоприятни от установените в закон или в 
„предходен” колективен трудов договор. Сравнени именно с тях, клаузите в новия 
договор не могат да бъде по-неблагоприятни за работника или служителя, за който 
той се прилага. Когато с колективен трудов договор с отделен работодател са създа-
дени условия, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от предви-
дените в колективен трудов договор, с който работодателят вече е обвързан, те ще са 
недействителни. Неоправдано би било обаче обвързване на колективния трудов дого-
вор в предприятие, който противоречи на друг, действащ за работодателя на ниво от-
расъл, бранш, община с необходимостта от обявяване на недействителността му или 
на негови клаузи. Тук е налице колизия на правни норми от колективни трудови до-
говори, сключени на различни нива. Обявяване на недействителност не е необходи-
мо, заради прилагане на принципа на благоприятност. Прилагането им се извършва 
непосредствено като се заместват неблагоприятните клаузи с по-благоприятните 
съобразно принципа, извличан от разпоредбата на чл. 50, ал. 2 КТ. Прилагането на 
този принцип изисква обвързването на работодателя с най-благоприятните клаузи 
за работниците и служителите, за които колективният трудов договор се прилага, из-
между всички договори, които действат спрямо него. Още повече някои колективно-
договорни разпоредби е възможно да са благоприятни за едни работници и служите-
ли и неблагоприятни за други. Прогласеният принцип на благоприятност следва да 
бъде уреден изрично като задължение за работодателя, обвързан с няколко колектив-
ни трудови договора, да прилага най-благоприятните за работниците и служителите 
условия от тях. Този принцип е израз на закрилната функция на колективния трудов 
договор, предписва да се прилагат най-благоприятните условия за работниците и 
служителите. Благоприятността им обаче не се определя общо, а индивидуално за 
всеки работник или служител, за който колективния трудов договор се прилага. По 
силата на този принцип действието на неблагоприятните условия в индивидуалните 
трудови договори се блокира. Законното прилагане на принципа на благоприятност 
се преценява на база индивидуалното регулирано правоотношение и интереса на 
отделния работник или служител, преценен съобразно обективни, критерии.  

 
 

  



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

133 

 
ПО СИГУРНИ ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ  

В ПЛАТФОРМАТА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА БСУ 
 

доц. д-р Димитър Минчев 
Център по информатика и технически науки  

Бургаски свободен университет 

 
MORE SECURE INTERNET ELECTRONIC PAYMENTS IN BFU  

E-SERVICES PLATFORM 
 

Assoc. Prof. Dimitar Minchev 
Faculty of Computer Science and Engineering, Burgas Free University 

 
 
Резюме: В настоящата публикация е представено приемането и обработването на 
по сигурни електронни плащания през Интернет в платформата Електронни услуги 
на Бургаски свободен университет, използвайки платежната система на Банковата 
организация за разплащания с използване на карти наричана за краткост БОРИКА. 
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Abstract: In this publication, accepting and processing of more secure Internet electronic 
payments in the Burgas Free University E-Services platform is presented. The payment 
system of the Bank organisation for payments initiated by cards, so called - BORIKA, is 
used. 
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Въведение 
През месец септември 2014 г. Бургаски свободен университет започва да приема 

и обработва сигурни електронни плащания посредством Интернет платформата 
Електронни услуги [1], използвайки платежната система на банковата организация за 
разплащания с използване на карти наричана за краткост БОРИКА [2], [3], [4] и [5].  

Вече шест години студентите на БСУ заплащат своите семестриални и/или адми-
нистративни такси без допълнителни такси или комисионни, използвайки своята де-
битна или кредитна карта. Сумите постъпват по сметката на БСУ чрез виртуалния 
ПОС терминал за електронни разплащания на търговска банка „Алианц Банк България” 
част от организацията БОРИКА.  

През месец октомври 2020 г. БОРИКА въвежда протокол EMV 3DS за приемане 
и обработка сигурни електронни плащания чрез Интернет [6] и [7]. Настоящата пуб-
ликация разглежда промените при приемане и обработване на по сигурни електронни 
плащания през Интернет в платформата Електронни услуги на Бургаски свободен 
университет, използвайки платежната система на Банковата организация за разпла-
щания с използване на карти наричана за краткост БОРИКА. 
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Обмен на съобщения 
 

Обменът на съобщения между сайта на търговеца (БСУ) и акцептиращия и плате-
жен сървър на БОРИКА става посредством браузъра на картодържателя с помощта 
на метода HTTP POST. На Фиг.1 е показана схемата на изпращане на съобщение от 
сървъра на търговеца към сървъра на БОРИКА. 

 

 
Фиг. 1. Схема на предаването на съобщение чрез HTTP POST 

 
Според спецификацията от 2014 г. предаването на данни от търговеца – БСУ към 

БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ става посредством съобщение от структурирани данни, на-
ричано BOReq. Данни от акцептиращия и платежен сървър на БОРИКА – БАНКСЕР-
ВИЗ се получават в съобщение от структурирани данни с име BOResp. 

Според спецификацията от 2020 г. В интерфейса към NETCETERA се предава 
само един параметър еBorica, който съдържа структурирано поле. В интерфейса към 
APGW предаването на данни от търговеца към БОРИКА става посредством HTML 
FORMS полета с помощта на HTTP POST. Форматът и имената на параметрите са 
подробно описани в [6] и [7]. Когато картодържателят заяви плащане в сайта на тър-
говеца, той бива препратен към сайта на БОРИКА посредством HTTP POST. Браузъ-
рът на картодържателя установява SSL връзка със сайта на БОРИКА посредством 
сървърния сертификат на БОРИКА, предава изготвените от търговеца параметри и 
инициира началото на диалог за автентикация и авторизация на плащане с картодър-
жателя. 

Интернет адресите, на които се препращат заявките за тестова и реална среда са 
както следва: https://3dsgate-dev.borica.bg и https://3dsgate.borica.bg. На тези адреси се 
обработват заявките за всички типове трансакции. При комуникация с картодържа-
теля, на сайта на търговеца не се въвеждат данни за картата. 
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Заявка от търговец към БОРИКА 
 

В таблицата по-долу са представени само задължителните полета според новата 
спецификация, които се предават в заявката от търговеца към БОРИКА посредством 
HTTP POST. 

 
Поле Описание Размер Съдържание 

TRTYPE Тип на 
трансакцията 

1-2 Възможни стойности 1, 12, 21, 22, 
24, 90 

AMOUNT Сума 1-12 
Обща стойност на поръчката по 
стандарт ISO_4217 с десетичен 
разделител точка (напр. 12.00) 

CURRENCY Валута 03 
Валута на поръчката: три буквен 
код на валута по стандарт ISO 4217 

ORDER Поръчка 6 

Номер на поръчката за търговеца. 
Съдържа 6 цифри, дясно изравнено и 
допълнено с водещи нули.Трябва да 
бъде уникален за терминала в 
рамките на деня (напр. „000123“). 

DESC Описание 1-50 Описание на поръчката 

MERCH_URL 
URL на 
търговеца 

1-250 
URL на web сайта на търговеца 

TERMINAL 
Идентификатор 
на терминала 

8 Terminal ID  

TIMESTAMP  Дата/час 14 

Време на трансакцията по 
UTC/GMT: YYYYMMDDHHMMSS. 
Разлика между времената на 
сървърите не трябва да надвишава  
1 час. В противен случай 
трансакцията се отхвърля.  

NONCE   1-64 
Съдържа от 8 до 32 непредсказуеми 
случайни байтове в 
шестнадесетичен формат. 

P_SIGN  1-256 
Код за автентициране на 
съобщението от търговеца в 
шестнадесетичен формат. 

AD.CUST_BO
R_ORDER_ID 

Идентификатор 
на поръчка 

 ORDER + 16 символа. Полето не 
трябва да съдържа символ “;”. 

ADDENDUM  Допълнение  

Служебно поле със стойност „AD, 
TD”. Подава се задължително, ако 
присъства поле 
AD.CUST_BOR_ORDER_ID. 

 
Работещ пример на езика PHP (изисква се версия 5.6 и/или по-нова) за изпращане 

на заявка от търговец към БОРИКА е свободно достъпен в Интернет на адрес: 
https://gist.github.com/dimitarminchev/08d8ab833fa481a8cc5c1e365a16c05e  
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Отговор от БОРИКА към търговеца 
 

В таблицата по-долу са представени всички полета според новата спецификация, 
които се предават в отговор от БОРИКА към търговеца. 

 
Поле Описание Размер Код M/O/C Съдържание 

TERMINAL Терминал 8 21 O Ехо от заявката 
TRTYPE  Тип на 

трансакция 
1-2 22 O Ехо от заявката 

ORDER  Поръчка  6 27 O Ехо от заявката 
AMOUNT  Сума 12 25 O Сума на поръчката  
CURRENCY  Валута 3 26 М Ехо от заявката 

ACTION  Действие 1 1 М 

E-Gateway код на 
действие: 
0 – успешно приключена 
трансакция; 
1 – дублирана трансакция; 
2 – отказана трансакция; 
3 – грешка при обработка 
на трансакцията 

RC  
Код на 
завършване 

2 2 М 
Отговор при обработка 
на трансакция (ISO-8583, 
поле 39)  

APPROVAL Одобрение  6 4 М 

Код за одобрение (ISO-
8583, поле 38). Може да 
бъде празно, ако не е 
подадено от картовата 
система.  

RRN    12 28 М 
Референция на 
трансакцията (ISO-8583 -
1987, поле 37).  

INT_REF  
Вътрешна 
референция 

1-32 51 М 
Вътрешна референция за 
е-Commerce gateway  

TIMESTAMP  Дата/час 14 47 М 

Дата/час на 
трансакцията по 
UTC/GMT: 
YYYYMMDDHHMMSS  

NONCE    1-64 61 M 

Съдържа от 8 до 32 
непредсказуеми случайни 
байтове в 
шестнадесетичен 
формат.  

P_SIGN    1-256 44 M 

Код за автентициране на 
съобщението от APGW в в 
шестнадесетичен 
формат.  

 

Легенда: [M/O/C]: M = Mandatory / Задължително поле, O – Optional / Опционално поле,  
C = Conditional / Полето се ползва при наличие на определено условие. 
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Работещ пример на езика PHP (изисква се версия 5.6 и/или по-нова) за обработка 
на отговора получен от БОРИКА е свободно достъпен в Интернет на адрес: 
https://gist.github.com/dimitarminchev/34265c2c780ccff86a545eb4a1ffd88c  

 
Популяризиране на промените 
 

Изработена и публикувана е информационна брошура, имаща за цел да популя-
ризира промените при приемане и обработване на по сигурни електронни плащания 
през Интернет в платформата Електронни услуги на Бургаски свободен университет, 
използвайки платежната система на Банковата организация за разплащания с използ-
ване на карти наричана за краткост БОРИКА. 

Информационната брошура за популяризиране на промените при електронни 
плащания е представена на Фиг.2, и може да бъде свободно изтеглена от Интернет на 
адрес: https://e-services.bfu.bg/common/faq/faq_borica_2020.pdf. 

 

 
 

Фиг. 2. Информационна брошура за популяризиране на промените 

 
Заключение 
 

Настоящата публикация разглежда промените при приемане и обработване на по 
сигурни електронни плащания през Интернет в платформата Електронни услуги на 
Бургаски свободен университет, използвайки платежната система на Банковата орга-
низация за разплащания с използване на карти наричана за краткост БОРИКА. 
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Abstract: In pursuance of the goals set by the European Union after the accession of 
Bulgaria, specific processes of integration with neighboring countries have taken place. 
Electricity is a type of commodity that cannot be drastically reduced in terms of its 
production. Electricity cannot be stored and traded after the pandemic has passed. This 
article will analyze the physical exchange of electricity of the Republic of Bulgaria with 
Republic of Northern Macedonia based on a real exchange registered in the European 
Network of Transmission System Operators (ENTSO-E).  
 

Key words: Electricity, ENTSO-E, exchange, European Union, Northern Macedonia. 
 
 

Въведение: 

В изпълнение на целите, поставени от Европейския съюз след присъединяването 
на България, настъпиха специфични процеси на интеграция със съседни държави. 
Електроенергията е вид стока, която не подлежи на рязко редуциране от гледна точка 
на производството и. Електроенергията не може да се съхрани в склад и да се търгува 
с нея след определен период от време. В настоящата студия ще се анализират проце-
сите на физическия обмен на електроенергия на Република България с република 
Северна Македония, базирано на реален обмен регистриран в Европейската мрежа на 
операторите на преносни системи (ENTSO-E) [1,2,3,4,5]. 

 
I. Структура на българската енергетика 
 

1.1. Производство на електроенергия 

През последните години, след присъединяване на България към Европейския 
съюз, настъпиха редица изменения в структурата на българската енергетика. Към 
енергийната система на България бяха присъединени значителен брой производстве-
ни мощности използващи различни видове възобновяеми енергийни източници. Част 
от тях използват съвременни технологии, но има и такива изградени с класически 
съоръжения. Измени се също и вида на консуматорите, както и сезонния характер на 
консумацията на електроенергия [6]. 
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Всички тези процеси водят до изменения на структурата на производство в елек-
троенергийната система, като я правят зависима от редица климатични фактори. 
Моментната структура на видовете производствени мощности е представена във 
фиг.1. От нея се вижда, че въпреки споменатите по-горе фактори, все още, най-голям 
дял от произведената електроенергия в България се пада на нискокалоричните лиг-
нитни въглища, което увеличава и емисиите на парникови газове в атмосферата, рес-
пективно повишава цената на електроенергията за крайните потребители. Паралелно 
с това в енергийния микс приоритетно влизат енергийни източници, които са с по-ви-
сока изкупна цена и по-трудно балансируеми, тъй като зависят от метеорологичните 
условия. Тази структура се потвърждава и от табл.1, която показва моментно състоя-
ние на производствените мощности и количеството произведена електроенергия от 
тях за 2016/2017 г. 

 

 
 
 

Фигура 1. Моментната структура на видовете производствени мощности 
 

На фиг. 2 е представено моментното състояние на генерация и товар на електро-
енергийната система на България за среднонатоварен ден от годината [7,8,9,10,11].  

През последните години, поради изграждането на електроцентрали с крупни 
мощности, произвеждащи електроенергия от различни видове възобновяеми енергий-
ни източници, изградени по различни технологии и с различна ефективност се изме-
ни и структурата на производство на електроенергия от възобновяеми енергийни из-
точници. Нарастна делът на електроцентралите, които зависят от метеорологичните 
условия, по различен начин [12,13,14]. На фиг. 3 е представена структурата на произ-
водство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници изградени по раз-
лични технологии [15,16,17,18,19].  

 
 

Инсталирана мощност: 12 900MW 
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Таблица 1 - Инсталираните мощности и произведената нетна електрическа енерги 
 

  
 
  

Видове технологии 

 

Инсталирана 
мощност в MW 

  
Произведена нетна 
ектрическа енергия  

в MWh 

Изменение  
в % произве-

дена 
ектрическа 

енергия 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 (100%) 

1. АЕЦ 2 000 2 000 14 932 619 14 718 368 98,57 
2. ТЕЦ на лигнитни 

въглища 
4 119 4 119 16 196 171 17 605 902 108,70 

3. ТЕЦ на черни и 
кафяви въглища 

600 362 255 316 246 111 96,39 

4. ТЕЦ на газ 563 563 1 729 845 1 609 514 93,04 
5. ВЕЦ в т. ч. 3 204 3 204 4 438 123 3 395 131 76,50 
5.1. ПАВЕЦ 

производство 
1 399 1 399 1 059 839 899 639 84,88 

5.2. ПАВЕЦ помпи 933 933 625 373 647 485 103,54 
6. ВИ в т. ч. 1 813 1 822 3 054 654 3 054 993 100,01 
6.1. Вятърни ЕЦ 701 701 1 424 548 1 414 564 99,30 
6.2. ФЕЦ 1 043 1 043 1 338 661 1 325 472 99,01 
6.3. ЕЦ на Биомаса 69 78 291 445 314 956 108,07 
Общо: 1+2+3+4+5+6 12 299 12 070 40 606 726 40 630 018 100,06 

 
Тези неблагоприятни въздействия върху енергийната система се смекчават един-

ствено от изградената при друга структура на енергийната система помпено-акуму-
лираща водно-електрическа централа (ПАВЕЦ „Чаира“)[20]. 

 

 
 

Фигура 2 - Оперативни данни на генерация и товар на ЕЕС за 21.11.2020 09:44:28 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

142 

 
Фигура 3 - Производство от ВЕИ 

 
1.2. Структурна политика в енергетиката 
Във връзка с желанието на България за присъединяване към Европейския съюз се 

налага започване на процес на преструктуриране на българската енергетика.  
 

В хода на преговорите по Глава „Енергетика” българската страна пое ангажимент 
да постигне пълна хармонизация на местното законодателство с Директива 96/92/ЕС 
относно либерализацията на пазара на електричество. Същият ангажимент бе поет и 
по отношение на Директива 98/30/ЕС, която засяга либерализацията на пазара на газ. 
Тези въпроси намират своето конкретно отражение в подготвяния от правителството 
проект за Закон за енергетиката (2003 г.). За създаването на конкурентен вътрешен 
електроенергиен пазар в съответствие с енергийната стратегия се подготвят промени 
в следните насоки: 
 Преструктуриране на НЕК-ЕАД в съответствие с изискванията на европей-

ските директиви, с което ще се гарантира независимостта на оператора на 
преносната мрежа; 

 Въвеждане на пазарни правила за търговия; 
 Развитие на конкурентен пазарен сегмент. 
 

Нормативната уредба към настоящия момент предвижда постепенно преминава-
не от модела на „единствен купувач” към либерализация на вътрешния пазар на елек-
троенергия чрез осигуряване на възможност за създаване и поетапно разширяване на 
конкурентен пазар на електроенергия, заместващ сега съществуващия неконкурентен 
такъв. 

Поет е също така ангажимент към 1 януари 2005 г. да бъде премахнато т. нар. 
„кръстосано субсидиране”, при което стойността на електроенергията за домакинст-
вата служи за субсидиране на доставките на електроенергия за промишлените пред-
приятия по занижени цени [21].  

С други думи, цената на електроенергията за промишлени цели да претърпи ко-
рекции, които да я приближат максимално до пазарни нива [22,23]. 

Поети са ангажименти и за развитието на местния въгледобив, който да се осъ-
ществява при отчитане на стратегическото му значение за сигурността на енергий-
ните доставки. 
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През 2002 г. и следващите години въгледобивът се развива в посока самофинан-
сиране на производствената дейност на дружествата, продължават приватизационни 
или ликвидационни действия, въвеждане на пазарни търговски отношения с клиенти-
те от електро и топлоенергетиката и съдействие при реализиране на програми за 
алтернативна заетост и опазване на околната среда. 

Приоритетно се развиват дейностите по преструктуриране на мини „Марица-
изток” ЕАД в съответствие с дългосрочните планове за развитие на електропро-
изводствените мощности в Източномаришкия енергиен комплекс. 

 

 
 

Фигура 4 - Структура и основни участници в осъществяването  
на българската енергийна политика 

 
На 1 Януари 2007 г. България се присъединява към Европейския съюз. В рамките 

на своето членство в Европейския съюз България си е поставила за цел постигането 
на устойчиво енергийно развитие посредством изпълнението на три приоритетни за-
дачи – конкурентоспособност, опазване на околната среда и сигурност на енергий-
ните доставки. Тези приоритети са изпълними чрез постигането на определени резул-
тати в сферата на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и биогоривата, енер-
гийната ефективност, ядрената енергетика, развитие на иновации за чисти въглищни 
технологии съобразени с околната среда, диверсификация на източниците за достав-
ка на енергийни ресурси, повишаването на дела на използваните местни енергийни 
източници в енергийния баланс на страната и не на последно място успешно и ефек-
тивно функциониране на вътрешния и регионален енергиен пазар на ЕС. Тези основ-
ни приоритети се основават на залегналите основни цели в ЕС, а именно до 2020 г.: 
20% от използваната енергия да бъде от ВЕИ, намаляване с 20% парниковите газове 
и повишаване с 20% енергийната ефективност (Фиг.4) [24]. 

Развитието на процесите в енергетиката в рамките на Европейския съюз се регла-
ментират от съвременното европейско законодателство. Процесът започва през края 
миналия век. През 90-те години на миналия век, когато повечето национални пазари 
за електроенергия и природен газ все още бяха монополизирани, Европейският съюз 
и държавите членки решиха постепенно да отворят тези пазари за конкуренция. Пър-
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вите директиви за либерализация (първи енергиен пакет) бяха приети през 1996 г. 
(електроенергия) и 1998 г. (природен газ), като трябваше да бъдат транспонирани в 
правните системи на държавите членки до 1998 г.(електроенергия) и 2000 г. (приро-
ден газ). Вторият енергиен пакет беше приет през 2003 г. и директивите от него тряб-
ваше да бъдат транспонирани в националното право от държавите членки до 2004 г., 
като някои разпоредби влязоха в сила едва през 2007 г. Промишлените потребители и 
домакинствата вече имаха възможност да избират своите доставчици на природен газ 
и електроенергия от по-широк кръг от конкуренти. През април 2009 г. Беше приет 
трети законодателен пакет с цел по-нататъшно либерализиране на вътрешния пазар 
на електроенергия и природен газ, с който бе изменен вторият законодателен пакет и 
който представляваше крайъгълен камък за осъществяването на вътрешния енергиен 
пазар. 

В изпълнение на целите, поставени от Европейския съюз след присъединяването 
на България, е преструктурирана управленската структура на българския енергиен 
отрасъл. По настоящем тя изглежда във вида показан на фиг. 5. 

 
Фигура 5 - Управленска структутра. 

 
От особено значение за правилното функциониране на електроенергийната 

система на България е Електроенергиен системен оператор (ЕСО), който експлоатира 
електроенергийната инфраструктура на България. Структурата на ЕСО е представена 
на фиг.6. 

 

 
 

Фигура 6 - Управленска структура на електроенергиен системен оператор 
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Поради това, че електроенергията е особен вид стока, при която е от съществено 
значение балансът между производство и потребление, важна функция на ЕСО е и 
оперативното управление на електроенергийната система в реално време. Функциите 
на това оперативно управление се изпълняват от Дирекция Централно Диспечерско 
управление (ЦДУ). Според Българското законодателство и съществуващите подзако-
нови нормативни актове, касаещи техническата инфраструктура и оперативното уп-
равление на електроенергийната система, тези функции се изпълняват от структурни 
звена от четиристепенна структурна схема. Част от тази структура е представена на 
фиг.7. 

 

  
 

Фигура 7 - Четиристепенна структурна схема на ОУ 
 

Първите 2 структурни нива на оперативно управление извършват мониторинг и 
управление на мрежата високо напрежение. Тя обхваща 3 нива: 
 Системният пръстен на 400 kV; 
 Система за пренос на 220kV; 
 Разпределителни пръстени и електропроводи на 110 kV. 
 

Районните диспечерски служби са оперативни звена на електроразпределителни-
те дружества и управляват разпределителните енергийни системи на средно и ниско 
напрежение.  

На фиг. 8 е представено териториалното разпределение на операторите на елек-
троразпределителните мрежи. 

Нива на оперативното управление: 

 Централно диспечерско управление 
(ЦДУ) – обхваща енергийните и елек-
трически режими на работа на обектите 
на ЕЕС, режимната и противоаварийна 
автоматика, диспечерско управление. 
 

 Териториални диспечерски управ-
ления (ТДУ) – обхващат оперативното 
управление на енергийните обекти на 
дадена територия. 
 

 Районни диспечерски служби (РДС) – 
събират и обработват информацията за 
работа на съоръженията на територията 
на района. 
 

 Дежурство на персонала – това е про-
цес на непрекъснато компетентно 
наблюдение и контрол на техническото 
състояние и режимите на работа на 
електрическите съоръжения. Извършва 
се по определен график. 
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Фигура 8 - териториалното разпределение на операторите 

 
На нея е представено териториално разпределение от гледна точка на енергийна-

та инфраструктура. С навлизането на пазарните механизми и либерализацията пазара 
на електроенергия се появяват и нови субекти в електроенергийната система. Това са 
както независимите търговци на електроенергия, които купуват и продават на сво-
бодния енергиен пазар през електроенергийната борса, така например и доставчиците 
от последна инстанция, които гарантират доставката на електроенергия за консумато-
рите, които поради една или друга причина са останали без търговец и доставчик на 
свободния либерализиран пазар на електроенергия.  

Съгласно §17, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона 
за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 59 от 05.07.2013 г., в 
сила от 05.07.2013 г.) до 30 юни 2015 г. доставчиците от последна инстанция (ДПИ) 
купуват необходимата за потребителите си електрическа енергия само от обществе-
ния доставчик (НЕК ЕАД). След тази дата ДПИ имат право да сключват сделки за 
закупуване на електрическа енергия за своите клиенти по свободно договорени цени. 

Нормативната уредба предвижда, че когато клиент по една или друга независеща 
от него причина остане без доставка на енергия, Доставчикът от последна инстанция 
е задължен да го снабдява с енергия до момента, в който клиентът си намери нов 
доставчик на свободния пазар. 

Съгласно издадената от КЕВР Лицензия № Л-408-17/01.07.2013 г. за дейността 
„доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция”, допълнена 
с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на специална балан-
сираща група, ДПИ НЕК ЕАД има задължението да снабдява с електрическа енергия 
крайни клиенти, чиито обекти са присъединени към електропреносната мрежа, в слу-
чаите, когато тези клиенти не са избрали друг търговец на електрическа енергия, или 
когато избраният от тях търговец не извършва доставка на електрическа енергия по 
независещи от клиента причини. 
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Целта е да се осигури функциониращ пазар със справедлив достъп до него и ви-
сока степен на защита на потребителите, както и адекватни нива на взаимна свърза-
ност и производствен капацитет. 

През 2017 г. на пазара на битови клиенти навлизат 5 нови доставчика, и съответ-
но 5 излизат от него. На пазара на небитови клиенти навлизат 6 доставчика, но изли-
зат 11 броя. 

Продажбата на електрическа енергия от ДПИ НЕК ЕАД на клиента се извършва 
съгласно отчетените показания на средство за търговско измерване по тарифен план 
„една скала“ с една и съща цена през всичките часове на денонощието.  

Съгласно чл.100, ал. 1 от Закона за енергетиката, НЕК ЕАД, в качеството си на 
доставчик от последна инстанция има право да сключва сделки за закупуване на 
електрическа енергия за своите клиенти по свободно договорени цени. На фиг. 9 е 
показана цената за електроенергия за м.Декември 2020 г. 

 

 
 

Фигура 9 – Цена за продажба на електрическа енергия м. Декември 2020 г. 
 

Средната продажна цена на електрическата енергия, доставяна от ДПИ НЕК ЕАД 
включва надценка в размер на 3 на сто от действително извършените разходи за 
закупуване на електрическа енергия, съгласно „Методика за определяне на цените на 
електрическата енергия на доставчика от последна инстанция“. 

 
 През 2007 г. бяха премахнати нормативните прагове за либерализиране на 

пазара, като освен индустриалните потребители (наричани тогава „привилегировани 
потребители”), формално сделки на свободния пазар на електроенергия можеха да 
сключват вече всички потребители – битови и небитови. 
 Отново през 2007 г. в изпълнение на изискванията на Втория енергиен либе-

рализационен пакет бяха разделени юридически предприятията, извършващи достав-
ка на енергия от предприятията – мрежови оператори. 

 
 
1.3. Либерализиран пазар 
 

1.3.1. Основни разлики между двата сегмента на пазара 
На фигура 10 схематично са представени разликите между двата сегмента на 

пазара на електроенергия. 
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Регулиран пазар 
• Крайната цена се определя от 

ДКЕВР 
• Общ микс, еднакъв с националния 
• Няма отговорност за планиране на 

потреблението 
• Няма отговорност и разходи за 

балансиране 
• Стандартна услуга – 
доставка на електроенергия 
• Разходи = Енергия + Мрежа 
 

 Либерализиран пазар 
• Цената се определя от двустранни 

договори 
• Индивидуално-определен микс от 

източници 
• Планиране на потреблението „ден 

напред” 
• Отговорност и разходи за балансиране 
• Допълнителни енергийни услуги 
• Разходи = Енергия + Мрежа 

+ Балансираща енергия 

 

Фигура 10. Разлики между двата сегмента на пазара на електроенергия. 
 

 Какво представлява либерализираният пазар на електроенергия? 
 Постигането на най-оптимална пазарна цена на електроенергията. Либерали-

зацията на пазара в България се изпълнява и в съответствие с изискванията на енер-
гийното законодателство на ЕС. С промените в Закона за енергетиката през 2012 г. 
България въведе т.нар. Трети енергиен пакет на ЕС. 

 

 Каква е целта на либерализирания пазар на електроенергия? 
 Основната цел на свободния пазар на електроенергия е въвеждането на кон-

куренция между производители и търговци. Функционирането му е предпоставка за 
оптимизиране разходите за електрическа енергия на потребителите, повишаване на 
качеството и разнообразието на предлаганите услуги. 

 

 Кое налага въвеждането на либерализирания пазар? 
 Постигането на най-оптимална пазарна цена на електроенергията. Либерали-

зацията на пазара в България се изпълнява и в съответствие с изискванията на енер-
гийното законодателство на ЕС. С промените в Закона за енергетиката през 2012 г. 
България въведе т.нар. Трети енергиен пакет на ЕС. 

На фигура 11, схематично е представена структура на либерализирания пазар на 
електроенергия. 

 

 
 

Фигура 11 – Структура на либерализирания пазар на електроенергия 
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Либерализацията на Българския електроенергиен пазар върви успоредно със съз-
даването на Българска независима енергийна борса(БНЕБ). Етапите на нейното раз-
витие са показани на фиг. 12. 

 
 

Фигура 12 – Етапи развитие на БНЕБ 
 

 Българският свободен електроенергиен пазар стартира през септември 2004 г. 
със сключването на първата сделка за продажба на електроенергия между АЕЦ 
Козлодуй и Юмикор мед (днес Аурубис – България). Пазарът трябваше поетапно да 
се доразвива, за да достигне равнището на развитите енергийни пазари в ЕС. 
 Третият основен етап от този процес бе транспонирането на изискванията на 

Третия енергиен либерализационен пакет, като с измененията на Закона за енергети-
ката бяха въведени изключителни изисквания за независимост на дейностите по про-
изводство и доставка от дейността по пренос на електроенергия. Бяха въведени нови 
гаранции за независимостта на операторите на електропреносната и електроразпреде-
лителните мрежи, включително и прехвърляне на собствеността както върху капита-
ла на електропреносния оператор, така и върху преносната мрежа, чрез която той 
осъществява основната си дейност. 

Ролята на Борсовия оператор (БНЕБ) – страна по всички сделки 
 Всички търговски участници, планиращи да участват на борсовия пазар за 

електрическа енергия, трябва да сключат Договор за участие с БНЕБ (фиг. 13). 
 

 
 

Фигура 13 – Принцип на действие на БНЕБ 
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 В резултат на сключените сделки на борсовия пазар се регистрират графици 
в системата за администриране на пазара на „ЕСО“ ЕАД, като контрагенти са от една 
страна Търговският участник, а от друга – Борсовият оператор (фиг. 14). 
 БНЕБ, като Борсов оператор, е страна по всички сделки, сключени на пазара 

Ден напред. 
 Всички финансови взаимоотношения са между БНЕБ и съответния контра-

гент (търговец, производител или потребител). 
 

Окончателното изграждане на вътрешния пазар на ЕС в енергийния сектор изисква:  
 премахване на множество пречки и търговски бариери; 
 сближаване наданъчните и ценовите политики и мерки по отношение на 

нормите и стандартите; 
 както и уредба за околната среда и безопасността.  

 

 
Фигура 14 - Балансиране пазара на електроенергия 

 
Съгласно изискванията за членството ни в Европейския съюз Република България е 

поела ангажименти за институционалното изграждане на либерализиран пазар на 
електрическа енергия и за интегрирането му с други енергийни пазари до 2015 г. 

  
1.3.2. Държавна Комисия за Енергийно и Водно Регулиране (ДКВЕР) 
Всички тези процеси се наблюдават, регулират и санкционират от Държавна 

Комисия за Енергийно и Водно Регулиране (ДКВЕР). Нейната структура е показана 
на фиг.15. 

 
ДКЕВР определя:  
• Квотите за производство за регулирания пазар  
• Цените в регулирания пазар: 

• между производители и Обществения доставчик 
• между Обществения доставчик и Крайните снабдители 
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• за мрежовите услуги в преносната система 
• за мрежовите услуги в разпределителните системи 
• Други такси: зелена, “кафява”, невъзстановяеми разходи  

• Показатели за качество 
• Технически (енергия за собствени нужди в централите, загуби при прено-

са и трансформацията на енергия и др.) 
• Други – относно качеството на обслужване на клиентите. 

 

 
 

Фигура 15 – Структура ДКВЕР 

 
1.4. Европейските мрежи на операторите на преносни системи (ЕМОПС) 
 
В рамките на ЕС координацията процесите на взаимодействия между енергий-

ните системи на страните членки се извършва от Европейската мрежа на операторите 
на преносни системи на електроенергия, представлява 43 оператора на преносни 
системи от 36 страни в Европа. ЕМОПС беше създадена и получи законови мандати 
от Третия законодателен пакет на ЕС за вътрешния енергиен пазар през 2009 г., кой-
то цели по-нататъшно либерализиране на пазарите на газ и електроенергия в ЕС. 
ЕМОПС за електроенергия отговаря за управлението на системата за пренос на елек-
троенергия и за разрешаването на търговията и доставянето на електроенергия през 
границите в ЕС. Нейната структура е показана на фиг. 16. 
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Фигура 16 – Структура на управление ЕМОПС 
 

ЕМОПС за електроенергия отговаря за изготвянето и/или приемането на: 
 мрежови кодекси, при поискване от Комисията и въз основа на насоки, из-

готвени от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) или 
Комисията; 
 общите инструменти за функциониране на мрежите; 
 10-годишен план за развитие на мрежите; 
 препоръки, свързани с координацията на техническото сътрудничество 

между ОПС от ЕС; 
 годишна програма за работа; 
 годишен доклад; 
 годишна лятна и зимна прогноза за адекватността на производството. 
 

Ролята на операторите на преносни системи значително се е развила с Третия 
енергиен пакет. Поради отделянето и либерализацията на енергийния пазар ОПС се 
превърнаха в място за срещи на различните участници за взаимодействие на пазара. 

Мястото на България и свързаността и с европейската енергийна система се осъ-
ществява чрез междусистемни електропроводни връзки, които са представени на фиг. 17. 

 

 
 

Фигура 17 – Свързаност на България с европейската енергийна система 
 

Националната политика за енергийния сектор за страната се съдържа в Енергий-
ната стратегия на Република България до 2020 г., която е одобрена от Министерския 
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съвет и приета от Народното събрание на Република България. Енергийната страте-
гия е основополагащ документ на националната енергийна политика и за приоритети-
те на Правителството в областта, като е съобразена с актуалната европейска рамка на 
енергийната политика. 

Основните приоритети в Енергийната стратегия са обобщени в пет направления: 
•  гарантиране на сигурността на доставките на енергия; 
•  достигане на целите за възобновяема енергия; 
•  повишаване на енергийната ефективност; 
•  развитие на конкурентен енергиен пазар; 
•  политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди, и защита на 

интересите на потребителите. 
 

В табл. 2 е направен сравнителен анализ за износ и внос на електроенергия за 
2016 и 2017 г. 

 
Таблица 2 – Сравнителна таблица износ/внос на електроенергия 

 

 
 

На фиг. 18 е представен обмен на електроенергия между България и съседните 
държави. Фиг. 19 показва обменът на електроенергия на страните свързани към 
ЕМОПС. 

 

 
 

Фигура 18 - Обмен на електроенергия със съседни държави в GWh 
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Европейската мрежа на операторите на преносни системи на електроенергия, 
представлява 43 оператора на преносни системи от 36 страни в Европа. ЕМОПС беше 
създадена и получи законови мандати от Третия законодателен пакет на ЕС за вът-
решния енергиен пазар през 2009 г., който цели по-нататъшно либерализиране на па-
зарите на газ и електроенергия в ЕС. ЕМОПС за електроенергия отговаря за управле-
нието на системата за пренос на електроенергия и за разрешаването на търговията и 
доставянето на електроенергия през границите в ЕС. 

 

 
 

Фигура 19 - Интегриране на енергийните системи на държавите от Европа 
 

II. Свързаност с Република Северна Македония 
 
Пример за предимствата в следствие интегриране на европейските енергийни 

системи е функционирането на енергийната система на Република Северна 
Македония в обединената енергийна система на Европа [25].  

Процесите на развитие на либерализиран пазар на електроенергия в Северна 
Македония са възможни благодарение на добрата енергийна свързаност със съседни-
те държави, която дава възможност за динамичен обмен на електроенергия с енер-
гийните системи на съседните държави. Малката територия на Република Северна 
Македония не дава достатъчно добри възможности за развитието на самостоятелен 
пазар [26,27].  

По-долу на фиг. 20 са дадени примери за обмена на електроенергия със съседни 
държави.  

 
 

Фигура 20 - Обмен на електроенергия със съседни държави в GWh 
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Таблица 3 – Обмен между България и Северна Македония 

 
Табл. 3 показва обмена между България и Северна Македония. Производството 

на електроенергия в Република Северна Македония (фиг. 21) е основно от ВЕЦ и 
ТЕЦ. Големият процент на производство от ТЕЦ ще рефлектира върху цената на 
електроенергията, поради повишаване цената на налаганите мерки за контрол върху 
вредните емисии отделяни в атмосферата [28]. 

 
 

Фигура 21 - Структура на производството на електроенергия в Северна Македония 
 

На фиг. 22 е показана структурата на енергийната система на Северна Македония. 

 
Фигура 22 - Структурата на енергийната система на Северна Македония 
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При електроразпределителната система на Република Северна Македония имаме 
естествен монопол поради това, че цялата електроразпределителна мрежа е собстве-
ност на един оператор – EVN. От друга страна имайки предвид инвестициите на EVN 
в България, това дава възможност за сближаване на енергийните системи на двете 
страни.  

 

 
 

Фигура 23 - Пазарен дял на EVN 
 

На фиг. 23 е направено сравнение между пазарните дялове на електрораз- преде-
лителното дружество EVN в България и Северна Македония.  

 
Mеморандум за разбирателство 
На 12-ти април в София бе подписан меморандум за разбирателство между Маке-

донския електропреносен системен оператор (МЕПСО), Българска независима енер-
гийна борса (БНЕБ), енергийната регулаторна комисия на Македония и Електроенер-
гийния системен оператор (ЕСО) на България. Меморандумът поставя основите за 
създаването на общ пазар в сегмент „Ден напред“, който трябва да стане реалност до 
второто тримесечие на 2019 г. 

Процесът на пазарно обединение между двете страни е резултат от приобщаване-
то на Западните Балкани към общия европейски енергиен пазар и поетия ангажимент 
от страна на държавите в този регион за либерализация на енергийния им сектор. 

 

Стремейки се да изпълни условията за членство в Европейският Съюз, Северна 
Македония подкрепя изграждането и на фотоволтаични централи при следните 
условия: 

 

 Подобряване на условията за инвестиции и засилването на конкуренцията в 
енергийния сектор, особено за насърчаване на по-голямо производство на електро-
енергия от възобновяеми източници. 
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 Изграждането на фотоволтаични централи с инсталирана мощност от 200 MW 
на принципа на премиум тарифи, чието производство на електроенергия би било 
еквивалентно на потреблението на около 150 хиляди домакинства. 
 Ще бъдат предложени 62 мегавата на инвеститорите, които ще могат да 

строят и на държавна и на частна земя. На държавна земя ще се позволи изграждане-
то на електроцентрали с обща мощност от 35 MW 

 

III. Анализ на обмена на електроенергия между Република България и 
Република Северна Македония 

 

Енергетиката – обединител на балканите и Европа 
 

Двете ни страни имат голям потенциал за развитие на отношенията си в енергий-
ния сектор, включително чрез партньорство при изграждането на нова атомна елек-
трическа централа и обща енергийна борса. Проектът АЕЦ „Белене“ може да се пре-
върне в балкански проект. Македония би могла да участва като съдружник в проекта 
АЕЦ „Белене“. 

Всичко това се покрепя и от представените резултати, които са част от изследва-
не на физическия обмен на електроенергия между Република България и Република 
Северна Македония.  

 

 
 

Фигура 24 - Характер на изменения на обмена на електроенергия  
между България и Северна Македония за периода от м. Януари до м. Септември  

в денонощен разрез за 2019 г. 
 

 
 

Фигура 25 - Характер на изменения на обмена на електроенергия  
между България и Северна Македония за 2018г. в денонощен разрез. 
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Фигура 26 - Характер на изменения на обмена на електроенергия  
между България и Северна Македония за 2017г. в денонощен разрез. 

 

 
 

Фигура 27 - Характер на изменения на обмена на електроенергия  
между България и Северна Македония за 2016г. в денонощен разрез. 

 
Обменът на електроенергия между двете държави по месеци за годините 2016 до 

2019 е показан нагледно на фигури 24 до 27. Характерът на изменение на референт-
ните стойности показва тенденция към плавно намаляване на износа на България към 
Северна Македония. Износът в различните часови интервали, както и в различните 
сезони се запазва като процентно съотношение. През 2019 г. България има периоди, 
през които внася електроенергия от Северна Македония. Друга тенденция, която се 
наблюдава през последните години, е изместване на максимумите на изнесена елек-
троенергия към Северна Македония от летния към зимния период. Това най-вероятно 
е свързано с преминаване към различни методи за отопление и климатизация с из-
ползване на електрическа енергия и изменение на климатичните условия през различ-
ните години. Анализирайки процесите на обмен на електроенергия и с другите съсед-
ни държави, се наблюдава общ спад на износа към тях. Наблюдавайки тези тенден-
ции, можем да твърдим, че общият спад на износа от Република България към 
Република Северна Македония е повлиян от фактори в развитието на икономиката и 
енергетиката, характерни за целия регион. Това е видно и от графиките, показани на 
фиг. 28. Въпреки относителната устойчивост на износа на електроенергия от Репуб-
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лика България към Република Северна Македония през изследвания период, след 
2018 г. надделява общата тенденция за спад на износа в региона. 

 

 
 

Фигура 28 – Изменения на износа на електроенергия към Северна Македония  
в сравнение с общия износ на елекртроенергия на България. 

 

Анализът на всички данни показва, че има още неизползвани възможности за по-
вишаване на ефективността на тези процеси. Това може да бъде преодоляно чрез бъ-
дещото интегриране на енергетиките на Република България и Република Северна 
Македония. Важен фактор в това направление ще бъде изпозването на обща енергий-
на борса, както и изграждането на общи генериращи и балансиращи мощности. Бла-
гоприятстващ фактор за такова интегриране трябва да бъде и ускореното внедряване 
както на най-съвременните информационни технологии (smart grid – технологии), 
технологии свързани с електрониката, компютърната техника, автоматизацията 
[29,30], така и на технологии за ефективно и гъвкаво производство и консумация на 
електроенергия с нулеви вредни емисии отделяни в атмосферата [31,32,33,34]. 

Всички процеси на развитие на енергетиките на двете държави зависят до голяма 
степен и от общите процеси на интеграция и устойчиво развитие на енергийните сис-
теми на държавите в рамките на Европейския съюз [35,36].  

 
IV. Бъдещи действия на Европейския Съюз 
 

Както беше обявено в стратегията за енергийния съюз (COM(2015) 0080), за да 
осигури на потребителите сигурно, устойчиво, конкурентоспособно и достъпно енер-
госнабдяване, Комисията представи пакет от законодателни предложения за нова 
структура на енергийния пазар на ЕС на 30 ноември 2016 г. Пакетът „Чиста енергия 
за всички европейци“ (COM(2016) 0860) има за цел осъществяването на енергийния 
съюз и обхваща енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, 
структурата на пазара за електроенергия, сигурността на доставките на електроенер-
гия и правилата за управление на енергийния съюз. Поради това, с цел окончателно 
изграждане на вътрешния енергиен пазар Комисията предложи мерки в Директивата 
за електроенергията (COM(2016) 0864), в Регламента за електроенергията 
(COM(2016) 0861), и в Регламента относно готовността за справяне с рискове 
(COM(2016) 0862). С предложение за директива относно общите правила за вътреш-
ния пазар на електроенергия (COM(2016) 0864) се преработва Директива 2009/72/ЕО. 
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В изпълнение на тези Директиви на ЕС в България се предвижда Процесът на 
преминаване към изцяло свободен пазар на електроенергия се очаква да приключи 
през 2023 г. До този момент на пазара на електроенергия съществуват два основни 
сегмента на клиенти – такива, които получават електроенергия по либерализирани 
цени, и клиенти, които получават електроенергия на фиксирани цени.  

 

Това се прави с цел: 
 По-ясни и по-чести сметки за електроенергия: потребителите на електро-

енергия ще могат свободно да избират доставчик или доставчик на агрегирани услу-
ги, подпомагани от сертифицираните инструменти за сравняване, без такси за смяна 
на доставчика, както и да избират договори за динамични цени и интелигентен из-
мервателен уред. 
 Защита на бедните или уязвимите клиенти: Държавите членки ще бъдат за-

дължени да предлагат целенасочена защита чрез наблюдение и отчитане на броя на 
домакинствата, страдащи от енергийна бедност. 
 Ангажиране на нови участници на пазара: доставчиците на агрегирани услу-

ги ще могат свободно да участват в пазара на дребно; местните енергийни общности 
ще имат право да участват в местното производство, разпределение, агрегиране и 
съхранение на енергия и услуги за енергийна ефективност и ще имат достъп до всич-
ки организирани пазари; Държавите членки ще регулират обмена на данни между 
участниците на пазара. 
 Улесняване на електромобилността: Държавите членки ще имат задължение-

то да улесняват свързването на зарядните точки за електрически превозни средства 
към електроразпределителната мрежа и да отворят възможностите за собственост и 
експлоатация на тези зарядни точки за трети страни [37]. 
 Изясняване на задачите на операторите на разпределителни системи(ОРС) и 

въвеждане на процедура за планиране на развитието на разпределителната мрежа. 
Макрорамката на Европейските цели, поставени в съответните нормативни доку-

менти – до 2020 г. е представена схематично на фиг 29. 
Всички тези действия на Европейския съюз целят постигане на устойчиво енер-

гийно развитие, което включва: 
 20% енергия от ВЕИ в общото крайно енергийно потребление; 
 20% ЕНЕРГИЙНО СПЕСТЯВАНЕ; 
 - 20% СО2 спрямо 1990 г. 

 
Фигура 29 – Европейски цели 2020 г. 
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Становище на Комисията относно рамка за политиките в областта на кли-
мата и енергетиката през периода 2020-2030 година – COM(2014) 0015 

 

Рамката за 2030 г. предлага нови цели и мерки: 
 поемане на ангажимент да продължи намаляването на емисиите на парни-

кови газове, като се дебатират цели за намаляване с 40% до 60% до 2030 г. спрямо 
равнищата от 1990 г.; 
 определяне на цел процентът на енергията от възобновяеми източници 

да достигне поне 27% от енергийното потребление, като държавите членки запазят 
гъвкавост по отношение на определянето на националните цели; 
 постигане на по-добра енергийна ефективност чрез евентуални изменения 

на директивата за енергийна ефективност; 
 реформа на схемата на ЕС за търговия с емисии, като се включи резерв за 

стабилност на пазара; 
 ключови показатели – диверсификация на доставките, увеличаване на меж-

дусистемните връзки и технологичното развитие. 
Различните европейски институции залагат изброените по-горе цели в директи-

вите на Европейския съюз. Постигането им от по-малките държави намиращи се в 
различна степен на развитие, може да бъде улеснено от процеси на двустранно уско-
ряване на интеграцията на енергийните системи. 

Благоприятни фактори, това да се случи между Република България и Република 
Северна Македония, въпреки съществуващите политически противоречия са: техно-
логичните прилики на двете енергийни системи; наличието на сравнително добра 
междусистемна свързаност; съвместимост на икономическите и административни 
структури; наличие на общ оператор на електроразпределителните мрежи; територи-
ална съсредоточеност на консуматорите; възможност за осъществяване на съвместна 
борсова търговия с електроенергия; добри технически възможности за изграждане на 
общи, съвременни, гъвкави производствени, балансиращи и акумулиращи мощности.  

Всички тези възможности могат да се превърнат в обединителни фактори между 
двете държави, в рамките на Европейския съюз, които да изгладят политическите 
противоречия между двете държави. Особеностите на енергийните системи да се 
развиват приоритетно по природните закони, а именно законите на Физиката, 
Електротехниката, Енергетиката, независещи от политическите системи ги прави 
фактор за преодоляване на технологичните, икономоческите и политически различия, 
което е особено важно за развитието на обединена Европа.  
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АНАЛИЗ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ ПРИ 

АСЕМБЛИРАНЕ И ЗАПОЯВАНЕ НА ПЕЧАТНАТА ПЛАТКА 
 

Пламен Ангелов 
Бургаски свободен университет 

 
ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL FEATURES IN THE 
ASSEMBLY AND SOLDERING OF THE PRINTED CIRCUIT 

BOARD 
 

Plamen Angelov Angelov 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: In the production of a printed circuit board (PCB) there are basic standardized 
norms that must be observed, especially in cases where this board will be prototyped. The 
different ways of assembling the components and the way of wiring have a significant 
impact on the production technology. After completion of the design, the assembly and 
soldering processes of the printing module must be observed. As it turns out, not everything 
ends with the production of the printed circuit board. Prototyping is followed by assembly 
and soldering of electronic components. This is a process of carefully arranging, attaching, 
and soldering the intended components. 
 
Key words: printed circuit board, assembly, soldering of electronic components. 
 
 

Въведение 
При производството на печатна платка съществуват основни стандартизирани 

норми който трябва да бъдат съблюдавани, особено в случаите когато тази платка ще 
бъде прототипирана. Различните начини на монтаж на компонентите и начина на оп-
роводяване оказват съществено влияние върху технологията на производство. След 
завършване на проектирането, трябва да се съблюдават процесите на асемблиране и 
запояване на печатния модул. Както става ясно не всичко приключва с производство-
то на печатната платка. След прототипиране следва асемблиране и запояване на елек-
тронните компоненти. Това е процес на внимателно подреждане, прикрепяне и запоя-
ване на предвидените компоненти. За прецизирането на технологичните процеси е 
необходимо да бъдат спазени следните препоръки: 

 

1. Създаване на графичен отпечатък на електронен елемент 
Веднъж след като проектанта е създал точните спецификации на печатната пло-

щадка следва да се проектира цялостния графичен отпечатък на компонента. Това 
включва растера между изводите на компонента и оразмеряване на физичните разме-
ри според препоръката на производителя, когато подобни препоръки не са открити 
проектанта може да използва софтуерна база от данни Ultra Libralian [1]  

Пример показващ необходимост от създаване на графичен отпечатък на MOSFET 
транзистор е показан на фигура.1. 
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Фигура. 1. MOSFET транзистор 2N7002 с графично означение и избран корпус  
на компонента препоръчан от Ultra LIbralian [1] 

 
В софтуерните библиотеки на програмата за проектиране много от стандартни 

компоненти са налични и могат да бъдат използвани. В определен момент на проек-
тирането се налага използването на специфични електронни компоненти, който не се 
срещат в стандартните библиотеки. В този случай проектанта сам създава графичния 
отпечатък на новия компонент. 

Дизайна на всеки графичен отпечатък следва определени стандарти, като за всеки 
нов елемент трябва да бъде съобразен начина на неговото разположение и електри-
ческо свързване. Проектирането е строго специфично, но в най-общия случай включ-
ва стъпките: 

 Оразмеряване на новия отпечатък – при проектиране този графичен отпечатък 
се определя разположението на новият компонент и разстоянието между съседните 
елементи. Проектирането на специфични компоненти следва внимателно да съобрази 
тези размери.; 

 Определяне на разположението и броя на изводите на желания компонент – 
един от най-важните параметри са броя на изводите и тяхната функционалност; 

 Определяне на растера между изводите на компонента – параметъра определя 
междуцентровото разстояние на изводите съобразено с толеранса препоръчан от про-
изводителя; 

 Определяне на големината на печатната площадка или отворите за всеки от 
изводите – големината на площадката зависи от типа на използвания компонент: 

o Микроелементи за повърхностен монтаж (Surface-Mounted Devices SMD); 
o Елементи с проходни отводи (Trough-hole devices); 
o според типа на използвания компонент съществуват различни стандарти при 

проектиране на графичния отпечатък на компонента. 
 
a) Създаване на графичен отпечатък на електронни елементи с проходен отвор 
Проектирането на графичен отпечатък на този тип компоненти не винаги може 

да се открие в широкоразпространените библиотеки. Вероятната причина за това е 
спецификата на този тип елементи и тяхното по-малко използване в миниатюризира-
ните устройства. Обикновено този тип компоненти са значително по-големи от SMD 
елементите и често се свързват с работа при по-висока мощност. Това поставя специ-
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фични изисквания към проектирането на графичен отпечатък на тези компоненти. 
При проектирането на този тип елементи трябва да се съобразяват редица допълни-
телни изисквания, като: 

 Според начина на извеждане на извода от компонента – радиално или аксиално; 
 Означение на определен извод на компоненти – при интегрални схеми се отбе-

лязва първи извод. 
Дизайна на елемента с проходен отвор показва графичен отпечатък на специали-

зиран WAGO конектор е показан на фигура. 2. 
 

 

Фигура. 2. Специализиран триизводен WAGO захранващ конектор 
 

b) Графичен отпечатък на SMD електронни елементи: 
В някой случай е необходимо допълнително създаване на графичен отпечатък на 

електронен SMD елемент. Най-удобния начин за създаване на подобен отпечатък е 
използването на съществуващ компонент от библиотечния файл. Избира се най-
близкия електронен компонент който се съхранява под различно име, така получе-
ният нов компонент се редактира според новите изисквания. В чести случай се наб-
людава разлика в означението на компонента или неговият графичен отпечатък, кое-
то е свързано с малка редакция на елемента. При подобна редакция параметрите на 
всеки нов елемент следва да бъдат сравнени с препоръчителната документация на 
производителя. Все повече производители предлагат препоръчителни размери на гра-
фичния отпечатък, което често се използва като отправна точка при проектирането. В 
случаите когато подобни параметри не са посочени, същите могат да бъдат открити в 
софтуерна база от данни Ultra LIbralian безплатно приложение създадено в помощ на 
проектантите на печатни платки. Правилното проектиране на печатната площадка е 
определящо за минималното контактно съпротивление в мястото на свързване между 
елемента и печатната платка. Размера на печатната площадка е необходимо да пред-
види допуските в размерите на извода, особенно в случаите на проектиране на SMD 
компоненти. Съществува стандарт IPC-SM-780 който дефинира специфичните корпу-
си на SMD елементите. Пример за нов графичен отпечатък на SMD компонент е по-
казан на фигура 3. 
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Фигура. 3. Нов графичен отпечатък на SMD елемент 
 

2. Монтиране на елементите и начин на ориентация 
Изработването на печатната платка често се съобразява с геометричните ограни-

чения в мястото на монтажа. Монтиране на всички компоненти на този слой се огра-
ничава от външни конектори и изводи на печатната платка. След съобразяване на те-
зи ограничителни условия следва подредба на елементите върху печатния модул. То-
пологията на подреждане на компонентите може да определи точния подход за тях-
ното запояване. Поставянето и ориентацията на компонентите може да бъде автома-
тизирано или ръчно и се ограничава от начина на проектиране на печатния възел. 
Разположението на компонентите няма да промени чуствително функциолността на 
печатната платка, но може да направи процеса на насищане по-достъпен. Някой ос-
новни насоки при поставяне на компонентите могат да бъдат: 

 В процеса на цялостното проектиране на печатния възел разположението на 
печатните площадки винаги са с приоритет спрямо механичното разположение. Въп-
реки този факт поставянето на компонентите трябва да бъде подравнено, в случайте 
когато се използва автоматизиран монтаж на печатната платка се препоръчва конек-
торите да бъдат разположени едностранно. Това се налага поради технологични огра-
ничения на процеса на автоматизирано запояване; 

 При разработването на печатни платки използващи аналогова и цифрова част 
трябва да се вземе в предвид високата чуствителност на аналоговото измерване. С 
цел по-висока шумозащитеност това предизвиква изолиране на аналоговата група; 

 Поставянето на ръбовете на компонентите трябва да бъде паралелно на стра-
ните на печатната платка. В случайте когато печатната платка използва компоненти с 
проходни отвори те трябва да бъдат разположени едностранно на печатния възел. На 
противоположната страна се монтират без-изводните микрокомпоненти. При прото-
типни серии двата типа разположения могат да бъдат комбинирани, но при този хиб-
риден начин компонентите се насищат от оператор; 

 При проектиране трябва да се съобразява, че компоненти с повече изводи 
(PLCC, BGA), мощни резистори, високоволтови електролитни кондензатори не бива 
да бъдат монтирани от долна страна на печатния модул. В практическия случай тази 
страна съвпада със страната на спояване на елементите (с проходни отвори) и не 
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предвижда достатъчно място за охлаждане. Електролитните кондензатори, диоди и 
интегрални схеми следва да бъдат ориентирани така, че да бъдат удобни за тестване. 
В случай на принудително охлаждане мощните компоненти следва да бъдат разполо-
жени така, че да контактуват с външен радиатор. Това важи и за мощни резистори и 
компоненти изискващи допълнително охлаждане.; 

 При проектиране на печатния модул е добре стъпката на разположение на ком-
понентите да бъде оптимизирана в границите от 20mils (0.5mm) до 100mils (2.54mm), 
което удовлетворява световният стандарт IPC2221A. Избор на по-голяма стъпка ще 
направи твърде грубо разположението на отделните компоненти, докато по-малките 
размери биха затруднили подравняването. По-прецизен растер от 5mils до 20mils често 
се използва за опроводяване на печатния модул или пренареждане на имената на 
компонентите (в случайте когато тези имена участват). Масивните компоненти следва 
да бъдат допълнително стабилизирани към печатния модул с механично укрепване. 

Примерна печатна платка която удовлетворява посочените изисквания е показана 
на следващата фигура: 

 

 
 

Фигура. 4. Примерна печатна платка удовлетворяваща посочените изисквания 
 

3. Процес на насищане на електронния модул 
Съществуват два подхода за насищане на печатната платка – първият е ръчно 

насищане на модула, докато вторият се свързва с автоматичен процес на подреждане 
на компонентите. Процеса на насищане зависи от типа на използваните електронни 
компоненти и тяхното разположение. Често при някой производства се предпочитат 
и двата подхода (ръчен и автоматизиран процес). Метода на насищане е от особено 
значение за надеждността на печатната платка. Използват се механични позициони-
рания на компонентите както и химични процеси на запояване, който могат да бъдат 
решаващи при продължително натоварване на прототипа. 
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a) Процес на ръчно насищане на компонентите 
Често този процес се предпочита при производство на малки серии електронни 

устройства или при тестване на прототипи. Когато се насищат разнотипни блокове от 
един модул се използва подхода за разделяне на модула на няколко групи елементи. 
При всеки от тях има различна група специалисти отговорни за насищането на елек-
тронните компоненти към печатния модул. Този процес на монтиране на електронни-
те компоненти се свързва с диференцирано тестване на печатните възли с цел функ-
ционалност и работоспособност на модула. Този подход на насищане може да бъде 
трудна задача, някой компоненти използват проходен отвор с който се прикрепят към 
печатната платка, но тези компоненти изискват специфичен начин за запояване. В 
случаите когато се работи с микрокомпоненти (SMD components) затруднението идва 
от твърде малкия размер на компонентите, което поставя определени изисквания към 
технологичния процес на прикрепяне преди запояване. Друга особеност е поляритета 
на компонентите, този поляритет определя посоката на монтиране на компонента, по-
зицията на първо краче при интегралните схеми което създава предпоставки завише-
но внимание при монтаж. 

b) процес на автоматично асемблиране на печатния възел 
Този подход може да бъде използван и при двата типа електронни компоненти – 

с проходен отвор (TH) или микроелементи (Surface-mounted devices SMD). Независи-
мо от компонентите при автоматизирания процес на монтаж се програмира специ-
фичния монтаж на компонентите (посока на монтиране и поляризация на компонен-
та). Предимство на подобни технологии е високата скорост на монтиране, която 
може да достигне до 100 000 електронни елемента за един час. Информацията за този 
процес се съдържа в изходните генерирани файлове от CAD програмата. 

c) Процес на автоматично асемблиране на компоненти с проходни отвори 
Електронните елементи с проходни отвори се опаковат на ленти което позволява 

автоматизирания монтаж, тези компоненти най-често се монтират от едната страна 
(component syte) на печатната платка и се запояват от втората страна (solder syde). 
Стъпките на автоматизация за монтаж на проходни отвори са: монтиране на компо-
нентите на печатната платка и запояване на компонентите. 

d) Процес на автоматично асемблиране на микроелементи 
Микро електронни компоненти (Surface-mounted devices SMD) най-често са опа-

ковани в ленти и могат да бъдат монтирани от двете страни на печатната платка. Ко-
гато компонентите се монтират само от едната страна се изработва единичен стенсил 
с който се нанася паста за запояване. При двустранно разполагане на SMD компонен-
ти се използват два стенсила за всяка от страните. Стенсилите се изработват от тънко 
метално фолио което е изрязано в местата на запояване на компонентите. Тези стен-
сили се генерират от CAD програмата за проектиране на печатния възел и служат за 
нанасяне на паста върху подложките за запояване. След нанасяне на спояваща паста 
се прикрепят компонентите върху модула. В редица случай за прикрепяне на микро-
компонентите от двете страни на печатната платка се използват лепилни площадки с 
което SMD елементите могат да се прикрепят на платката. 

 

4. Процес на запояване 
Процеса на запояване на компонентите върху печатната платка осигурява меха-

нична връзка и добра електрическа проводимост между печатния модул и изводите 
на електронните компоненти. Крайният резултат на процеса осигурява междинен 
оптикаем слой от тинол който създава електрическата връзка към платката. В някой 
случай за предпазване на контактните зони от окисление се използва допълнително 
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покритие от химично злато. Така нанесения метален филм предпазва медната пло-
щадка от окисляване. Съществуват два основни подхода за запояване на компоненти-
те: едновременно запояване на всички компоненти със проходен отвор, което използ-
ва спойка вълна. Запояване чрез загряване на платката в специализирана пещ. Пре-
форматиране с газова фаза и повторен тест на проводимост (горещ газ, лазер). Друг 
вариант е ръчното запояване при което всичко компоненти се запояват с вниманието 
на оператора. 

a) Процес на ръчно запояване 
Този процес намира масово приложение и голямо разнообразие от приложения, 

както за цялостно сглобяване на електронните модули, така и при насищане специ-
фични електронни компоненти. Съществуват няколко основни вида ръчни инстру-
менти за запояване – поялници (индукционни и нагревателни), спояващи станции с 
горещ въздух и спояващи станции с инфрачервено запояване. Понякога съществува 
известен риск за прецизните електронни компоненти при който превишаване на 
входното напрежение може да предизвика повреда в компонента. Това напрежение 
най-често се получава от електростатичен заряд на оператора. По тази причина опе-
раторите който насищат електронни компоненти използват специални гривни за от-
веждане на електростатичния заряд към точка с нулев потенциал (маса). Друга особе-
ност при този подход е възможност за човешка грешка при насищане, по тази причи-
на електронните модули и прототипи насищани с ръчно запояване се подлагат на 
междинни тестове който да докажат работоспособност на електронния модул. 

b) Запояване на компоненти в специализирана спояваща пещ 
Съществуват няколко различни техники за спояване на компонента, но коментара 

тук се ограничава до загряване на платката в специализирана спояваща пещ. Метода 
най-често се използва при микрокомпоненти (SMD), но това не изключва компонен-
тите с метални изводи могат също да бъдат запоени по този начин (наречено „pin-in-
paste“ или „intrusive reflow soldering“). При този начин на запояване се следва опреде-
лен технологичен процес на производство който включва изработване на стенсил – 
стенсила представлява шаблон от тънко фолио на което са нанесени отпечатъците на 
площадките за запояване. За изработването на този шаблон се използват контролни 
точки, което го прави различен за всяка печатна платка. Готовият шаблон служи за 
нанасяне на спояваща паста върху предварително подготвената печатна площадка. 
Следва премахване на шаблона и подреждане на електронните компоненти, като 
съответните изводи на компонентите контактуват точно с местата на пастата. Често 
този монтаж се извършва от роботизирана линия, но за целите на прототипиране е 
възможно елементите да бъдат поставени от оператор. Така подготвената печатна 
платка с нанесени електронни компоненти се поставя в специализирана електронна 
пещ за запояване. В тази среда температурата и скоростта на загряване са точно опре-
делени и зависят от химичните свойства на използваната спояваща паста. В процеса 
на загряване се образува повърхностно напрежение между извода на елемента и раз-
поената паста. Това напрежение спомага за центриране на изводите на компонентите 
спрямо спояващите площадки. В практическите случай е възможно неправилен мон-
таж (обикновено при ръчно подреждане) при което се получава спояване само на 
един или няколко извода на електронния елемент. От друга страна съществуват елек-
тронни компоненти който имат необходимост от допълнително охлаждане, в тези 
случай на платката е предвидена охлаждаща площадка. Спояването на компонентите 
към подобна площадка може да предизвика допълнителен механичен градиент. След 
приключване на процеса на спояване платката се охлажда. 
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Фигура. 5. Снимка на примерен стенсил [2] 
 

c) Запояване със спойка тип вълна 
При този начин на спояване на компонентите печатната платка с монтираните на 

нея електронни компоненти се поставя в предварително загрята вана с тинол. Следва 
автоматизиран процес на преместване на платката през разтопения тинол, като кон-
тактната връзка между платката и тинола наподобява вълна от където произлиза и 
името на процеса „спойка вълна”. През време на движение платката. Този процес мо-
же да бъде приложен и при двата типа електронни елементи с метални изводи или 
микрокомпоненти. Компонентите с метални изводи са така поставени, че върха на 
„вълната” покрива металния извод от страна спойки. При микрокомпонентите съ-
ществува опасност от разлепяне на част от елементите при този начин на спояване, 
друга особеност съществува при по-големите SMD компоненти – те изискват по-го-
лямо загряване на елемента което може да прегрее самия компоненти да предизвика 
напукване. По тази причина когато се използва тази технология проектанта следва да 
уточни точния начин за разполагане на печатната платка през време на спояване. Раз-
положението на компонентите на печатната платка трябва да бъде така ориентирано, 
че големите компоненти да не образуват „сянка” на малките. Това може да попречи 
при спояването на микроелементите. 

 

Заключение: При създаване на печатен прототип технологичните особености 
включват два етапа на изпълнение. Първият от тях предвижда проектиране на гра-
фичните символи на елементите в процес на проектиране на печатния модул и изисква: 

 Създаване на графичен отпечатък на избрания компонент; 
 Дизайн на печатна площадка на компонента. 
Вторият етап е свързан с физическото насищане на печатния модул: 
 Монтиране на елементите съблюдавайки тяхната ориентация; 
 Процес на запояванe. 
Разбира се проектантските изисквания и технологичната последователност са 

препоръчителни. 
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Abstract: The study aims to examine the impact of variables related to personal control and 
self-concept on the autonomous functioning of the individual. The sample consisted of 162 
adult subjects. The following psychological methods were used in the study: Worthington 
Autonomy Scale (Anderson et al., 1994); Self-concept clarity scale (Campbell et al., 1996); 
M. Rosenberg's self-esteem scale (Rosenberg, 1965); Self-efficacy scale (SES); Mark 
Sherer, James E. Maddux, Blaise Mercandante, Steven Prentice Dunn, Beth Jacobs, 
Ronald W. Rogers (Corcoran & Fischer, 2000); Method for assessment of the localization 
of control, adapted by Angel Velichkov and Maria Radoslavova (Radoslavova and 
Velichkov, 2005). The results demonstrate the influence on the Autonomy of the Self-
efficacy, the Self-Assessment and the Clarity of the Self-concept and have theoretical 
applicability, as far as they clarify the question of the personal determinants of the 
successful achievement of the status of autonomy. The conclusions of the empirical 
research have their practical applicability in psychological counseling for proper focusing 
of interventions aimed at the autonomy promotion of the consulted persons. 
 
Key words: personal autonomy, self-effectiveness, self-concept, self-esteem 

 
 

Въведение  
Множество променливи оказват влияние върху постигането на психосоциална 

зрялост. Особено силно и комплексно е въздействието на фактори от семейната среда 
в комбинация със социо-културални фактори. Това изследване е насочено към уста-
новяването на някои личностни променливи, влияещи върху формирането на само-
стоятелната и зряла личност. То цели да установи дали постигнатото равнище на ав-
тономност на личността е различно при индивиди, които се различават по някои от 
своите личностни характеристики като самооценка, структура на представите за себе 
си, вяра в собствените способности да се справят с трудни ситуации, вярвания относ-
но причините за получаваните подкрепления. Изследователският интерес е насочен 
към личностните факторите, които са източници на вариации в нивата на автоном-
ност на хората в зряла възраст. 

 
Теоретична рамка: 
Понятието за автономност има множество различни дефиниции и разбирания, 

но тук то е изследвано от гледна точка на неговото определение като способност за 
себенасочване със следните компоненти: поведенческа, емоционална, ценностна ав-
тономност и автономност, свързана със семейните отношения [4]. 
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Установено е наличието на позитивна корелация между автономност и Аз-ефек-
тивност в различен контекст: при банкови служители в изследване на антецедентите 
на Аз-ефективността в организационна среда; в академична среда при изследване 
факторите за висок академичен успех [18, 19], както и позитивно влияние на авто-
номността върху Аз-ефективността [12:10]. Влиянието на социалната подкрепа върху 
автономността може да бъде позитивно или негативно в зависимост от равнището на 
Аз-ефективността. Повишаването на социалната подкрепа при индивиди, страдащи 
от множество заболявания и отличаващи се с високи нива на Аз-ефективност, застра-
шава постигнатата от тях автономност [22: 9]. С напредването на възрастта хората 
стават все по-способни да функционират по автономен начин. Съществуват противо-
речия относно постигането на автономност: в четвъртата декада от живота [23, 24, 
25] или след навършване на 50 години [4]. 

Уилям Джеймс счита, че самооценката или нашето усещане за себе си е изцяло 
под наш контрол. Тя зависи от съотношението между постигнатото и потенциалите 
на личността, т.е. между успеха и претенциите. С увеличаването на постиженията ще 
нараства и равнището на самооценката. Когато стремежите не могат да бъдат постиг-
нати и претенциите – удовлетворени, пътят към повишаване на позитивното отноше-
ние към себе си преминава през отказа от собствените претенции за притежание на 
определени потенциали и от очакванията за успех [14]. Самооценката е убеждение, 
изградено върху личните преценки за собствена ценност, което се различава от Аз-
ефективността. Тя е емоционално отношение на личността към себе си – усещане за 
собствена стойност, докато Аз-ефективността е личната преценка (когнициите) от-
носно личните способности и компетенции. Концептуалното различие между само-
оценката и Аз-ефективността за Бандура не е нещо маловажно или второстепенно, 
тъй като е израз на различни психични феномени. Бандура ясно разграничава 
понятията „самооценка” и „Аз-ефективност”. Според него самооценката се отнася до 
общата преценка за себе си, в която участват емоции и вярвания относно собствената 
ценност и компетентност. Аз-ефективността се отнася повече до определени задачи 
и дейности, в които хората се чувстват ефективни, отколкото до обща оценка за себе 
си [21]. Аз-ефективността има три измерения [27]:  
 магнитут или вярата в справянето при крайно трудни аспекти на задачата; 
 устойчивост, измерител на усилията за поддържане на поведението, въпреки 

пречките при осъществяването му; 
 приложимост, т.е. обхвата на приложимост на вярванията в собствената резул-

татност. 
Допускането, че съществува връзка между автономността (измерена чрез равни-

щето на самодетерминирано поведение) и други индивидуални личностни характе-
ристики като локус на контрол и самооценка, е потвърдено емпирично [13]. В усло-
вия на висока автономност и висока себерефлексия ориентираният към информация 
стил на развитие на идентичността е по-оптимален по отношение развитието и интег-
рацията на идентичността и равнището на самооценката. При високи нива на авто-
номност, когато индивидите приемат, че са автори на своите действия и действията 
им произтичат от собствената им система от ценности и потребности, високите нива 
на изследователска активност (информационният стил на структуриране на идентич-
ността) подпомагат интегрирането на идентичността и развитието на самооценката. 
При хората с по-ниска ориентация към автономност, използването на ориентиран 
към информация стил на идентичност (слабо автономно регулирана изследователска 
активност) е негативно свързан с интеграцията на идентичността [15]. Удовлетворя-
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ването на потребностите от свързаност и автономност значимо предвижда равнището 
на самооценката за разлика от удовлетвореността на потребността от компетентност 
[20].  

Когато хората възприемат събитията като зависими от поведението им или от от-
носително постоянните техни характеристики, наричаме това „вярване за вътрешен 
контрол”. Така Дж. Роттер описва генерализираните вярвания за вътрешен срещу 
външен контрол на подкрепленията. В основата на концепцията относно приписване-
то на причинност за появата на подкрепленията е теорията за социалното учене [17]. 
Външният локус на контрол е свързан със заучената безпомощност и пасивността 
[12]. Локализацията на контрола (ЛК) е понятие, което може да обясни свързани със 
здравето поведения по отношение на тютюнопушене, контрол върху раждаемостта, 
загуба на наднормено тегло и др. [23]. 

Яснотата на Аз-концепцията се разглежда като качество на Аз-концепцията [2]. 
Понятието „яснота на Аз-концепцията” се отнася до структурата на Аз-концепцията 
и е индикация доколко тя е стабилна във времето, непротиворечива в съдържателен 
план, достатъчно ясно и надеждно дефинирана. Измерените високи равнища на яс-
нотата на Аз-концепцията показват висока устойчивост, вътрешна съгласуваност и 
непротиворечивост на възгледите на хората за тях самите [8: 143]. При високи нива 
на яснота на Аз-концепцията са измерени и високи равнища на автономност [11].  

 
Постановка на изследването  
Цел: Изследването има за цел да проучи дали личностни променливи като само-

оценката, локализацията на контрола, яснотата на Аз-образа и Аз-ефективността 
детерминират равнището на автономността в зряла възраст. 

 

Задачи: 
1. Проверка наличието на различия в нивата на автономността в групите с раз-

лична възрастова принадлежност.  
2. Изясняване влиянието върху автономността на самооценката, локализацията 

на контрола, яснотата на Аз-образа и Аз-ефективността. 
 

Хипотези: 
1. Допускаме, че съществуват значими различия по възрастов признак в равни-

щата на Автономност и нейните компоненти.  
2. Предполагаме, че съществуват значими положителни корелации между про-

менливите Автономност, Самооценката, Яснота на Аз-концепцията и Аз-ефективност.  
3. Допускаме отрицателна значима корелационна връзка между равнището на 

Автономност и оценката на Локализацията на контрола (високите оценки по ЛК по-
казват екстернална локализация на контрола), т.е. при хората в постигнат статус на 
автономия локализацията на контрола е интернална. 

4. Върху равнището на автономно функциониране повлияват Самооценката, 
Яснотата на Аз-концепцията, Аз-ефективността и Локализацията на контрола.  

 

Извадка и процедура на изследване: 
Извадката е хомогенна, в нея участват 162 студенти, в редовно и задочна форма 

на обучение в БСУ, а валидните протоколи са 117. Преобладават жените в извадката – 
79%. Средната възраст е 36 години. 

Администрирането на самооценъчните въпросници бе самостоятелно чрез он-
лайн формуляри, напълно доброволно и с възможност за анонимно участие. Изслед-
ването бе проведено през октомври 2017 г. 
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Методи: 
В изследването бяха използвани следните психологически методики: 
1. Скала за измерване на автономността на Уъртингтън (Worthington Autonomy 

Scalе) [4]. Оценъчната скала е четиристепенна от ликертов тип, отговорите варират 
от „Напълно не съм съгласен” до „Напълно съм съгласен”. Въпросникът има четири 
субскали, всяка състояща се от 10 твърдения: 
 субскала „Автономност по отношение на семейна лоялност” измерва докол-

ко човек се чувства свободен от обвързване със собствените си родители или биоло-
гично семейство. Обвързването е описано като ситуация, в която родителите и децата 
действат под въздействието на неизговорени допускания, че базисната удовлетворе-
ност и сигурност може да бъде постигната само вътре в семейството; 
 субскала „Емоционална автономност” – измерва желанието за упражняване 

на самоконтрол и емоционална независимост, за постигане на интерперсонална ком-
петентност и за поемане на адекватна социална отговорност; 
 субскала „Поведенческа автономност” измерва свободата на действие и пое-

мането на отговорност за собственото поведение; 
 субскала „Ценностна автономност” измерва способността човек да взема мо-

рални, професионални и религиозни решения. 
 Вътрешната консистентност на скалата на Уъртингтън, която получихме е 

0,765. Авторите са получили по-висок коефициент – 0,90. Вътрешната съгласуваност 
по скалите е още по-ниска и поставя под въпрос получените резултати: за „Ценност-
на автономност” е 0,613; за „Поведенческа автономност” – 0,474; за „Автономност по 
отношение на семейната лоялност” – 0,375 и за „Емоционална автономност” – 0,319.  

2. Скала за измерване яснотата на Аз-концепцията (Self-concept clarity scale) 
[8]. Скалата се състои от 12 твърдения, които измерват вътрешната консистентност и 
времевата стабилност на вярванията за себе си, както и сигурността по отношение на 
тези вярвания. Вътрешната консистентност e 0,886 при стойност на коефициента 
0,86, получен от колектива, разработил скалата. 

3. Скала за измерване на самооценката на М. Розенберг (Rosenberg self-esteem 
scale) [17]. Скалата измерва общата самооценка. Състои се от 10 айтема, които измер-
ват себеприемането и себеуважението чрез оценяване на позитивните и негативни 
чувства на изследваните лица към себе си. Използвана е 4-степенна Ликертова скала: 
от „силно съм съгласен” до “силно не съм съгласен”. Вътрешната консистентност, 
получена от Розенберг е 0,77. Изследвана е факторната структура на скалата и е уста-
новено, че тя е унидименсионална, приложима при изследване на юноши и на въз-
растни индивиди (Corwyn, 2000). Суров бал под 30 точки е индикатор за ниска само-
оценка, а реалната самооценка се движи в границите между 30 и 43 точки. (Ганева, 
2010). Надеждността на скалата, получена при настоящото изследване е α=0.898 
(n=117). 

4. Скала за измерване на Аз-ефективността (Self-efficacy scale (SES); Mark 
Sherer, James E. Maddux, Blaise Mercandante, Steven Prentice Dunn, Beth Jacobs, Ronald 
W. Rogers) [9]. Скалата измерва общото равнище на вярата в собствената компетент-
ност (знания и умения) и общите очаквания за собствената резултатност (ефектив-
ност), които не са свързани с ефектите от определени поведения в специфични ситуа-
ции. Миналите преживявания, свързани с усещането за компетентност и търсенето на 
причините за постигане на успех (приписване на причинност) подпомагат процеса на 
изграждане на общи очаквания за ефективността на собственото поведение. Съставе-
на e от 30 айтема. Състои се от две подскали: обща Аз-ефективност и социална Аз-
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ефективност. Оценъчната скала е 5-степенна: от „силно не съм съгласен” до „силно 
съм съгласен” с твърдението. Коефициентът на Кронбах за надежност на методика е 
α=0.86 за скалата, измерваща общата Аз-ефективност по данни на авторите. Вътреш-
ната консистентност на въпросника, получена в рамките на настоящото изследване е 
α=0,839 (n=117). 

5. Скала за измерване Локализацията на контрола 
 Метод за оценка на локализацията на контрола, адаптиран от Ангел Величков и 

Мария Радославова. Методиката се основава на оригиналния тест на Ротер, но вместо 
29 двойки алтернативни съждения съдържа 15 двойки, към които са прибавени пет 
маркиращи двойки. Надеждността на теста е α=0.67. Високите балове са индикация 
за външна локализация на контрола. За българската извадка се приема за норма, че 
оценки над 8т. са индикация за външен локус на контрол, а оценки до 7т. включител-
но са показателни за вътрешна локализация на контрола [3]. 

 
Резултати и обсъждане: 

1. Описателна статистика  

Таблица 1 съдържа данните от описателната статистика.  
 

Таблица 1. Данни от дескриптивната статистика 

 
Резултатите показват, че при психично здравите хора в зряла възраст (преоблада-

ващо между 25 и 46 години) от студентската общност най-високо е равнището на 
Ценностната автономност, т.е в най-висока степен те са постигнали свободата да взе-
мат решения, свързани с морално-етични дилеми, професионално развитие и религи-
озни въпроси. Най-слабо развита е Емоционалната автономност, което е индикация 
за трудности при поемането на адекватна социална отговорност, упражняване на 
самоконтрол, поддържане на емоционалната независимост, както и за дефицити в ин-
терперсоналната компетентност. 

Данните от измерване локализацията на контрола показват, че участниците в из-
следването имат предимно вътрешен локус на контрол, приписват причинност на 
интрапсихични фактори относно резултатите от действията си и получаването на 
подкрепления. 64% от изследваните лица са с вътрешна локализация на контрола. 

Средната величина на променливата Самооценка в извадката показва, че индиви-
дуалните резултати се намират на границата между реална и ниска самооценка спо-
ред получените за българската популация норми (Ганева, 2010). 

 брой средна стандартно отклонение 
Възраст 117 35,73 10,851 
Ценностна автономност 117 31,34 3,63 
Емоционална автономност 117 25,75 2,68 
Поведенческа автономност 117 26,28 3,79 
Автономност по отношение на 
семейната лоялност 

117 27,44 3,22 

Автономност 117 116,91 10,33 
Локус на контрол 117 6,47 3,02 
Яснота на Аз-концепцията 117 44,74 8,23 
Самооценка 117 28,61 6,28 
Аз-ефективност 117 87,16 10,58 
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Резултатите, получени за променливите Яснота на Аз-концепцията и Аз-ефектив-
ност, не могат да бъдат интерпретирани поради липсата на стандартизация на въп-
росниците и норми за българската популация. 

 
2. Различия по възрастов признак. 
Резултатите от сравнението на средните на измерваните променливи при незави-

сими извадки (Т-тест) по възрастов признак са описани в таблица 2. 
 

Таблица 2. Данни от Т-теста за проверката на хипотези за различия между 
средните на изследваните променливи в групите с различни възрастови параметри. 

 
Група N Средна 

Стандартно 
отклонение 

Т-
стойност 

Ниво на 
значимост 

АВТОНОМНОСТ 
до 29 42 116,29 12,96 -,492 0,624 

над 29 75 117,27 8,58 

Емоционална 
автономност 

до 29 42 25,86 3,22 ,323 0,747 

над 29 75 25,69 2,35 

Поведенческа 
автономност 

до 29 42 25,29 3,52 -2,151 
 

0,034 

над 29 75 26,84 3,85 
Ценностна 
автономност 

до 29 42 31,10 4,48 -,557 0,579 
над 29 75 31,49 3,07 

Автономност по 
отн. на семейната 
лоялност 

до 29 42 28,07 3,67 1,603 0,112 

над 29 75 27,081 2,90 

САМООЦЕНКА 
до 29 42 27,88 5,301 -0,944 0,347 
над 29 75 29,03 6,77 

ЯСНОТА НА АЗ-
КОНЦЕПЦИЯТА 

до 29 42 40,17 9,46 -4,415 0,000 
над 29 75 47,34 6,12 

АЗ-
ЕФЕКТИВНОСТ 

до 29 42 83,21 12,11 -2,888 0,005 
над 29 75 89,40 8,94 

ЛОКУС НА 
КОНТРОЛ 

до 29 42 7,10 2,84 1,682 0,095 

над 29 75 6,12 3,08 
 

Групите изследвани лица са обособени според допускането за наличие на още 
един възрастов период преди настъпването на младостта, наречен „възникваща зре-
лост” и протичащ между 18 и 25/29 години [6; 7: 777]. През периода на възникваща 
зрелост се наблюдават две основни тенденции: отлагането във времето поемането на 
социалните роли, характерни за зрелостта, като постъпване на работа, сключване на 
брак, отглеждане и възпитаване на деца; нарастването продължителността на образо-
ванието поради постоянно усложняващата се технологично и информационно гло-
бална икономика възникваща зрелост. Периодът се характеризира с изследване на 
реално съществуващите възможности в света на възрастните за постигане на интим-
ност, професионална реализация и развитие на собствените възгледи; с експеримен-
тиране и нестабилност преди окончателното ангажиране с направените житейски из-
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бори. Това предполага развитие и интегриране на собствената идентичност преди 
навлизането в ранна зрялост [7]. 

Налице са значими различия в Поведенческата автономност между намиращите 
се в периода на възникваща зрелост и хората в ранна и средна (до 46 години) възраст-
ност. С увеличаването на възрастта Поведенческата автономност също нараства: уве-
личава се свободата на действие и поемането на отговорност за собственото поведе-
ние. Не са открити значими различия по възрастов признак при променливите измер-
ващи автономността и следните нейни компоненти: ценностна, емоционална авто-
номност и автономност по отношение на семейната лоялност. Резултатите частично 
потвърждават хипотезата за наличие на значими различия по възрастов признак в 
постигнатите равнища на автономност и на всички нейни компоненти.  

Резултатите потвърждават, че значителен скок в нарастването на автономността 
можем да очакваме с наближаване на 50-та годишнина в живота на човека или с ней-
ното навършване [4]. 

Успоредно с нарастването на свободата на действията и поемането на отговор-
ност за тях с увеличаването на възрастта значимо се повишават Яснотата на Аз-
концепцията и Аз-ефективността. Възгледите за собствения Аз стават все по-добре 
съгласувани, по-устойчиви във времето, по-ясно и надеждно дефинирани заедно с на-
растване на вътрешната увереност в собствените способности за справяне с труднос-
тите и предизвикателствата в ежедневието. 

 
3. Линейни зависимости между автономност, самооценка, локус на контрол, 

яснота на Аз-концепцията и Аз-ефективност. 
 

В таблица 3 са представени резултатите от корелационния анализ.  
 

Таблица 3. Резултати от проведения корелационен анализ  
(корелационен коефициент на Пирсън) 

 
От табл. 2 се вижда, че статистически значими са корелациите между Авто-

номност и променливите: Яснота на Аз-концепцията, Самооценка и Аз-ефектив-
ност. Умерено положителна е връзката между Автономност и Аз-ефективност. 
Корелациите Автономност – Самооценка и Автономност – Яснота на Аз-концепцията 
са много ниски положителни. Корелационният анали не показа наличие на значима 
връзка между Автономност и Локус на контрол. Получените резултати отхвърлят ка-

 Автоном-
ност 

Локус  
на контрол 

Яснота на  
Аз-концепцията 

Само-
оценка 

Аз-
ефективност 

Автономност 1 -,150 ,291** ,354* ,554** 

Локус на 
контрол 

1 -,316** -,085 -,313** 

Яснота на Аз-
концепцията 

 1 ,325** ,603** 

Самооценка   1 ,311** 

Аз-
ефективност 

   1 

** p<0,01 

 * p<0,05 
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тегорично допускането за наличие на значима отрицателна корелация между Авто-
номност и Локализация на контрола. Не можем да твърдим, че хората с постигнат 
статус на автономия се отличават с вътрешна локализация на контрола. Данните пот-
върждават втората хипотеза: Автономността е свързана значимо и положително с 
Аз-ефективността, Самооценка и Яснота на Аз-концепцията. Подобни резултати са 
получени през 2011г. при изследване на яснотата на Аз-концепцията: при индивидите 
с високи равнища на диференциация и яснота на Аз-концепцията са измерени и висо-
ки равнища на автономност [11]. 

 
4. Влияние на общата самооценка, яснотата на Аз-концепцията, локализацията 

на контрола и Аз-ефективността върху автономността. 
За целите на провеждането на едномерен еднофакторен дисперсионен анализ 

(ANOVA) и поради липса на други статистически данни за българската популация 
резултите по променлива Автономност са разпределени в три групи според получе-
ните за нея данни от описателната статистика. Средната степен на автономност е оп-
ределена в рамките от 117 до 127 точки суров бал; ниските равнища на автономност 
се намират на и под 116 точки и високи равнища на автономност – на и над 128 точки.  

За изследване на влиянието на останалите променливи са обособени следните 
групи: 
 по вътрешен и външен ЛК; 
 с оглед нивото на аз-ефективност: ниска, средна, висока (според получените 

резултати от описателната статистика); 
 при яснотата на аз-концепцията: ниска, средна, висока (според получените 

резултати от описателната статистика); 
 според равнището на самооценка: висока, реална и завишена. 
В таблица 4 са изнесени резултатите от проведения едномерен еднофакторен 

дисперсионен анализ (ANOVA) за изследване влиянието на всяка от описаните про-
менливи върху автономното функциониране на личността. 

 

Таблица 4. Влияние на всяка една от променливите Самооценка, Яснота на Аз-
концепцията, Аз-ефективност и Локус на контрол върху Автономността (ANOVA). 

Зависими 
променливи 

Независими променливи 

 Самооценка Яснота на  
Аз-концепцията 

Аз-
ефективност 

Локус  
на контрол 

 F Ниво на 
значимост 

F Ниво на 
значимост 

F Ниво на 
значимост 

F Ниво на 
значимост 

Автономност 12,979 0,000 5,701 0,004 18,616 0,000 2,645 0,107 

Ценностна 
автономност 

16,164 0,000 10,378 0,000 10,875 0,000 2,859 0,094 

Емоционална 
автономност 

1,012 0,317 3,255 0,042 8,105 0,001 ,063 0,802 

Поведенческа 
автономност 

14,713 0,000 2,624 0,077 15,875 0,000 2,295 0,133 

Автономност 
по отношение 
на семейната 
лоялност 

2,803 0,097 0,625 0,537 1,986 0,142 1,230 0,270 
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Резултатите показват, че върху общото равнище на автономност в зряла възрат 
влияние оказват самооценката, яснотата на Аз-концепцията и Аз-ефективността. 
Локализацията на контрола не оказва влияние върху автономното функциониране.  

Компонентите на автономността са повлияни от различни променливи: 
 върху Ценностната автономност (способността на личността да взема 

професионални, морални и религиозни решения) влияят общата самооценка (себеува-
жението и себеприемането), яснотата на Аз-концепцията (надеждни, ясни и стабилни 
във времето възгледи за себе си) и Аз-ефективността (вярата с собствените способ-
ности за справяне с трудни ситуации); 
 върху Емоционалната автономност (стремеж към самоконтрол, емоцио-

нална независимост, интерперсонална компетентност и поемане на социална отго-
ворност) въздействие оказва само Аз-ефективността (убедеността в собствените спо-
собности, ефективност и компетентност); влиянието е по посока повишаване на емо-
ционалната автономност с повишаване нивото на Аз-ефективност, т.е. в групата с ви-
сока Аз-ефективност нивата на емоционална автономност са също високи. 
 Поведенческата автономност (свобода на действие и поемане на отговор-

ност за собственото поведение) е значимо различна в групите с високи, средни и нис-
ки равнища на Аз-ефективност и обща Самооценка. Въздействието е по посока на по-
вишаване на поведенческата автономност. Индивидите с висока самооценка и висока 
убеденост в своите способности и компетенции ще действат по-свободно и по-отго-
ворно в сравнение с хората, които имат ниска самооценка и се съмняват в способ-
ността си да избират ефективни поведения и да ги изпълняват успешно. 
 Автономността по отношение на лоялността към биологичното 

семейство не се различава значимо в групите със средни, ниски или високи равнища 
на изследваните променливи. 

 

Въз основа на проведения дисперсионен анализ можем да обобщим: 
 Аз-ефективността оказва влияние върху общото равнище на автономност и 

върху нейните компоненти (емоционална, поведенческа и ценностна автономност). 
 Локализацията на контрол не оказва влияние върху автономността и нейни-

те компоненти; 
 Яснотата на Аз-концепцията не влияе върху общото равнище на Автоном-

ността, но оказва въздействие върху нивата на Ценностната автономност; 
 Самооценката влияе върху Автономността и върху някои нейни компоненти 

като поведенческа и ценностна автономност; 
 

Заключение: 
Сред студентската младеж най-високо е равнището на ценностна автономност, а 

най-ниско: на емоционалната, т.е. младите хора се чувстват свободни при вземането 
на решения, но имат трудности с поемането на социална отговорност, със самоконт-
рола и емоционалната си независимост. 

Изследването на различията по възрастов признак показват, че в периода на въз-
никваща зрелост индивидите се отличават със значимо по-ниски показатели по отно-
шение на поведенческата автономност. Това обяснява липсата на усещане за свобода 
на действие и трудностите при поемане на отговорност за действията и постъпките в 
тази възраст. 

Установени са значими положителни корелационни връзки между автономност, 
яснота на Аз-концепцията, самооценка и Аз-ефективност, но не и между автономност 
и локализация на контрола. Хората, както с интернална, така и с екстернална локали-
зация на контрола, могат да постигнат високи равнища на личностна автономност. 
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Личностите фактори, които оказват влияние върху съзряването и постигането 
статуса на автономия са общата самооценка, яснотата на Аз-концепцията и Аз-
ефективността. Имаме основание да очакваме, че хората с висока самооценка и ви-
сока убеденост в собствените способности и компетенции ще постигат по-високи 
равнища на лична автономност в сравнение с хората с ниска обща самооценка и съм-
нения в с способността си да избират ефективни поведения и да ги изпълняват ус-
пешно. Постигнатите резултати могат да бъдат използвани в практическата психоло-
гична работа, когато е необходимо консултирането да бъде фокусирано върху разви-
тието на автономността през юношеството, в периода на възникващата зрелост и през 
младостта. Повишаването на общата Аз-ефективност влияе и върху компонентите на 
автономността: поведенческа, емоционална и ценностна автономност. Консултатив-
ната работа, която повлиява благотворно върху общата самооценка, ще създаде усло-
вия за повишаване на ценностната и поведенческата автономност. Нито един от из-
следваните личностни фактори не оказва влияние върху развитието на автономността 
по отношение на семейната лоялност. Нужни са допълнителни изследвания за изяс-
няването на факторите, които въздействат върху повишаване на автономността по от-
ношение на семейната лоялност, действат като опосредстващи променливи или де-
терминират развитието на автономността на личността като цяло. 
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Abstract: The dynamics of modern life logically leads to increased expectations in terms of 
reliability and quality of production and supply of electricity to consumers of energy and 
information services. At the same time, great efforts are being made to reduce energy losses 
and increase energy efficiency indicators. All this poses new challenges to Bulgaria's 
energy system and its operational management. At the same time, great efforts are being 
made to reduce energy losses and increase energy efficiency indicators. All this poses new 
challenges to the energy system of Bulgaria and its operational management, which is the 
subject of this publication. 
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Въведение: 
Динамиката на съвременния живот логично води до повишени очаквания по от-

ношение на надеждността и качеството на производството и снабдяването с електри-
ческата енергия на потребителите на енергийни и информационни услуги. 

Увеличаващата се нужда от качествена зелена енергия, особено в страните от 
Европейския съюз, и постоянните мерки по повод глобалното затопляне, са основни-
те двигатели на развитието на възобновяемите източници на енергия в много държа-
ви. Едновременно с това се полагат големи усилия за намаляване на загубите на енер-
гия и повишаване показателите за енергийна ефективност. Всичко това поставя енер-
гийната система на България и нейното оперативно управление пред нови предизви-
кателства. 

 
I. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ 
Последните директиви на Европейския съюз налагат увеличаване на броя възоб-

новяеми енергийни източници, присъединени в системата. Това на практика променя 
нейната структура. До края на миналия век тази структура беше силно централизира-
на. Преобладаваха крупните структороопределящи енергийни мощности, като „АЕЦ 
Козлодуй”, „ТЕЦ Марица Изток” 1, 2 и 3, „ТЕЦ Варна”, както и големите Водно- 
електрически централи, включително и „ПАВЕЦ Чаира”. След приемането на Бълга-
рия в Европейския съюз, страната пое редица ангажименти за увелчаване на процен- 
та произведена енергия от възобновяеми енергийни източници до 16 %, което доведе 
до промяна на структурата на производство на електроенергия. 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

184 

Техническите изискванията към електроразпределението и следователно изиск-
ванията към мрежите средно и ниско напрежение нарастват постоянно, поради необ-
ходимостта от присъединяване на различни възобновяеми енергийни източници 
[1,2,3].  

Първоначалната тенденция беше в посока на присъединяване на сравнително го-
леми мощности от фотоволтаични, вятърни и др. централи в отдалечени райони. Тази 
тенденция беше наложена от възможностите за използване на терени с по-ниска кате-
гория на земята, както и респективно, с по-ниска цена. Това създаде редица проблеми 
по отношение, както на загубите на енергия така и на оперативното управление на те-
зи източници. Това наложи внедряването на съвременни системи за оперативно уп-
равление. 

За преодоляването на тези негативни тенденции, се наложи, изработването на 
съответни инструменти за стимулиране изграждането на малки възобновяеми центра-
ли в непосредствена близост до консуматора [4,5,6].  

Промяната на посоката на енергийните потоци, промяната на натоварването и ко-
лебанията на напрежението, които са резултат най-вече на бързо нарастващия брой 
непостоянни захранващи системи, като например фотоволтаични или биогазови инс-
талации и ветрогенераторни паркове, допълнително натоварват електропреносните и 
електроразпределителни мрежи и изменят силно тяхният режим на работа. 

Увеличаващото се приложение на модерни енергоизточници, вариращите потоци 
на натоварване, дължащи се на децентрализираната електрозахранваща мрежа, която 
включва възобновяеми източници на енергия, увеличава и нуждата от съвременни 
средства за оперативно управление. 

Дистанционните средства за мониторинг и управление могат значително да нама-
лят времето, през което захранването е прекъснато, както и да минимизират разходи-
те, причинени от повредата в системата, приспособявайки я към бързото й адаптира-
не в условията на постоянно променящо се натоварване. 

Докато нарастващата нужда от увеличаване товаровите капацитети може да бъде 
покрита чрез разширяване на системата, ефектите, произлизащи от променливия ха-
рактер на пренасяната енергия, колебанията на натоварването и ограниченият диапа-
зон на напрежението, могат да бъдат разрешени само с така наречените интелигентни 
решения. 

 

II.  ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ 
Осъществяването и експлоатацията на интелигентните енергийни мрежи изиск-

ват използването на интелигентни компоненти на всяко ниво, които имат възможност 
да комуникират помежду си. 

В реални условия, при експлоатацията на електроенергийните съоръжения (в т.ч. 
електроцентрали и подстанции), се обработват многоразмерни масиви от данни с 
размерност до няколко хиляди компоненти. Тези съвременни работни условия в 
енергетиката налагат приложението на също така съвременни технологии за следене, 
обработване и управление на енергийните мощности както във всеки отделен случай, 
така също и на мрежите от производствени мощности като цяло. Налага се внедрява-
нето на разпределени компютърни системи за диспечеризиране на работните проце-
си, по-специално – на  SCADA системи [6,7,8]. 

 

Мониторингът и контролът на електрически параметри, отнасящи се до електри-
ческите съоръжения в електроцентралите, включително енергийни блокове, генера-
тори и трансформатори, които са звено от системата за високо напрежение, могат да 
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са част от основната разпределена система за контрол DCS или да бъдат наблюдава-
ни от PLC – интегрирани с основната DCS система. 

В рамките на енергийните системи, всички основни високоволтови и нисковол-
тови системни параметри се наблюдават в DCS – компютъризирана система за кон-
трол на процесите, в която автономни контролери са разпределени в цялата система, 
но под централен операторски контрол. Диспечерската система (до известна степен 
подобна на PLC/DCS с някои важни различия), която събира и натрупва данни за 
един процес и изпраща управляващи команди за процеса, е част от по-голямата сис-
тема за диспечерско управление и събиране на данни (Supervisory Control and Data 
Acquisition) или SCADA. Системите за интелигентно диспечерско управление 
(Intelligent Supervisory Control или ISC) се отнасят за управляващи системи, ползващи 
косвени измервания и алгоритми за трудно достъпната (или недостъпната) информа-
ция, която се предоставя чрез т.нар. софт-сенсинг програмно обезпечение. 

Съкращението SCADA обикновено се отнася за централизирани системи следя-
щи и управляващи изцяло състоянията на съоръженията, както и за комплекси разпо-
ложени върху големи площи. Повечето управляващи действия се извършват в авто-
матичен режим от програмируеми логически контролери (Programmable Logic 
Controllers или PLCs) или от отдалечени терминали (Remote Terminal Units или 
RTUs), предаващи телеметрични данни към системата и/или променящи състоянието 
на обектите на основата на управляващи съобщения получени от системата. Управля-
ващите функции на централния компютър обикновено се ограничават до отменяне 
или интервенция на диспечерско ниво. Събирането на данни започва на нивото на 
RTU или PLC и включва метрични зачитания и отчети за състоянието на оборудване-
то, свързано със SCADA в съответствие с изискванията. След това данните се компи-
лират и форматират по такъв начин, че операторът в диспечерската централа, имащ 
достъп до човеко-машинния интерфейс, може да вземе диспечерски решения, наст-
ройващи или променящи нормалните контролни точки на RTU или PLC.  Данните 
могат да се подават и от натрупаната вече история на работните процеси, от система 
с достъпна база данни с цел промяна или проверка на управлението. 

Поради това че мрежите за електроразпределение стават все по-сложни в следст-
вие на интеграцията на разпределени енергийни ресурси и съхранение, тези 
предизвикателства представляват възможности за преосмисляне управлението на 
разпределението на електроенергия. При интегрирането в разпределителната мрежа, 
интелигентните измервателни уреди, разпределението в комбинация с повишената 
автоматизация на мрежата, заливат системите за автоматизация с данни, които трябва 
да бъдат интелигентно управлявани и използвани за ефективна работа на разпредели-
телната мрежа. В същото време комуналните услуги са изправени пред нарастващ ре-
гулаторен натиск и натиск от страна на клиентите, за да увеличат максимално ефек-
тивността на мрежата и да осигурят надеждно обслужване по всяко време. Новото 
предложение на Siemens, Spectrum Power ADMS – Advanced Distribution Management 
System (усъвършенствана система за управление на дистрибуцията), може да помогне 
на комуналните услуги като електроразпределителните дружества да наблюдават и 
управляват своите електроразпределителни мрежи по-добре от всякога. Тази система 
управлява няколко ключови процеса чрез един потребителски интерфейс: 

 

- SCADA (надзорен контрол и събиране на данни) 
- управление на прекъсвания 
- анализ на неизправности и мрежи и други 
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Spectrum Power се интегрира с всички съществуващи технологии, необходими за 
бързо възстановяване на захранването и активно адресиране на други проблеми в 
сложна среда. Spectrum Power опростява всички работни процеси и го прави чрез по-
лесното въвеждане и актуализиране на данни, свързани с мрежата. Също така помага 
на мрежовите оператори да контролират и наблюдават своята разпределителна мрежа 
по-надеждно, както и да се справят по-ефективно с поддръжката и ремонта. Spectrum 
Power интелигентно използва данните на измервателни уреди за откриване и изчист-
ване на грешки и за наблюдение и контрол на разпределеното генериране. 

Един от модулите на електропреносните мрежи на бъдещето е интелигентната 
трансформаторна подстанция, която позволява бърза автоматизирана реакция на пов-
редите, като по този начин допринася за управлението на активните товари в елек-
тропреносните системи. 

Една интелигентна трансформаторна подстанция се разделя на 3 нива:  
•  Ниво 1 е наблюдението, което позволява по-висока разполагаемост на елек-

трозахранването и по-бързо локализиране на повредите;  
•  На ниво 2 се намира дистанционното управление, което намалява времетрае-

нето на повредите и позволява бързото им отстраняване;  
•  Ниво 3 представлява контрол на натоварването, който намалява загубите и 

позволява управление на децентрализирания запас от енергия. 
 

SICAM SAS е системата за контрол и защита на подстанции, която предоставя  
системно решение за ефективна реализация на тези функции. Тя е замислена като от-
ворена система, за да предоставя елементарни интерфейси основани на международ-
ни стандарти за интеграцията на различни IED (Intelligent End Devices)  устройства 
или нови комуникационни протоколи, както и интерфейси за реализация на специ-
фични автоматизационни функции (фиг. 1). 

 

 
 

Фиг. 1. SICAM PAS CC конфигурация. 
 

Главните прекъсвачи са основата на една интелигентна трансформаторна под-
станция. В зависимост от крайната цел се използват различни компоненти за наблю-
дение и контрол:  
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• Системата за следене на напрежението показва дали захранващите линии ра-
ботят. 

• Индикаторите за късо съединение/повреда при заземяването сигнализират за 
повреди в съответствие със зададения праг на задействане. В зависимост от 
структурата на мрежата и от потока на енергията може да се наложи използва-
нето на устройства, които засичат посоката на енергията, като те ще се нуж-
даят от адекватна допълнителна информация за напрежението. 

• За защита на трансформаторите се използват защитни системи, които предпаз-
ват от свръхтокове. 

• Достъпни са и допълнителни превключватели, например за индикация на по-
зицията, блокировки, изтичане, налягане на газа. 

• Налични са и резервирани механизми, работещи със соленоиди, които могат 
дистанционно да бъдат отваряни и затваряни. 

• Сензорите за напрежение и ток предават сигнала на напрежение и ток с цел 
контрол на натоварването. Тези сигнали се получават чрез стандартни токови 
или напрежителни трансформатори или модерни сензори. 

 
III. ДОБРИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ 
 

Няколко такива проекти се реализират понастоящем и в България от Електро-
енергийния системен оператор, ЕВН България, ЧЕЗ и др. 

За да се осъществи такъв проект, първоначално е необходимо да се изгради съот-
ветната телекомуникационна инфраструктура. Такава телекомуникационна инфра-
структура например е оптичната мрежа на Електроенергийния системен оператор. 
Тази инфраструктура е изградена основно върху съществуващата линейна инфра-
структура на ЕЕС, по технология на вградени в мълниезащитното въже оптични 
влакна. За допълнение и при необходимост, към тази технология се добавят подзем-
ни оптични кабели и самоносещи оптични кабели. Така изградената пасивна телеко-
муникационна инфраструктура се характеризира с висока сигурност и надеждност, 
както и с осигуряване на достатъчна по обем преносна среда за телекомуникационна 
свързаност с високи експлоатационни възможности за нуждите на релейни защити, 
системна автоматика и АСДУ.  

Като пример за ефикасността на апаратурите използващи оптични влакна за пре-
нос на информация, по отношение на тези, използващи класически технологии е 
времето за ускоряване на команда от релейна защита, което при класическите сред-
ства е около 40 ms, а при оптичните е 6÷9 ms. Това намалява значително щетите при 
протичане на нежелан процес, като позволява по-бързо задействане на релейни защи-
ти и съкращаване времето на изключване на прекъсвачите, през които се захранва 
повредата. Наличието на достатъчно развита оптична мрежа предполага и възмож-
ност за въвеждане на неизползвани до сега в България средства за зонална защита и 
автоматика. Изграждането на нови комуникационни трасета се извършва чрез мон-
таж на мълниезащитно въже, с вградени оптични влакна при изграждане на нови 
електропреносни линии с напрежения над 110kV или при реконструкция и модерни-
зация на съществуващи такива. Обуславящият фактор за по-интензивно развитие на 
телекомуникационната инфраструктура за периода, е изграждането и осигуряването 
на резервирана телекомуникационна свързаност на обекти, които да се управляват 
дистанционно, за подобряване селективността и бързодействието на релейните защи-
ти и за осигуряване на резервирана свързаност с оптичния телекомуникационен ринг 
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на Електроенергийния системен оператор на обектите, които имат междусистемни 
електропроводи 400kV и големите производствени мощности от системно значение. 

Развитието на автоматизираната система за диспечерско управление (АСДУ) е 
свързано с модернизация на изградените SCADA/EMS, телемеханични, телекомуни-
кационни и захранващи системи и с изграждане на нови такива, чрез които ще се оси-
гури по-добро управление на ЕЕС, намаляване на отказите, повишаване бързината на 
диагностициране на предаварийни ситуации и на времето за отстраняване на аварии. 

В началото се търси европейско съфинансиране за модернизиране на SCADA на 
ЦДУ и доставка на нова SCADA система за опорен пункт „София Юг“. Също се 
предвижда подмяната на управляващата система на ЦДУ. Модернизация и развитие 
на телемеханични системи [9,10,11,12]. 

Ще бъдат телемеханизирани подстанции, с изграждане на системи за дистанци-
онно управление на обекти без постоянен дежурен персонал, от опорните пунктове. 
Модернизация и развитие на телекомуникационни системи 

Телекомуникационната мрежа със своето активно и пасивно оборудване осигу-
рява: 

  управление на ЕЕС в реално време от SCADA в ЦДУ и ТДУ; 
  изграждане на центрове за управление на ЕЕС при аварийни или други екст-

ремни ситуации; 
  дистанционно управление на обекти, работещи без постоянен дежурен пер-

сонал; 
  комуникация между надлъжно-диференциални защити и между устройствата 

за предаване на команди генерирани от релейни защити или други устройства 
от системната автоматика; 

  комуникация между елементите за противоаварийната автоматика (ПАА); 
  гласови комуникации за диспечерски нужди; 
 високоскоростни връзки за обмен на информация в реално време с диспечер-

ските пунктове на страните от ENTSO-E; 
  пренос на административна и технологична информация между отделните 

звена на ЕСО. 
Ще бъде обновена опорната телекомуникационна мрежа, като се даде възмож-

ност за високоскоростен пренос на по-голям обем информация през нея и при съблю-
даване на съвременните изисквания за кибер-сигурност. С това ще се осигури необ-
ходимото качество на телекомуникационните линии между диспечерските центрове 
на ЕСО, към разчетните центрове на ENTSO-e и към обектите от ЕЕС. Развитието на 
телекомуникационните системи ще осигурява резервирани комуникационни линии с 
обекти, които ще се управляват от опорни пунктове. 

Електроенергийният системен оператор е в процес на промяна в начина на управ-
ление на подстанциите, които експлоатира. 

Традиционната организация с 24-часово дежурство в обектите от дежурни опера-
тори, които извършват оперативни превключвания, разпоредени им по телефон, пос-
тепенно се променя. Предвижда се, част от подстанциите 110/ср.н., поетапно да оста-
нат само с по един оперативен дежурен, който да бъде на редовна смяна в работни 
дни. Този оперативен дежурен ще извършва обезопасяване и допускане до работа, в 
съответствие с изискванията на действащите в страната правилници и наредби. Опе-
ративните превключвания в тези обекти ще се извършват дистанционно, от „опорни“ 
пунктове, които ще имат 24-часово дежурство. Дежурните оператори в „опорен“ 
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пункт ще имат правата и задълженията на оперативните дежурни в подстанциите, но 
ще могат да извършват превключвания в няколко обекта на ЕЕС. 

Подобени проект на ниво електроразпределителна мрежа изгражда и EVN 
България Електроразпределение. Първоначално такива съоръжения са въведени в 
експлоатация, като мобилни електроразпределителни подстанции 110/20 kV -  
16,5 MVA, а по-късно е реализирана и първата стационарна автоматизирана  
110/20 kV електрическа подстанция „Царацово“. Съоръжението  се намира в село 
Царацово, област Пловдив. Мощността му е 32,5 MVA. Изграждането на подстанция-
та е свързано с интензивното развитие на района на север от Пловдив. В подстанция 
„Царацово“ е монтирана дигитална техника за управление, контрол, наблюдение и 
автоматизиране на разпределителните уредби. Чрез тази система управлението на но-
вата подстанция се извършва дистанционно от диспечерския център на EVN 
България. 

 
IV. ИЗВОДИ 
 

Преминаването към режим на работа, без постоянен дежурен персонал ще доведе 
до оптимизиране на режима на работа на ЕЕС в съответните региони, чрез увеличава-
не на броя наблюдавани в системата на АСДУ обекти и подобряване на възможност-
та за оперативно планиране и управление и постигане на оптимални режими на рабо-
та, както на отделните съоръжения, така и на ЕЕС в тези райони. 

Реализацията на тези проекти ще повиши енергийната ефективност на електро-
преносната мрежа, ще намали технологичните разходи и ще даде възможност за пос-
тигане конкурентни цени на електроенергията, поради подобряване на условията за 
търговия. Повишената преносна способност на мрежата ще даде възможност за при-
съединяване на инсталации за децентрализирано производство на електроенергия. 
Работните напрежения ще могат да бъдат регулирани в допустимите граници, с на-
личните технически средства, при всички режими на работа на ЕЕС. 
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Резюме: Статията разглежда основните мега тенденции, които оказват влияние 
върху глобалния пазар на вода (както и инвестиционните възможности, възникващи 
в резултат от тях): нарастване на населението, остаряване на инфраструктура-
та, подобряване на качеството на водата (необходимо на много места) и клима-
тични промени (свързани с наличието на водни ресурси). Тези тенденции водят как-
то до рискове, така и до възможности: пазарните възможности, свързани с водния 
сектор, се очаква да достигнат един трилион щатски долара през 2025 г. 
 

Ключови думи: глобален пазар на вода, глобално предлагане и търсене на вода 
 

Summary: This paper examines the key megatrends that are shaping the global water 
market, and explores the investment opportunities that are arising from these trends: 
population growth, ageing infrastructure, water quality improvements (necessary in many 
places), and climate change (altering the availability of water resources). Such trends 
generate risks and opportunities: market opportunities related to the water sector are 
expected to reach USD 1 trillion by 2025. 
 

Key words: global water market, global water supply and demand 
 
 

1. Водата – глобално предизвикателство1 
 

1.1. Ограничено предлагане 
На глобалния пазар на вода доминират две основни тенденции: предлагането на 

прясна вода е ограничено, докато търсенето устойчиво расте; много страни не успя-
ват да удовлетворят основни нужди при осигуряването на достатъчни количества 
вода с приемливо качество.  

Резервите от вода са ограничени. Независимо от факта, че всяка година валежите 
на сушата варират от 90 000 до 120 000 км³, около 2/3 от тях се изпаряват обратно в 
атмосферата. От останалата 1/3, 2/3 се вливат в реките, като само една малка част от 
тази вода може да бъде оползотворена. Следователно едва 10% от всички валежи  
(9 000 до 12 000 км³ вода) могат да бъдат използвани за пиене, в селското стопанство 
и индустрията, като има значителни регионални различия при разпределението на 
годната за ползване вода в отделните страни. 
                                                            
1 Water: the market of the future. RobecoSAM Study. 2015. 
https://www.robecosam.com/media/e/c/5/ec520a20dead6afed76550adceb01b7e_robecosam-water-
study_tcm1012-14997.pdf  
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Фигура 1: Прогноза относно недостига на вода (физически недостиг, икономически 

недостиг и липса на недостиг през 2025 г.)2 
 

Нарастващо търсене 
Използването на водата може да бъде разделено на три области на употреба: в до-

макинството, в селското стопанство и в индустрията. Глобално 10% от наличната во-
да бива използвана в домакинството, 70% в селското стопанство и 20% в индустрията. 
Има обаче големи регионални различия при използването на водата: в развитите страни 
около половината от потреблението на вода отива за индустрията, докато в развиващите 
се страни селското стопанство е най-големият потребител на вода – около 80%. 

Количествата на използваната вода нарастват рязко през последните десетилетия. 
През 1900 г. обемите използвана вода годишно са били приблизително 600 км³. В 
средата на ХХ век количествата достигат 1 400 км³, докато днес вече са над 4 500 км³. 
Вероятно тази тенденция ще се запази и в бъдеще, като се очаква през 2030 г. коли-
чествата да достигнат 6 900 км³. 

Недостигът на вода вече е сериозен проблем в много региони по света, като Южна 
Испания, страните от Магреб, Близкия Изток, Централна Азия, Пакистан, Южна 
Индия, Северен Китай, Мексико, САЩ – особено в Калифорния, където през 2014 г. 
бе обявено бедствено положение в резултат на сушата.  

Наличието на вода в отделните страни се измерва чрез Индекса на експлоатация 
на водите (Water Exploitation Index – WEI)3, който илюстрира натиска на водовзема-
нето върху наличните пресни водни ресурси. Индексът на експлоатация в дадена 
страна се изчислява чрез съотношението между годишния обем на иззетите пресни 
води и дългосрочните средни стойности на пресните водни ресурси. Индексът зависи 

                                                            
2 McGranahan, G. 2002. Demand-Side Water Strategies and the Urban Poor. International Institute 
for Environment and Development. 
https://www.researchgate.net/publication/228701911_Demand-
Side_Water_Strategies_and_the_Urban_Poor/figures?lo=1  
 

3 Индекс на експлоатация на водите. НСИ. 
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/SDI%202.7.MD_bg.pdf  
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от равнището на водовземане за домакинствата, услугите, селското стопанство, ин-
дустрията, за охлаждане в енергетиката и наличните ресурси на вода. Чрез този пока-
зател може се определи дали са постигнати целите за устойчиво водоползване, основа-
но на опазването на водните ресурси и свързаните с тях екосистеми. Предупредител-
ният праг, който отличава районите без стрес от тези с недостиг на вода е 20%. С остър 
недостиг на вода може да се считат районите с над 40% експлоатационен индекс. 

 

 
Фигура 2: Прогноза относно съотношението между годишния обем на иззетите пресни води 

и дългосрочните средни стойности на пресните водни ресурси през 2040 г.4 
 

При частното потребление нарастването на търсенето е свързано с иконо-
мическия растеж. Средният европеец използва между 150 и 400 литра вода за лични 
нужди всеки ден. Количествата използвана вода в САЩ са почти двойно по-големи 
от средните за Европа – 560 литра на човек дневно. В Китай стойностите са едва 130 
литра средно на човек на ден. В много развиващи се страни индивидуалното 
потребление на вода е доста под 50 литра дневно, което е минималното дневно рав-
нище на човек, определено от Организацията по прехрана и земеделие (Food and 
Agriculture Organization – FAO).  

Най-много вода се използва в селското стопанство за напояване. Докато през 
2009 г. за селскостопански дейности се ползва около 3 100 км³, очакванията са през 
2030 г. количествата да достигнат 4 500 км³. За производството на храни са нужни го-
леми количества вода – за производството на един килограм телешко използваното 
количество вода е 15 400 литра (съответно за един килограм агнешко – 8 763 литра, 
за един килограм свинско – 5 988 литра, за един килограм ориз – 2 500 литра, за един 
килограм пшеница – 1 600 литра).  

В индустрията водата е от изключително голямо значение при производството на 
хартия, текстил, електричество, в минното дело, при добива на нефт, във фармацев-
тика. През 2009 г. индустриалното производство потребява глобално около 800 км³, 
като се очаква нарастване през 2030 г. до 1 500 км³. 

75% от водите, използвани в индустрията, са за производство на енергия и ох-
лаждане. Водата е нужна при производството на почти всеки вид енергия, като в съ-

                                                            
4 World Resource Institute. OECD. 2016. http://www.ecoclimax.com/2016/11/water-stress-ratio-of-
withdrawals-to.html  
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щото време огромни количества енергия са нужни за пречистването, изпомпването и 
транспортирането на вода. 

 
2. Глобални тенденции, формиращи пазара на водата 
2.1. Демографски промени 

Три са демографските тенденции, които влияят върху потреблението на вода:  
• ръст на населението – населението в света ще продължава да нараства през 

следващите няколко десетилетия;  
• урбанизация – все повече хора ще живеят в градовете;  
• нарастване на жизнения стандарт – жизненият стандарт ще се повишава, осо-

бено в двете страни с най-голямо население – Китай и Индия, което ще доведе до на-
растване на глобалното потребление на вода. 

Населението в света е 7.8 милиарда души и въпреки намаляването на темповете 
на нарастване ще продължи да се увеличава през следващите няколко десетилетия. 
Според ООН глобалното население ще достигне 9.6 милиарда души през 2050 г. Тър-
сенето на вода също ще нарасне в отговор както на увеличеното население, така и в 
резултат на повишаващия се жизнен стандарт.  

Урбанизацията нараства заедно с ръста на населението. Все повече хора живеят в 
градовете – 55% от световното население живее в градове днес в сравнение с 29% 
през 1950 г., като прогнозите на ООН са през 2030 г. 60% от населението в света да е 
урбанизирано. Бързо растящите градове са голямо предизвикателство за водния сек-
тор. Търсенето на услуги, свързани с водата (особено пречиствателни услуги) нараст-
ва с бързи темпове и изисква огромни инвестиции. 

Нарастването на населението и повишаването на жизнения стандарт се отразява 
върху производството на храна, което на свой ред влияе върху търсенето на вода. 
ФАО очаква търсенето на храна да нарасне с 60% между 2006 и 2050 г. (главно поради 
увеличеното търсене на храна в развиващите се страни, където нарастващата средна 
класа търси все повече храни, за чието производство е нужно голямо количество вода). 

2.2. Остаряла инфраструктура 
За разлика от много развиващи се страни, където хората все още нямат адекватен 

достъп до чиста питейна вода, развитите страни изграждат своята водопроводна сис-
тема в началото на ХХ век. Водоснабдителната и пречиствателната системи имат екс-
плоатационен живот от 60 до 80 години, който в много случаи е към своя край. В ня-
кои страни водопроводната система не е поддържана добре. Затова на много места са 
нужни огромни инвестиции за поддръжка на остарялата инфраструктура.  

2.3. Повишаване на стандартите относно качеството на водата 
В много страни населението страда не само от недостиг на вода, но и от лошото 

качество на водата. Въпреки че Целите на хилядолетието за развитие (Millennium 
Development Goals – MDG) относно достъпа до питейна вода са постигнати пет годи-
ни преди предвиденото, 748 милиона души са без достъп до добър източник на пи-
тейна вода през 2012 г. От друга страна, целите на хилядолетието за развитие относ-
но канализацията е трудно да бъдат постигнати. Независимо от направения напредък, 
2.5 милиона души от развиващите се страни все още нямат достъп до добра канализация. 

Причините за това състояние на нещата са три: 
• В развиващите се страни много жители на градските райони не са свързани с ка-

нализацията. Отпадните води от тези домакинства се изливат в околната среда без 
никакво пречистване, като замърсяват подпочвените и повърхностните води. Твърди 
отпадъци също биват изхвърляни във водоизточниците. 
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• Индустриалните отпадъчни води в много страни са неправилно пречиствани. 
Например подпочвените води в северен Китай са твърде замърсени и не могат да бъ-
дат използвани за селско стопанство или за къпане. 

• През последните десетилетия фермерите повишиха реколтите си благодарение 
на нарасналата употреба на торове и средства за защита от вредители. В много регио-
ни тези субстанции са отровили водата и замърсили подпочвените води. 

2.4. Климатични промени 
Климатичните промени се очаква да окажат значително влияние върху водните 

ресурси в много региони на света през следващите няколко десетилетия. Комбинира-
ният ефект от свръхексплоатация на водите и климатични промени вече дава своето 
отражение върху водоснабдяването в света.  

 

3. Глобалният пазар на вода 
Пазарните възможности, свързани с водния сектор, се очаква да достигнат един 

трилион щатски долара през 2025 г. Правителствата и фирмите за водоснабдяване 
признават, че е нужна промяна в цената на водата, за да може да се разшири и под-
държа водопреносната инфраструктура и инфраструктурата за пречистване на отпад-
ните води, за да се гарантира водоснабдяването с чиста вода, като едновременно се 
предоставя адекватно обслужване и се реализира печалба. В същото време, нараства-
щият дял на участие на частния сектор в осигуряването на финансиране на инфра-
структурата, технологията и експертните знания, също е в подкрепа на растежа на 
водния сектор. Ограниченото количество на водата и нарастването на натиска върху 
ограничените глобални ресурси на вода са движещите сили на растежа на водния сек-
тор. В резултат на това разходите в този сектор се очаква да растат с около 5-6% през 
следващите години. 

3.1. Правителствени инициативи 
Някои страни продължават да инвестират в проекти, свързани с водата, като 

включват разходи за околна среда в стимулиращи пакети. Китайското правителство 
отделя 1-2% от БВП за защита на околната среда и контрол на замърсяването, като 
голяма част е предназначена за пречистване на отпадните води и твърдите отпадъци. 
САЩ ще трябва да инвестират 500 милиона щатски долара във водоснабдяването. Но 
докато някои сегменти от пазара на вода могат да очакват темпове на нарастване от 
5% до 10% в следващите години, регионалните и секторни различия остават. 

3.2. Консолидация и приватизация 
Консолидацията на водния сектор дава възможности на частните фирми. Водната 

индустрия е много фрагментирана, била е обект както на приватизация, така и на 
консолидация. До 1994 г. участието на частния сектор е свързано само със страните 
от ОИСР (OECD). Оттогава насам приватизацията се случва най-вече на нововъзник-
ващите пазари. Например Китай, където днес 32% от общинското водоснабдяване се 
обслужва от частния сектор, докато през 1998 г. делът на частния сектор е едва 4,4%. 

Моделът на работа и структурата на собствеността на водоснабдяването също ва-
рира между различните региони. В повечето страни публичните власти или държавни 
фирми са отговорни за водоснабдяването с питейна вода и пречистването на отпадни-
те води, докато в някои страни тези услуги са приватизирани или организирани на 
принципа на публично-частното партньорство (public-private partnership – PPP). Във 
Великобритания приватизацията стартира през 1989 г. и води до създаването на 10 
големи водоснабдителни компании, които представляват над 85% от цялата система. 
В САЩ обаче едва 16% от водоснабдяването е частно, като голямата част е собстве-
ност на местните общини или правителството. Във Франция водоснабдяването е ор-
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ганизирано на принципа на публично-частното партньорство. На глобално ниво 
местните власти се опитват да наложат публично-частните партньорства като начин 
за управление на водния сектор. 

Глобално около 14% от световното население е обслужвано от частни водоснаб-
дителни компании, които осигуряват питейна вода и се грижат за пречистването на 
отпадните води, като този дял се очаква да достигне 21% през 2025 г. В Западна 
Европа 47% от населението се обслужва от частния сектор, около 23% в Северна 
Америка и 20% в Югоизточна Азия. Най-значителен ръст на участие на частния 
сектор се очаква на нововъзникващите пазари като Египет, Виетнам и Индия. 

 

Очакванията са частният сектор да играе значителна роля в един интегриран под-
ход за управление на водите, което е от особена важност за подобряване прозрач-
ността на процеса на вземане на решения. Въпреки че частните компании могат да 
подобрят ефикасността и да осигурят технологични нововъведения, частните водо-
снабдителни компании в много страни все още се сблъскват със скептицизъм по ре-
дица причини. Например, частните компании може да не са загрижени за обществе-
ния интерес, да избягват инвестициите в дългосрочни проекти, за сметка на кратко-
срочни печалби за акционерите си. Също така някои правителства биват изправени 
пред предизвикателството, свързано с начина на регулиране на частните монополи. 
Международни организации като Съветът за консултации по публично-частната ин-
фраструктура (Public-Private Infrastructure Advisory Facility – PPIAF) на Световната 
банка предлагат подкрепа при подготовката на споразумения с частни оператори с 
цел да бъдат избегнати конфликти на интереси. 

3.3. Цени на водата 
Повишаващите се цени на водата подпомагат инвестициите в инфраструктура. 

Цените на водата са от изключителна важност за покриване на разходите при предо-
ставяне на услугата, както и за осигуряването на достатъчно средства за разширяване 
и подобряване на съществуващата инфраструктура за разпределение на водата. Те са 
също така и важен механизъм за насърчаване на потребителите да използват осъзнато 
водата – ако цените на водата са твърде ниски, потребителите ще използват твърде 
много вода. Обаче на местата, където бедността и достъпността са проблем, цените 
на водата могат да бъдат диференцирани. Това ще помогне да бъде осигурена вода на 
ниски цени за базовите нужди на домакинствата, например 30-50 литра на човек 
дневно, като в същото време диференциацията на цената ще играе възпираща роля 
пред свръхизползването на вода. Диференцираните ценови схеми биват прилагани 
успешно в Израел, Австралия, Хонконг, Япония, Корея и части от САЩ. 

Необходимостта за подобряване на остарялата инфраструктура и изграждане на 
нова инфраструктура се засилва. Това, както и натискът за повишаване на стандарти-
те относно качеството на водата, води до значителни капиталови изисквания. Но тъй 
като фискални рамки ограничават разходите на централните правителства, това озна-
чава, че цената на водата в някои региони трябва да се повиши. Въпреки че повечето 
водоснабдителни компании се сблъскват с проблеми при повишаването на цените, за 
да бъдат в състояние да покрият разходите, цената на водата нараства на много места 
по света. Глобалните средни комбинирани цени непрекъснато растат (с 4,3% през 
2014 г., 3,7% през 2013 г.). Има обаче значителни разлики в цените на водата между 
страните. Цената на кубичен метър вода във Франция, която е относително богата на 
водни ресурси, е около 50% по-висока от цената на кубичен метър вода в Испания, 
която се смята за бедна на водни ресурси. Страни като Великобритания, Дания и 
Германия имат цени на водата, които покриват не само оперативните разходи, но 
също така и капиталовите разходи. От друга страна, в страни като Саудитска Арабия 
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и Ирландия, чиито цени на водата са изключително ниски, данъкоплатците понасят 
цялото финансово бреме. В Китай и Индия разходите за вода като процент от разпо-
лагаемия доход са ниски, но това стимулира свръхизползването на водните ресурси, 
което е неустойчива практика в дълъг период. 

 

4. Възможности за инвестиции 
Успешната инвестиционна стратегия, фокусирана върху водата, следва да се ба-

зира на три основни принципа:  
• да удовлетворява принципите на устойчивостта; 
• да се придържа към система от общи инвестиционни принципи; 
• да разглежда цялата верига на стойността във водния сектор, за да идентифици-

ра компаниите, предоставящи решения на кризата с водата.  
Веригата на стойността на водата включва широк спектър от дейности. Те започ-

ват от източника на вода и включват проучването, извличането, дезинфекцията и раз-
пределението на водата до крайния потребител, както и в обратен ред – събирането 
на отпадните води, пречистването на отпадните води и връщането на водата обратно 
в природата. Веригата на стойността на водата се състои и от дейности като защита 
от природни бедствия, измерване на обема на продадената вода, повторно използване 
на водата от домакинствата за други цели и осигуряване на устойчиво управление на 
отпадъците, с цел защита на водните ресурси. 

4.1. Компании за водоснабдяване  
Глобално текущите годишни капиталови разходи за инфраструктура на компа-

ниите за водоснабдяване и пречистване на отпадните води се изчисляват съответно 
на 100 милиарда щатски долара и 104 милиарда щатски долара, докато текущите опе-
рационни разходи достигат съответно 191 милиарда щатски долара и 125 милиарда 
щатски долара. 

Регионалните различия са значителни. Базирани на икономическия растеж и не-
обходимостта да догонят инвестициите в основна инфраструктура, инвестициите във 
водния сектор на нововъзникващите пазари се очаква да растат по-бързо от инвести-
циите на развитите пазари, докато очакваният растеж е нисък както на Европейските 
пазари, така и в страните от Субсахарска Африка. Други държави обаче ще се радват 
на темпове на растеж, по-високи от средните, особено в нововъзникващите пазари в 
Азия, Близкия Изток и Северна Африка. Очаква се растеж и на пазара в САЩ, дви-
жен както от нарастващите нива на инвестиции в разширяване и подобряване на ос-
тарялата водна инфраструктура, така и от нарасналото търсене на вода в районите 
бедни на вода, в които населението продължава да нараства, особено в Южна Кали-
форния. Този пазар продължава да бъде силно повлиян от публичните бюджети и 
свързаните с водата политики. Икономическите резултати в Близкия Изток са тясно 
свързани с осигуряването на допълнителна вода чрез процеса на обезсоляване, като 
се очаква това да доведе до високи темпове на растеж на свързаните с водата техно-
логии и услуги.  

4.2. Капиталови стоки и химикали 
Този инвестиционен клъстър включва оборудване и системи, използвани по цяла-

та верига на добавената стойност на водата, от първоизточника на вода до помпените 
станции, пречиствателните системи и химикали, разпределението и събирането, 
повторното използване на водата, напояването, връщането на водата в естествените 
водоизточници. 

4.3. Строителство и материали 
Този инвестиционен клъстър включва изграждането на водна инфраструктура, 

свързана с разпределението и управлението на водата и отпадните води. Ръстът в то-
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зи клъстър е свързан с нарастването на населението. Тъй като населението расте най-
бързо в развиващите се страни, там мрежите се предвижда да се разраснат, за да 
включат домакинствата към системата, допринасяйки за осигуряването на нова ин-
фраструктура във връзка с бързата урбанизация.  

4.4. Качество и анализи 
Този инвестиционен клъстър се фокусира върху мониторинга, поддръжката и 

опазването на качеството на водата. Увеличените нива на замърсяване и микрозамър-
сители са причина по-строг мониторинг на повърхностните и подпочвените води. 
Аналитичните инструменти се използват за измерване и идентифициране на хими-
чески и биологически агенти, на разтворен кислород във водата, на рН равнища, на 
концентрацията на азот и фосфор, за измерване на нивата на пестицидите и ток-
сичните химикали във водата. 

 
5. Заключение 
Важността на водата като ресурс, поддържащ живота, е неоспорима. Обаче дока-

то търсенето на водни ресурси е неограничено, предлагането е ограничено. Нараства-
нето на потреблението на вода на човек от населението, замърсяването и нестабилни-
те промени във времето продължават да оказват натиск върху ограничените водни 
ресурси, нуждата да се гарантира достъп до достатъчни количество чиста и безопасна 
вода за все повече нарастващото население става все по-належаща. Имайки предвид 
природата на тези предизвикателства, търсенето на иновативни решения, които пома-
гат за по-ефикасното използване на наличните водни ресурси или за подобряване на 
качеството на питейната вода, ще продължава да нараства. В резултат на това, паза-
рът на вода се очаква на расте с 1-2 процентни пункта над темпа на растеж на БВП, 
достигайки 1 трилион щатски долара до 2025 г. 

Компаниите, които възприемат нарастващите нужди от устойчиви решения като 
възможност – и отговорят, като предложат иновативни решения, които се справят с 
предизвикателствата, свързани с оскъдността, качеството и алокацията на водата, ще 
бъдат в добро положение и могат да очакват печалби в дълъг период.  

Много от тези решения вече съществуват, а инвеститорите с дългосрочна визия 
могат да намерят множество атрактивни инвестиционни възможности по цялата ве-
рига на добавена стойност на водата: например микронапояване, умни измервателни 
и спестяващи вода уреди, които помагат за свръхпотреблението на вода; микро и улт-
рафилтриране, обезсоляване, ултравиолетова дезинфекция са едва няколко примера 
за това, как различните технологии за пречистване на водата могат да ни помогнат да 
намерим нови източници на вода. 

Инвестирането във вода изисква както разбиране на последните технически изоб-
ретения, така и политически и регулаторни мерки и решения, свързани с водния сек-
тор. Новите стандарти относно околната среда, по-сериозните изисквания относно 
качеството на водата, повече публични разходи за изграждане на инфраструктура и 
поддръжка, както и фиксиране на цените на водата, всичко това може да окаже зна-
чително отражение върху растежа на индивидуалните сегменти на пазара на вода и 
като последица от това, върху привлекателността на компаниите, работещи в тези 
сегменти.  

Водната индустрия ще бъде изправена пред редица промени в бъдеще, свързани с 
бързата урбанизация, сериозните климатични промени, нарастване на изискванията 
на потребителите и навлизането на дигиталните технологии. Всички тези промени ще 
принудят фирмите да отговорят на новите предизвикателства, за да могат да бъдат 
конкурентоспособни.  
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Повечето последици от климатичните промени са свързани по един или друг на-
чин с водата. Промените в климата се отразяват върху селското стопанство, водят до 
повишаване на морското равнище, предизвикват пожари, засушавания и наводнения. 
За да може да бъде изхранено световното население, глобалното производство на 
храни ще трябва да нарасне със 70% до 2050 г. Това изисква повече обработваеми 
площи и съответно повече и по-ефикасно напояване.  

Традиционното инвестиране, планиране, дизайн и работа са линейни по природа. 
Водата се изземва от източника, проверява се качеството ѝ, използва се по предназна-
чение, след което се пречиства и връща обратно. Отпадните води съдържат редица 
ценни ресурси като азот, фосфор, енергия и други хранителни вещества, които могат 
да бъдат използвани в кръговата икономика. Чрез преминаването от линеен към кръ-
гов модел на икономиката, може да бъде намалено количеството потребена вода и да 
бъдат използвани ефикасно ресурсите. За тази цел ще трябва да бъдат преосмислени 
традиционните модели на пречистване на водата.  

Днес повече от всякога потребителите са облагодетелстване от дигиталните тех-
нологии. В резултат на това те очакват все по-персонализирани продукти и услуги, за 
да могат да оптимизират своята работа, да подобрят начина си на живот и да постиг-
нат целите си. За да отговорят на тези очаквания, фирмите от водната индустрия ще 
трябва да се опитат да намират решения заедно с потребителите. Така ще се установи 
дългосрочна връзка с потребителите, като в същото време се разрешат и предизвика-
телствата във водната индустрия.  

Умни мрежи могат да събират и анализират данни много по-ефикасно, а това да 
доведе до подобряване на водната инфраструктура. Използването на интернета на не-
щата не само би помогнало за по-добро управление на инфраструктурата и намалява-
не на загубите, но би довело до важни промени в начина, по който извършват дей-
ността си водоснабдителните компании. Смарт мрежите биха дали възможност на 
фирмите да подобрят производителността и ефикасността, като в същото време подо-
брят предлаганата на потребителите услуга. 
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Abstract: A Bulgarian version of the temporal satisfaction with life scale(TSWLS) is 
presented. Two independent samples of employees and students are surveyed - a total of 
102 respondents. The results of the statistical analyses suggest that the Bulgarian version 
has best psychometric parameters without three items of the original scale - №2,6 and 11 - 
each one belongs separately to the three subscales - past, present and future. This is an 
argument to cut the number of items to thirteen at whole scale. 
 
Key words: subjective well-being, temporal satisfaction with life, psychometric parameters.  

 
 

1. За субективното благополучие, удовлетвореността от живота и щастието. 
В последните десетилетия психолозите-позитивисти са се разделили на „хедо-

нисти” и „евдемонисти”. Хедонистите са ориентирани към субективните преживява-
ния на наслада, удоволствие и удовлетвореност от живота, докато евдемонистите 
следват принципите, формулирани от Аристотел и разглеждат щастието и благополу-
чието като „хармония на човека с добродетелите” (Ryff, 2014). В контекста на първия 
подход, щастието се разглежда като синоним на „субективното благополучие”(Well-
being) и е интегрална съвкупност от удовлетвореността от живота, липса на негатив-
ни емоции, оптимизъм и позитивни емоции (Diener,Chan, 2011) В хронологичен план, 
по-ранните изследвания отразяват именно хедонистичния подход, докато постепенно 
голяма част от по-късните са свързани с евдемонистичната гледна точка (Ryan, Deci, 
2001). Субективното благополучие, разглеждано като интеграция на физически, пси-
хически и социални аспекти, се свързва с многобройни ползи за здравето, интимните 
отношения, работата и икономическия статус (Lyubomirsky et al., 2005). Например, 
позитивните емоции и житейски възгледи корелират с намален риск от заболявания и 
травми, с по-добра имунна защита, по-ефективно справяне със стреса и по-бързо въз-
становяване, както и по-дълъг живот. Индивидите с по-високи оценки по благополу-
чие са не само по-здрави, но също така те са и по-успешни в работата, печелят пове-
че, имат по-удовлетворителни отношения и повече допринасят за просперитета на 
своите общности (Kobau et al., 2010). 
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За психологическа оценка на удовлетвореността от живота в редица изследвания 
традиционно се използва скалата на Е.Динер – SWLS. Динер и кол. (Diener et al., 
1985) създават скалата за измерване на общата удовлетвореност от живота (The 
Satisfaction  with Life Scale – SWLS), фокусирайки се единствено върху чувството за 
обща удовлетвореност, без да се засягат други конструкти, свързани с благополучие-
то, като позитивните емоции, самотата и др. под., т.е. става дума за когнитивна 
оценка на удовлетвореността от живота. Тази скала има българска версия, която по-
казва добри психометрични параментри (Проданов, 2020). В по-късни изследвания, 
вниманието на Динер и кол. се насочва към диференцирано оценяване на удовлетво-
реността във времевите измерения. Така е създадена скалата за темпоралната 
(времева) удовлетвореност от живота – TSWLS. В настоящата публикация е поместе-
на българска версия именно на този метод, като са направени някои предложения, 
свързани с оптимизиране на нейните характеристики. 

 
2. Описание на скалата TSWLS 
Тази скала оценява удовлетвореността от живота в трите времеви измерения на 

психичното функциониране на човека – минало, настояще и бъдеще. Приема се, че 
изследва когнитивния компонент на субективното благополучие във времевия век-
тор. Отново трябва да се каже, че скалата е разработена в лоното на т.нар. „хедони-
стично направление” в позитивната психология. Идеята за включването на времето в 
удовлетвореността от живота произтича от предположението, че субективното благо-
получие е динамичен конструкт, който се променя с изменението на условията на 
живот (вътрешни и външни), което неминуемо се случва с възрастта. Това може да 
обясни защо даден зрял индивид, който е имал „прекрасно детство”, се е „сринал” в 
настоящето, а бъдещето му се струва безперспективно. Но може да има и казуси с об-
ратна валентност или всякакви други вероятностни комбинации на удовлетвореност-
та от живота във времевата рамка.  

В състава на скалата влизат общо 15 твърдения, по 5 айтема за всяка темпорална 
удовлетвореност – от миналото, от настоящето и от бъдещето. Така се оформят 5 суб-
скали, които са подредени последователно в хронологичен план. Използвана е 7-сте-
пенна измервателна скала от ликертов тип, като оценките варират от 1 – „категорич-
но не съм съгласен” до 7 – „напълно съм съгласен”. Всички айтеми са позитивно фор-
мулирани. 

Валидирането на скалата е извършено върху три сравнително големи извадки – 
от студенти и две на зрели и възрастни хора. Психометричните параметри на ориги-
налната скала са отлични. Вътрешната консистентност(α на Кронбах) е над 0,90. 
Тест-ретестовата надеждност варира от 0,82 до 0,89 в различните периоди (от 4 до  
9 седмици между двете изследвания при извадка от студенти). Факторният анализ от-
кроява ясна структура от три компонента, извлечени по метода на „Главните компо-
ненти” с последваща „Варимах ротация”. Трите фактора се припокриват с времевите 
измерения, като обясняват общо около 73% от вариациите на данните: компонент 
„бъдеще” – 45,2%; „настояще” – 19,3% и „минало” – 9,3% (Pavot, Diener, &Suh, 1998).  

 
2.1. Изследвана група в българската адаптация 
 

Предложената българска адаптация на скалата TSWLS е направена върху две не-
зависими извадки: първата се състои от студенти, а втората е от „изследователски 
тип”, като са включени хора с различни професии. Всички респонденти са със средно 
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или висше образование. Общият брой на изследваните лица е 102, от тях жените са 
84(82%), а мъжете – 18(18%). Този дисбаланс по признака „пол” не дава възможност 
да се правят изводи за ефекти на пола върху резултатите. Според възрастта си, рес-
пондентите от двете извадки се разпределят в широк диапазон – от 19 г. до 75 г., като 
средната аритметична е 38 г. (стандартно отклонение = 12,66 г.). Разпределението по 
възраст е близко до нормалното: z(Колмогоров-Смирнов) = 0,912, Asymp.Sig. = 0,376. 
Изследването беше проведено по два начина: около половината от данните бяха 
събрани онлайн, чрез е-вариант на скалата; другата част от данните са събрани по 
метода „молив и хартия”. 

 
2.2. Анализ на айтемите от скалата TSWLS 
 

Принципно, класическият айтем-анализ включва две основни психометрични 
процедури – оценка за „трудност” и за „разграничителна способност” („дискримина-
тивност”) на всеки от включените айтеми. Трудността се дефинира като дял от броя 
на изследваните лица, които са отговорили правилно на дадения айтем. Например, 
ако 80% от респондентите са отговорили вярно на даден айтем, тогава трудността на 
този айтем е 0,80. Това е логично преди всичко за тестове, които измерват способнос-
ти или постижения (това са т.нар. „обективни тестове”), но не е приложимо за лич-
ностни въпросници, където няма верни или неверни отговори „по презумпция”. Все 
пак, добре е отговорите на съответното твърдение от личностна скала или въпросник, 
да бъдат достатъчно хетерогенни, защото ако всички лица имат едно и също мнение, 
независимо дали то е в позитивния или негативния спектър на измервателната скала, 
тогава този айтем не би носил никаква полезна информация. Възможно е, когато ста-
ва дума за личностни скали и въпросници, като критерий за „трудност” на айтемите 
да се използват резултатите от дескриптивния анализ – средни стойности и стандарт-
ни отклонения, както и интервалът на вариацията на отговорите. Добре е, например, 
айтемите да имат средна стойност в диапазон между 0,3 и 0,7 от максималната 
оценка, което е пренос от критерия за трудност при тестовете за способности и пос-
тижения. В конкретния случай на скалата TSWLS това би означавало, че „трудност-
та” на айтемите от въпросника би трябвало да варира между стойностите 2,1 и 4,9. 
Именно този критерий е използван в случая с айтем №2 от субскалата „удовлетворе-
ност от миналото”, поради което той беше изключен от списъка, тъй като не покрива 
това изискване. Разбира се, освен това, този айтем не се оказа и с достатъчна „дис-
криминативна сила”, което бе констатирано чрез клъстърния анализ. В Таблица 1 са 
представени дескриптивните статистики на айтемите от скалата, които могат да по-
служат като косвени критерии за тяхната „трудност”. Както може се да види от таб-
лицата, има още един айтем, който не отговаря на критерия за „трудност”(sat10), но 
той покрива останалите критерии, свързани с „дискриминативната способност” и се 
вписва добре във факторната структура, поради което не е изключен от съдържание-
то на скалата. Аргументите за това ще се представят по-надолу, заедно със съот-
ветните статистически анализи. 
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Таблица №1 
Дескриптивни (описателни) статистики на айтемите от скалата TSWLS 

 
 

Забележка: 1) sat1….15 са обозначения на айтемите от скалата; 2) в списъка са 
само тези айтеми, които отговарят на критериите за трудност, дискриминация, 
надеждност, както и се вписват във факторния анализ. Както се вижда липсват три 
айтема - №2, №6 и №11 от оригиналния въпросник. 

 
Другият важен аспект от айтем-анализа е оценката за „дискриминативната спо-

собност” на айтемите. В дадения случай, тази характеристика може да се определи 
като способност на айтема да разграничава респондентите по отделните субскали. 
Това означава, че отговорите на лицата по дадения айтем ще „натоварват” съответна-
та субскала към която той теоретично принадлежи в значително по-голяма степен, 
отколкото която и да е от останалите две субскали. В случая, дискриминативната 
способност може да се измери с корелациите между съответните айтеми и баловете 
по субскалите. Този критерий би бил удовлетворен, ако линейните връзки на айтема 
със „собствената” субскала са значително по-високи от евентуалните му връзки с 
другите субскали. Например, твърдението под №1 във въпросника („Удовлетворен 
съм от живота, който съм имал досега“) теоретично принадлежи към субскалата 
„удовлетвореност от живота в миналото” и затова трябва да има значимо по-високи 
корелации с бала по тази субскала, отколкото с останалите две, макар да се очакват 
определени връзки и с удовлетвореността от настоящето и бъдещето, доколкото 
много хора, които са имали щастливо минало, имат и позитивно настояще, както и 
оптимистични очаквания за бъдещето.  

В Таблица 2 са отразени корелациите, които показват дискриминационната спо-
собност на айтемите от първата субскала. 

 
 
 

102 1,00 7,00 3,8137 1,76731
102 1,00 7,00 3,9608 1,59778
102 1,00 7,00 3,9804 1,77430
102 1,00 7,00 4,3431 1,90099
102 1,00 7,00 4,9902 1,61977
102 1,00 7,00 4,4804 1,65745
102 1,00 7,00 4,7451 1,51354
102 1,00 7,00 5,4118 1,38130
102 1,00 7,00 4,7843 1,27914
102 1,00 7,00 4,8235 1,51175
102 1,00 7,00 4,5980 1,47090
102 2,00 7,00 5,1373 1,36461
102

sat1
sat3
sat4
sat5
sat7
sat8
sat9
sat10
sat12
sat13
sat14
sat15
Valid N (listwise)

брой ИЛ Minimum Maximum
средна

стойност
стандартно
отклонение
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Таблица №2 
Линейни корелации между айтемите от първата субскала и субскалите  
от TSWLS  

 

 

 
От Таблица №2 ясно се вижда, че корелациите между айтемите и сумарния бал 

на „собствената” субскала (TSWLS – минало), са значимо по-високи от корелациите с 
останалите две субскали. 

 
В следващата Таблица №3 са отразени корелационните коефициенти между 

твърденията от втората субскала и баловете на трите субскали от въпросника. Забе-
лязва се значителната разлика между коефициентите на линейна корелация на айте-
мите с №7,8,9 и 10 със субскалата, към която принадлежат (TSWLS – настояще), от 
една страна, в сравнение с корелациите им с другите две субскали – от друга.  

 
На свой ред, в Таблица №4 са отразени коефициентите на корелации между 

айтемите от третата субскала (TSWLS – бъдеще) и трите субскали. Отново се вижда 
значимата разлика между силата на връзките на тези твърдения (№12,13,14 и 15) със 
„собствената” субскала, в сравнение с коефициентите на корелация с другите две 
субскали.  

Резултатите от трите таблици – 2,3 и 4 могат да се приемат като аргументи в пол-
за на дискриминативната сила на айтемите от съответните субскали, както поотделно 
за всяко твърдение, така и в комплект. Отново трябва да се подчертае, че тези 
изчисления са направени след цялостния анализ на айтемите от българската версия, 
затова са изключени трите твърдения с недостатъчна „трудност” и „дискриминатив-
ност” – това са айтемите с оригинални номера – 2,6 и 11. 

 
 
 

1 ,439** ,343** ,320**
,000 ,000 ,001

,439** 1 ,639** ,366**
,000 ,000 ,000
,343** ,639** 1 ,557**
,000 ,000 ,000
,320** ,366** ,557** 1
,001 ,000 ,000
,686** ,783** ,831** ,752**
,000 ,000 ,000 ,000
,201* ,390** ,380** ,242*
,043 ,000 ,000 ,014
,157 ,196* ,427** ,220*
,116 ,048 ,000 ,027

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

sat1

sat3

sat4

sat5

TSLS_
минало
TSLS_
настояще
TSLS_
бъдеще

sat1 sat3 sat4 sat5

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Таблица №3 
Линейни корелации между айтемите от втората субскала и субскалите от 
TSWLS  

 

 

 
Таблица №4 
Линейни корелации между айтемите от третата субскала и субскалите от 
TSWLS  

 

 

1 ,765** ,734** ,480**
,000 ,000 ,000

,765** 1 ,803** ,635**
,000 ,000 ,000
,734** ,803** 1 ,600**
,000 ,000 ,000
,480** ,635** ,600** 1
,000 ,000 ,000
,216* ,400** ,421** ,338**
,029 ,000 ,000 ,001
,868** ,929** ,905** ,767**
,000 ,000 ,000 ,000
,384** ,513** ,516** ,456**
,000 ,000 ,000 ,000

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

sat7

sat8

sat9

sat10

TSLS_
минало
TSLS_
настояще
TSLS_
бъдеще

sat7 sat8 sat9 sat10

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

1 ,620** ,738** ,482**
,000 ,000 ,000

,620** 1 ,787** ,583**
,000 ,000 ,000
,738** ,787** 1 ,615**
,000 ,000 ,000
,482** ,583** ,615** 1
,000 ,000 ,000
,244* ,340** ,296** ,236*
,014 ,000 ,003 ,017
,343** ,511** ,535** ,430**
,000 ,000 ,000 ,000
,822** ,884** ,923** ,782**
,000 ,000 ,000 ,000

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

sat12

sat13

sat14

sat15

TSLS_
минало
TSLS_
настояще
TSLS_
бъдеще

sat12 sat13 sat14 sat15

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Посочените по-горе статистики, свързани със значимите разлики в корелациите 
на съответните айтеми със „собствената скала”, обаче, биха могли да се обяснят и с 
факта, че баловете на субскалите се определят именно от айтемите, които предвари-
телно са включени в тези субскали. Затова, по-точен начин да се установи дискрина-
тивната способност на тези айтеми е съпоставката между средните стойности на кое-
фициентите на корелация между айтемите вътре в субскалата, в сравнение със сред-
ните стойности на корелации между тях и останалите айтеми от въпросника. Тези 
съпоставки са отразени в Таблица 5. Значителните разлики в средните корелационни 
коефициенти, отразяващи вътрешните връзки в субскалите и тези, които показват 
връзките на твърденията от отделните субскали с твърденията, които са извън тях, 
доказват още веднъж дискриминативната сила на айтемите.  

 
Таблица №5 
Средни стойности на линейните корелации между айтемите вътре  
в субскалата и средните на корелациите на тези айтеми с другите  
твърдения от въпросника  

 
 

Субскала 
Средни стойности  

на корелациите 
между айтемите от 

субскалите 

Средни стойности  
на корелациите на айтемите  
от субскалите с останалите 
твърдения от въпросника 

TSWLS – 
минало 

0,44 0,24 

TSWLS – 
настояще 

0,67 0,33 

TSWLS – 
бъдеще 

0,64 0,30 

 

 
2.3. Клъстърен анализ. 
 
Клъстърният анализ може да илюстрира структурата на въпросника и неговите 

субскали, като докаже неговата вътрешна консистентност. От дендрограмата могат 
да се анализират основните взаимовръзки между твърденията, а така също и съдър-
жателно да се интерпретират извлечените клъстъри. От Фигура 1 ясно се откроява 
групирането на айтемите около три основни клъстъра, които разграничават трите 
субскали – удовлетвореност от миналото, настоящето и бъдещето. Интерес представ-
лява обединението на субскалите за настоящето и бъдещето в отделен клъстър, който 
се диференцира от субскалата „удовлетвореност от миналото”. Това би могло да се 
интерпретира като доказателство за по-тясната връзка между статуса на настоящето 
и антиципациите за бъдещите събития.  
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Фигура 1. Дендрограма от йерархичен клъстърен анализ на 12 айтеми  
от оригиналния въпросник (премахнати са айтемите с №2,6 и 11) 

 
2.4. Факторен анализ 
 

В Таблица №6 са отразени статистиките от КМО-М и Bartlett’s Test of Sphericity, 
които са критерий за адекватност и релевантност на данните от изследваната извадка 
за извършване на процедурата на факторния анализ.  

 
Таблица №6 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure за адекватност на данните в извадката  
за извършване на факторен анализ 

 
 

Коефициентът на КМО-М от 0,826 (значително е над препоръчителния праг  
от 0,6) напълно удовлетворява изискванията за стартиране на процедурата.  

 

KMO and Bartlett's Te st

,826

724,194
66

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx . Chi-Square
df
Sig.

Bartlet t's Test of
Sphericity
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В Таблица №7 може да се види  факторното решение след извличане по метода 
на „Главните компоненти” при последваща ротация „Варимакс” (Varimax with Kaiser 
Normalization). За всеки от трите компоненти са отразени само коефициентите на 
факторните тегла, които са по-високи от 0,50. От анализа са изключени айтемите с 
номера 2, 6 и 11. 

 
Таблица №7 
Факторна структура на българската форма на TSWLS със съответните 
„факторни тегла” на отделните айтеми за всеки от трите компонента 

 

Компоненти 
 
Айтеми от скалата 
TSWLS 

 
Първи 

компонент 

 
Втори 

компонент 

 
Трети 

компонент 

Айтем 1 
Айтем 3 
Айтем 4 
Айтем 5 
Айтем 7 
Айтем 8 
Айтем 9 
Айтем 10 
Айтем 12 
Айтем 13 
Айтем 14 
Айтем 15 

 
 
 
 

0,884 
0,870 
0,836 
0,664 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,817 
0,809 
0,863 
0,759 

0,672 
0,775 
0,784 
0,728 

Собствена стойност 3,04 3,00 2,39 
Обяснена вариация 
(в %) 

25,34% 25,00% 19,94% 

 
 

Факторното решение от Таблица №7 напълно репликира оригиналната структура 
на скалата, независимо от намаления брой айтеми за всяка субскала (вместо по 5 
твърдения, всяка отделна субскала сега има по 4). Трите компонента покриват изцяло 
трите времеви удовлетворености – първият е свързан с настоящето, вторият – с бъде-
щето, а третият – с миналото. Разликите между първите два компонента по отноше-
ние на „собствената стойност” е пренебрежително малка. Третият компонент, свър-
зан с оценките за ретроспективната удовлетвореност също не се отличава твърде 
много от другите два – той обхваща почти 20% от вариациите на данните. Общата 
обяснена вариация е повече от 70%, независимо от неголямата извадка. Тези резулта-
ти могат да се приемат като аргумент за съдържателната валидност на метода, защо-
то извлеченото факторно решение напълно съответства на концепцията за темпорал-
ната диференциация на удовлетвореността от живота. 
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Таблица №8 
Корелации между отделните субскали на въпросника TSWLS  
(изключени са айтемите с №№2, 6 и 11 от оригиналния въпросник) 

 
 TSWLS – 

 минало 
TSWLS – 
настояще 

TSWLS –  
бъдеще 

 
TSWLS – 
минало 

 
1,00 

 
0,394** 

 
0,329** 

 
TSWLS – 
настояще 

 
0,394** 

 
1,00 

 
0,537** 

 
TSWLS –  
бъдеще 

 
0,329** 

 
0,537** 

 
1,00 

 

** – корелацията е значима на равнище р < 0,01 
 
Корелационните коефициенти очаквано са позитивни и статистически значими, 

но същевременно са достатъчно умерени, за да подчертаят относителната автоном-
ност на субскалите. Най-силна е връзката между удовлетвореността от настоящето и 
антиципациите на изследваните лица за вероятната им удовлетвореност в бъдеще, 
което е напълно естествено: хората, които се чувстват добре в настоящето си напълно 
логично очакват това да се съхрани и в бъдеще. Но вярно е и обратното – неудовлет-
ворените в настоящето не са особени силни оптимисти за своето бъдеще. 

 
2.5. Надеждност на въпросника TSWLS. 
 

Стойностите на статическия коефициент, измерващ вътрешната съгласуваност 
(консистентност) на отделните субскали и на въпросника като цяло са отразени в 
Таблица №9. Независимо, че броят на айтемите за всяка субскала е с един по-малък 
от оригиналната версия, а броя на всички твърдения във въпросника е с 3 по-малко, 
коефициентите за надеждност са достатъчно високи (могат да бъдат оценени като 
много добри и отлични) и се доближават до тези, които са докладвани при различни 
изследвания. Нека се има предвид, че α – Кронбах се счита за теоретично минимална-
та оценка за надеждност. 

 
 

Таблица №9 
Надеждност - съгласуваност на трите субскали и на целия въпросник 
TSWLS 

 

Скали бр. айтеми α на Кронбах 
TSWLS – минало 4 0,76 
TSWLS – настояще 4 0,89 
TSWLS – бъдеще 4 0,88 
TSWLS  въпросник 12 0,87 
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3. Обобщение за резултатите от адаптацията на скалата за „темпоралната 
удовлетвореност от живота – TSWLS. 

 

Като цяло, резултатите от айтем-анализа, клъстърния анализ, факторния анализ и 
оценките за надеждност-съгласуваност са аргументи в полза на тезата, че предложе-
ната българска версия на TSWLS притежава много добри психометрични параметри 
и може да се използва като надежден и валиден инструмент в психологичните из-
следвания. Важно е да се подчертае, че три от айтемите на оригиналната скала са из-
ключени от финалния вариант на българската адаптация, което не намалява нейната 
стойност. По този начин, скалата става по-къса – вместо от 15 твърдения, тя се 
състои вече от 12. Но се запазва еднаквия относителен дял на всяка от субскалите – 
по 4 айтеми, вместо по 5, както е в оригиналната версия. Разбира се, добре би било в 
следващи проучвания тази структура да намери допълнително потвърждение. 
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Въведение 
В изпълнение на целите за преминаване към нисковъглеродна, сигурна и конку-

рентоспособна икономика, Европейският парламент прие нови цели за използване на 
възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност. 

В тази връзка, настоящата студия е посветена на бъдещите тенденции и перспек-
тиви за усвояване ресурсите и изграждането на възобновяеми енергийни източници в 
Черно море на територията на България и ЕС. 

 
I. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННАТА ЕНЕРГЕТИКА 
 

Световната енергийна индустрия е сложна динамична система от противоречия, 
която нелинейно реагира на промени във външните условия [1].  

Въз основа на съвременни данни и изследвания са идентифицирани ключовите 
тенденции в съвременното енергийно развитие. 

За да се интегрира целият комплекс от тези фактори на енергийното развитие се 
разглеждат три сложни сценария: инерционен, застоял и иновативен [2, 5].  

Всеки сценарий е съвкупност от взаимосвързани тенденции от различно естество 
и дава възможност да се идентифицират основните проблеми на световното енергий-
но развитие в бъдеще.  

Групата GSG (Global Scenario Group), автор на глобалния сценарий, е създадена 
през 1995 г. и публикува своите изследвания през 2002 г. Според прогнозата на GSG, 
в бъдеще (до 2050 г.) са възможни три принципно различни сценария на развитие, 
всеки от които се разделя на две допълнителни опции. 

Първата група сценарии са Инерционните светове. Тя включва тенденция на опаз-
ване на енергията и ресурсите, използването на възобновяеми енергийни източници. 
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Втората група сценарии е варваризацията (Barbarization). Тази група предполага 
нарастването на негативните тенденции, част от които са изчерпването на ресурсите. 

Третата група сценарии е Големият преход – The Great Transition. Този сценарий 
предполага преминаване към устойчиво развитие поради комплекс от технологични, 
политически и икономически решения и преодоляване на горепосочените ключови 
негативни тенденции. 

Световният бизнес съвет за устойчиво развитие (The World Business Council for 
Sustainable Development – WBCSD) през 1999 г. публикува доклад, специално посве-
тен на енергийните сценарии.  

Разработка е свързана с дейностите по проект за формулиране на сценария на 
световното развитие (Exploring Sustainable Development). 

В рамките на проучването на The World Business Council for Sustainable 
Development се разглеждат три сценария – Economocentric (FROG – първо повишава 
растежа ни), GEOPolitics (GEOPolity), „Jazz” (Jazz). 

 

В част от икономически ориентирания сценарий се предполага: 
 Бърз растеж на търсенето на енергийни ресурси, особено в развиващите се 

страни, което води до ръст на емисиите на CO2 и други парникови газове;  
 Бързо технологично развитие, по-специално – използването на високотемпера-

турни технологии за свръхпроводимост и горивни клетки;  
 Създаване на по-мощни, компактни и по-евтини акумулаторни батерии, както 

и технологии за пренос на електричество на дълги разстояния и превръщане 
на някои видове енергия в други;  

 Развитие на възобновяеми енергийни източници; бърз растеж на ядрената 
енергия. 

 

Сценарият GEOpolicy предполага:  
 Нови енергийни носители; 
 Намаляване на емисиите на CO2; 
 Увеличаване на дела на газта и ядрената енергия в енергийния баланс и нама-

ляване на дела на въглищата; 
 Бърз растеж на възобновяемата енергия;  
 Използване на горивни клетки, слънчеви панели, вятърна енергия, биогорива;  
 Провеждане на активна политика в областта на климата, основана на споразу-

менията от Киото и след Киото със система от квоти за емисии и търговия с 
тях и др. 

Джаз сценарият предполага:  
 Приоритет на икономическото развитие; 
 Напредък в информационните технологии като ключов фактор за развитие;  
 Бързо технологично развитие на енергетиката като индустрия на услугите, ха-

рактеризираща се с разнообразие от играчи, потребители и приложни технологии;  
 Технологични решения с използването на все повече устройства и технически 

системи, включващи генератори на енергия от различни видове;  
 Относително ниски цени на енергията;  
 Увеличаване на дела на ядрената енергия и природния газ в потреблението на 

енергия; 
 Нарастване на енергийната ефективност, развитието на интелигентна мрежа и 

технологии на горивни клетки;  
 Активно развитие на възобновяемата енергетика и др. 
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Но сценариите на The World Business Council for Sustainable Development в много 
отношения са прекалено оптимистични, не отчитат дълбочината и остротата на про-
тиворечията в световното развитие и не отразяват съществуващите рискове. 

Сценариите на Международната енергийна агенция (IEA) съдържат подробна 
прогноза за състоянието на световния енергиен сектор за 20÷25 години напред. Прог-
нозата се дава по правило според два сценария – инерционен (референтен) и алтерна-
тивен.  

През последните години прогнозният хоризонт достига 2030 г. и като алтернати-
ва се разглежда сценарий, който осигурява стабилизиране на концентрацията на пар-
никови газове на ниво от 450 ppm CO2-еквивалент. 

Изследването на бъдещето на световната енергетика през първата половина на 
XXI век принадлежи към класа на дългосрочните прогнозни изследвания. В същото 
време светът очевидно не може да се развива изключително в рамките на наблюдава-
ните днес енергийни тенденции. 

 

II. МОРСКА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ 
Електроенергията има остра нужда от нови енергийни източници, нови принципи 

на нейното преобразуване и транспортиране, нови „интелигентни“ системи за орга-
низиране на енергийните доставки. В този аспект от значение е използването на мор-
ската възобновяема енергия [3,4]. 

Морските възобновяеми енергии са форма на възобновяема енергия, произтича-
ща от различните природни процеси, протичащи в морската среда. Има четири вида 
такава енергия, а именно: 
 Енергия на океана;  
 Вятърна енергия от турбини, разположени в офшорни райони; 
 Геотермална енергия, получена от подводни геотермални ресурси; 
 Биоенергия, получена от морска биомаса, особено водорасли, получени от 

океана. 
Възобновяемата океанска енергия идва от шест различни източника, всеки с раз-

личен произход и изискващ различни технологии за преобразуване, но общото е, че 
всички те се получават от потенциалната, кинетична, топлинна и химическа енергия 
на морската вода. 

Тези шест различни източника са вълните, приливите и отливите, приливните те-
чения, океанските течения, преобразуването на топлинна енергия в океана и, накрая, 
градиентите на солеността.  

Вълните, които се генерират от въздействието на вятъра върху водата, произвеж-
дат енергия, която може да бъде използвана. 

По отношение на приливите и отливите, тяхната амплитуда генерира енергия 
чрез циклично покачване и спадане във височината на океана. Същото важи и за при-
ливните течения, които се генерират от хоризонталните движения на водата, техните 
потоци са резултат от покачването и спада на прилива. Океанските течения, които 
съществуват в открития океан, са друг източник на енергия.  

Преобразуването на топлинна енергия в океана, от друга страна, е технология за 
възползване от слънчевата енергия, погълната от океаните, базирана на температур-
ната разлика между горните слоеве вода и тези на по-голяма дълбочина, които са 
много по-студени. Необходима е обаче минимална температурна разлика от 20 °C 
между слоевете, за да се използва тази енергия, която следователно може да бъде 
произведена само в определени части на света, каквито са екваториалните и тропи-
ческите региони.  
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Градиентите на соленост възникват в резултат на смесването на сладка и морска 
вода, което се извършва в устията на реките и отделя енергия като топлина. Тази 
енергия може да бъде използвана чрез процес на обратна електродиализа, основан на 
разликата в химичния потенциал между сладката и морска вода, или чрез осмотичен 
енергиен процес, основан на естествената тенденция на двата вида вода да се смесват. 

Ако се разгледат параметрите на устойчивото развитие и се разширят трите му 
съставни елемента, а именно – икономическите, социалните и екологичните аспекти, 
става ясно, че морските възобновяеми енергийни източници имат определящо влия-
ние върху това развитие. 

Задължително трябва да се отчете факта, че много аспекти от използването на 
енергийните ресурси, включително морската енергия, изискват транснационално уп-
равление и междудържавно сътрудничество. 

От съществено значение е и фактът, че Интегрираната морска политика на ЕС 
(ИМП), за която се заговори още през 2007 г., през 2009 г. придоби международно из-
мерение, надхвърлящо границите си, още преди да бъде включен в съдържанието ù 
през 2012 г като основен елемент Синия растеж.  

В тази сфера Европейският съюз извърши стратегическа оценка на потенциала за 
сътрудничество в контекста на синия растеж в различните морски басейни и спонсо-
рира поредица от проучвания чрез ГД „Морско дело и рибарство“, за да анализира 
своя потенциал за син растеж, изследвайки и детайлизирайки всеки от различните 
модели на развитие на морските индустрии с цел изготвяне на конкретни планове за 
бъдещето.  

В този контекст Черно море също е важен обект от гледна точка ползите, които 
морското сътрудничество би могло да донесе.  

Докладът, публикуван през 2014 г. и озаглавен „Черно море – идентифициране на 
елементите за сътрудничество в морските басейни“, който представя най-значимите 
инициативи и програми в областта на морското сътрудничество на ниво морски 
басейн, картографира съществуващите проекти и инициативи с морско измерение и 
дефинира възможните източници на финансиране за проекти за син растеж в Черно 
море. 

Докладът също така определя кои се считат за приоритети, които в случая на сек-
торни категории включват офшорни възобновяеми енергийни източници, заедно с 
офшорни нефт и газ, като средство за осигуряване на енергийна сигурност в региона. 

 

Хоризонталните действия обхващат четири основни области, всяка със съответ-
ните си подкатегории, а именно:  
 Планиране на синя икономика (морско пространствено планиране; развитие на 

интелигентна инфраструктура и др.), развиване на знания (съвместно събиране 
на данни; изграждане на капацитет между индивиди, институции и общество;  

 Споделяне на морска култура и наследство, подпомагане на нарастване на 
ползата, (улесняване на достъпа до финансиране;  

 Насърчаване на иновациите;  
 Развитие на морските клъстери и подобряване на околната среда (запазване, 

защита и подобряване на качеството на крайбрежната и морската среда и нас-
ледство; мониторинг на екосистемите; изграждане на устойчивост на въздей-
ствието на изменението на климата). 

 

Институциите на ЕС са приели значителни мерки по отношение на Черно море в 
рамките на предприсъединителния процес на Турция, ENP39 и стратегическото парт-
ньорство с Русия. 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

215 

По подобен начин „Хоризонт 2020“, Рамковата програма на ЕС за научни изслед-
вания и иновации за периода 2014-2020 г., също съдържат конкретни елементи за 
Черноморския регион.  

Въпреки че „Черноморски хоризонт“ не включва конкретно енергийните въпроси 
сред изричните си цели, всеки енергиен проект за възобновяема енергия би се вписал 
напълно в тях, особено като се има предвид факта, че неговата седма и последна 
дефинирана подцел е именно: „идентифициране на предизвикателни тематични об-
ласти за взаимна наука, сътрудничество в областта на технологиите и иновациите“.  

Различни инициативи, засягащи Черно море, бяха осъществени и чрез други 
програми за сътрудничество в енергийната сфера, в която Европейският съюз е парт-
ньор, като INOGATE (INterstate Oil and GAs Transportation to Europe – програма за 
международно сътрудничество в енергийната област между Европейския съюз, чер-
номорските и каспийските държави, както и съседните държави), TRACECA 
(Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia – програма за международно сътрудничест-
во между Европейския съюз и страните партньори по организацията на транспортния 
коридор „Европа-Кавказ-Азия“.  

Организационно Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia е всъщност междупра-
вителствена комисия, въпреки че към днешна дата не изглежда да са възникнали зна-
чителни инициативи, свързани със синята енергия. 

Що се отнася до енергетиката, въпреки че от самото начало се споменава необхо-
димостта от „разработване на по-ясен фокус върху алтернативните енергийни източ-
ници“, подходът идва от основната перспектива на стратегическото значение на ре-
гиона за енергийната сигурност на ЕС, отчасти защото е район за производство на 
енергия, но главно, защото е транспортен коридор за конвенционални въглеводороди.  

По този начин предложението на Комисията предвижда, от една страна, непре-
къснато подобряване на отношенията на ЕС със страните производителки на енергия, 
транзит и потребители, в рамките на диалог за енергийната сигурност и от друга, за 
повишаване на енергийната стабилност чрез изграждане на нова енергийна инфра-
структура и надграждане на съществуващата такава. 

 
III. ЧЕРНО МОРЕ – СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ И 

РЕСУРСИ 
 

Черно море има огромно значение от различни гледни точки – икономическа, по-
литическа, социална и екологична. Те определят неговото стратегическо влияние не 
само за Европа, а и за света като цяло. Поради това често се казва, че то служи за 
мост между Европа и Азия, тъй като свързва Европа с района на Каспийско море, 
Централна Азия, Близкия изток и по-нататък, с Югоизточна Азия и Китай. Стратеги-
ческото му значение е свързано с някои заплахи от по-глобален характер, такива  
като трафик на хора, и като последствие – нелегална миграция, тероризъм или нарко-
трафик. 

Черно море има потенциал за поне някои форми на морска енергия, а именно 
морска вятърна енергия, вълнова енергия, приливни баражи и производство на биого-
рива. 

Освен това трябва да се отбележи, че настоящата ситуация на влошаване на окол-
ната среда прави Черно море идеално пространство за инвестиции в благоприятни за 
климата технологии, тъй като те спомагат за намаляване на емисиите и избягване на 
риска от аварии със сериозни последици, за разлика например от офшорните петрол-
ни платформи. 
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През 2015 г. Комисията и върховният представител на Европейския съюз по въп-
росите на външните работи и политиката на сигурност приеха съвместен работен 
документ на службите, озаглавен „Синергия на Черно море: Преглед на инициатива 
за регионално сътрудничество“, обхващащ годините 2009-2014 г.  

Докладът за 2015 г. за прегледа на синергията на Черно море обаче не споменава 
какъвто и да е напредък по отношение на възобновяемите енергийни източници като 
цяло, да не говорим за морските.  

Това заключение се основана на подкрепата на ЕС за някои проекти, касаещи 
конкретни находища на въглеводороди, тръбопроводи и транспортни средства, както 
и на Молдова и Украйна, които стават членове на Енергийната общност, и на пътната 
карта за енергийно сътрудничество с Русия до 2050 г. 

Черно море се нуждае от регионален подход и едно от предизвикателствата, пред 
които е изправено е свързано с енергийния проблем. Енергията обаче от своя страна е 
свързана с други проблеми, които могат да бъдат разрешени правилно само от меж-
дународна перспектива и на регионална основа, като транспорт и опазване на окол-
ната среда. 

 

Черноморският басейн е особено сложен физически и географски район, в който 
влизат в действие най-различни политики като: 
 Интегрираната морска политика на ЕС, която включва международни елементи; 
 Политиката на сътрудничество за развитие; 
 Предприсъединителен процес на Турция и някои допълващи се регионални 

стратегии, някои от които съдържат междурегионални елементи. 
 

Освен това, всички горепосочени елементи се обединяват в регион, който включ-
ва държави, които са държави-членки на ЕС, и други, които не са.  

Важно е да не се забравя, че в допълнение към многото предизвикателства, поро-
дени от самите морски възобновяеми енергийни източници (технологични разходи, 
разходи за транспортна инфраструктура, подходящи пристанищни инсталации и спе-
циализирани кораби, технически проблеми като свързване към мрежата и др.), има 
две други проблемни области, които трябва да бъдат взети под внимание.  

В началото на април 2020 г. базираната в Брюксел асоциация Solar Power Europe 
и финландският университет LUT публикуваха доклад, озаглавен: „100% възобновяе-
ма Европа: Как да направим европейската енергийна система неутрална по отноше-
ние на климата преди 2050 г.“.  

Проучването моделира 100-процентов сценарий за възобновяеми източници за 
Европа и постигне на климатична неутралност преди 2050 г. Представеното модели-
ране е на база на използването на възобновяеми енергийни източници за постигане на 
климатична неутралност за европейската енергийна система при използването на раз-
лични пътища на прехода. Въпрос на време е да стане ясно дали тази идея ще стане 
реалност и за Черноморския регион. 

Черно море представя силни ресурси от възобновяеми енергийни източници във 
всяка от шестте съседни държави. Черно море предлага добър природен потенциал за 
морски вятър (фиксиран отдолу и плаващ) и локализиран потенциал на енергия на 
вълните. Регионалното сътрудничество вече се осъществява в контекста на Общата 
морска програма за Черно море.  

До 2050 г. Европейският съюз може почти изцяло да премине към енергийни дос-
тавки от електроцентрали, разположени в морето [6, 7].  
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Европейската комисия предлага на ЕС да инвестира около 800 милиарда евро за 
тази цел през следващите 30 години. 

В Стратегията на Европейския съюз за използване на потенциала на енергията от 
възобновяеми източници в морето за неутрално по отношение на климата са заложе-
ни за внедряване 300-40 GW от възобновяеми източници на енергия в морето във 
всички морски басейни на ЕС до 2050 г. 

 
IV. ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ И 

РЕСУРСИ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ ВОДНИ БАСЕЙНИ 
 

Съществуват четири вида преобразуване на енергията на океана: преобразуване 
на енергията на вълните, енергията на приливите и отливите, енергията на морските 
течения и топлинната енергия на океана. 

 
 Енергия на вълните 
Енергията на вълните се генерира от движението на устройство, което плава по 

повърхността на океана или е акостирано към океанското дъно. Изследвани са много 
различни инсталации за преобразуване на вълновата енергия в електрическа. Средна-
та енергия за океанските вълни се оценява на 50 kW на линеен метър. 

Устройствата за преобразуване на вълни, които плуват на повърхността, имат 
елементи, шарнирно свързани, които се деформират еластично, заедно с вълните.  

Получената кинетична енергия дава възможност да се изпомпва течност през тур-
бини и да се произвежда електрическа енергия.  

Стационарните устройства за преобразуване на енергията на вълните използват 
колебания в налягането, получено в тръби от вълните, извършващи колебателни дви-
жения нагоре и надолу. Това движение задвижва турбина при достигане на критично 
налягане.  

Енергията на вълните се оказва най-напредналата в търговската мрежа от океан-
ските енергийни технологии с участието на редица компании, които се конкурират за 
водещата роля. 

Определяща се явява, в крайна сметка, нормираната на един линеен метър от въл-
новия формат мощност на морските вълни в дълбоководните зони.  

На база експертни данни стойността на този показател в участъците от крайбре-
жието на САЩ и Япония е около 40 kW/m, по западното крайбрежие на Англия – до 
60 kW/m, а за черноморското крайбрежие (България) – до 1215 kW/m. 

Научни институти и частни компании по целия свят се стремят да усъвършен-
стват технологиите за извличане на енергия от морските вълни като един перспекти-
вен възобновяем източник. Усилията им се подкрепят и от нормативната рамка в об-
ластта, която предвижда като цел за страните от ЕС 3.6 GW енергия от морските 
вълни към 2020 г. и 188 GW – към 2050 г. 

 
 Приливна енергия 
Приливният цикъл настъпва на всеки дванадесет поради гравитационното влия-

ние на Луната. Разликата във височината на водата при отлив и при прилив е всъщ-
ност потенциална енергия. 

Подобно на традиционната хидроенергия, генерирана от язовирни съоръжения, 
приливната вода може да бъде уловена по време на прилив и принудително да преми-
не през хидротурбина по време на отлив.  
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Фиг. 1. Глобално разпределение на средния приливен диапазон 
(Electric Power Research Institute). 

 
За да се получи достатъчна мощност от приливния енергиен потенциал, височи-

ната на прилива трябва да бъде поне с пет метра по-голяма от тази на прилива (Фиг. 1.).  
Има само около двадесет места на земята с толкова високи приливи и отливи. 

Заливът на Фънди между Мейн и Нова Скотия се отличава с най-високите приливи и 
отливи в света, достигайки 17 метра. Тази зона има потенциал да произведе 10 00 MW. 

Поради малките размери в Черно море се образуват незначителни приливи и 
отливи (3÷8 cm). При буря ветровете предизвикват значително по-големи колебания 
на морското равнище (10÷20 cm). 

 
 Енергия на морски течения 
Енергията на морските течения е енергията на океанската вода, движеща се в 

една посока. В САЩ се среща предимно край бреговете на Флорида. Това океанско 
течение е известно като Гълфстрийм. 

 

 
 

Фиг. 2. Големи океански течения 
(National Oceanic and Atmospheric Administration). 

 
Приливите също създават течения, които текат в две посоки. Кинетичната енер-

гия може да бъде уловена с потопяеми турбини, които са много сходни по външен 
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вид с миниатюрни вятърни турбини. Както при вятърните турбини, постоянното 
движение на морското течение движи лопатките на ротора, за да генерира електри-
ческа енергия. 

 

 Топлинна енергия на океана  
Преобразуването на топлинна енергия в океана, или т.н. океанската термална 

енергия (OTEC), използва температурни разлики в океана от повърхността до дълбо-
чини под хиляда метра, за да извлича енергия. 

Температурна разлика от само 20 °C може да даде използваема енергия. Изслед-
ванията се фокусират върху два вида OTEC технологии за извличане на топлинна 
енергия и превръщането ù в електрическа енергия: затворен цикъл и отворен цикъл. 

При метода със затворен цикъл работна течност се изпомпва през топлообменник 
и се изпарява. Получената пара управлява турбина.  

Студената вода, намираща се в дълбините на океана, кондензира парите обратно 
в течност, която се връща в топлообменника. 

 

 
 

Фиг. 3. Температурни разлики между океанската повърхност  
и на дълбочина хиляда метра. 

 

В системата с отворен цикъл топлата повърхностна вода постъпва под налягане 
във вакуумна камера и се превръща в пара, необходима за работа на турбината. След 
това парата се кондензира с помощта на студена океанска вода от по-големи дълбо-
чини. 

Технологиите за океанска енергия са относително стабилни и предвидими и 
могат да допълват вятърната и слънчевата фотоволтаична енергия.  

Те биха могли да дадат значителен принос за европейската енергийна система и 
промишлеността от 2030 г. нататък, по-специално като подкрепят стабилността на 
електроенергийната мрежа и играят решаваща роля за декарбонизацията на острови-
те в ЕС. 

Технологиите, които са все още на ранен етап на развитие, но могат да станат 
обещаващи в бъдеще са производството на биогорива от водорасли (биодизел, биогаз 
и биоетанол) и получаването на електроенергия от плаващи фотоволтаични инстала-
ции (на етап на изследвания и демонстрации в морето с инсталирани мощности 17 kW). 
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Плаващите PVсистеми са една от новите офшорните технологии с обещаващи 
тенденции за растеж.  

Според Световната банка потенциалът на соларните инсталации, който може да 
бъде постигнат в световен мащаб, е около 400 GW, или приблизително равен на 
производствен капацитет на всички фотоволтаични слънчеви панели, инсталирани в 
света до 2017 г.  

Според изследване, проведено от Wood Mackenzie Power & Renewables в края на 
2019 г. най-малко 2.4 GW фотоволтаични панели са инсталирани във водата в 35 
страни по света. 

 
Фиг. 4. Отворен цикъл (A) и затворен цикъл (B) на OTEC. 

 
Едно от предимствата на плаващата слънчева технология е нулево потребление 

на земна повърхност: през последните години наблюдаваме нарастване на броя на та-
кива инсталации точно в тези области, където пространството, предназначено за 
енергийни системи, трябва да се конкурира с това, запазено за други също толкова 
стратегически сектори, като земеделие или промишленост. Поради тази причина пла-
ващата слънчева енергия е широко тествана в страни като Япония, Китай и като цяло 
в Югоизточна Азия, които всъщност трябва да се справят с липсата на налична земя.  

В допълнение, производителността на панелите е по-висока, отколкото при на-
земните инсталации, водата и вентилацията всъщност спомагат за охлаждане на клет-
ките и разсейване на получената топлина, подобрявайки тяхната ефективност и про-
изводителност. 

Поради тази причина плаващата слънчева енергия често се използва и в затворе-
ни водни обекти, такива като езера или езера. 

Плаващата слънчева фотоволтаична система се състои от четири компонента, 
които са:  
 Плаващата система – плаващо тяло, включващо конструкция и поплавък, кое-

то позволява инсталирането на PV-модула, подводните кабели и PV-системата; 
 Системата за акостиране, която може да се приспособи към колебанията на 

нивото на водата, като същевременно запази позицията си в южна посока; 
 Подводен кабел, който прехвърля генерираната мощност ; 
 PV-система: PV-модули, инсталирани върху плаващата система, инвертор, 

контролер, подстанция и разпределителна линия.  
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Разположението на типична плаваща фотоволтаична система е представено на 
Фиг. 5. 

Използването на слънчеви енергийни източници (слънчева топлинна и PV-систе-
ма) в технологиите за обезсоляване на морска вода е практичен начин за производст-
во на питейна вода за много места по света, особено в отдалечени региони, където 
връзката с обществената електрическа мрежа е или недостъпна [8, 9, 10, 11]. 

 

 
 

Фиг. 5. Основни елементи на типична плаваща фотоволтаична система 
 

Прясна вода може да се получи от морето по няколко начина:  
 Обратна осмоза (RO – Reverse Osmosis). За обезсоляване на водата се използва 

полупропусклива мембрана, която при създаване на налягане малко по-голямо 
от осмотичното, позволява на водните молекули да преминават, улавяйки 
всички останали примеси, включително йони и молекули вещества, разтворе-
ни във водата; 

 Електродиализа (ED – Eltctrodialysis). Водата, в която катиони и аниони се 
образуват под действието на постоянен ток, преминава през две мембрани: ед-
ната филтрира само катиони, другата – само аниони; 

 Дестилация (MSF – Multi-Stage Flash Distillation). Морската вода, преминавай-
ки през няколко камери, налягането в които постепенно намалява, се изпарява 
и впоследствие се кондензира; 

 Мембранна дестилация (MD – Membrane Distillation). В първата половина на 
камера, разделена с хидрофобна мембрана, се нагрява морска вода. Само вод-
ната пара е в състояние да проникне през мембраната във втората половина, 
където се охлажда и кондензира; 

 Многоколонна дестилация (MED – Multy-Effect Distillation). В първата колона 
водата се загрява до температурата на изпаряване и парата се използва за наг-
ряване в следващите колони; 

 Компресионна дестилация (MVC – Mechanical Vapor Compression). Това е мо-
дернизирана технология MED, при която се подава пара под налягане за наг-
ряване на водата. Поради използването на сгъстена пара, консумацията на 
енергия за процеса се намалява чрез понижаване на температурата на първич-
ното нагряване. Не е подходящ за промишлено обезсоляване на вода; 

 Замразяване (FP – Freezing Process). Морската вода се охлажда, докато започ-
не кристализация. Впоследствие от кристалите се отделя вода. 
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Основният обем прясна вода се получава чрез дестилация. Общо останалите ин-
сталации за обезсоляване представляват по-малко от 30%, включително само една де-
сета от процента от обема на обезсолена вода, получена чрез замразяване и йонен об-
мен. 

 
Таблица 1. Сравнение между MSF, MED и RO по отношение на енергийните нужди 

и интеграция със слънчеви колектори. 
 

 
В Табл. 1 е показано сравнение между три технологии (MSF, MED и RO) по от-

ношение на консумацията на топлинна енергия, консумация на електрическа енергия, 
еквивалентна механична консумация на енергия и интеграцията със слънчеви колек-
тори.  

Като се вземат предвид техните по-ниските енергийни изисквания, MED и RO са 
може би най-подходящите за интеграция със слънчевата енергия. 

Процесите на термично обезсоляване (като MED) обикновено са по- толерантни 
към качеството на морската вода (т.е. висока концентрация на сол и замърсители като 
цъфтеж на водорасли), а също така са по-устойчиви на приливи и отливи, които мо-
гат да доведат до спиране на RO инсталация и също биха се увеличили разходи за 
подмяна на мембраната.  

Такова качество на морската вода е преобладаващо в много части на региона на 
Близкия изток и Северна Африка. Освен това процесът MED изисква по-ниска енер-
гия за изпомпване в сравнение с MSF и реализира по-ниски нива на разходите за вода. 

Анализ на перспективите за обезсоляване на водите на Черно море и сравнение 
на очакваните разходи за обезсолена вода с разходите за вода, получена от други мо-

Консумация 
на топлинна 
енергия  
(kWh m−3) 

Консумация на 
електрическа 
енергия 
(kWh m−3) 

Консумация на 
еквивалентна 
механична 
енергия 
(kWh m−3) 

Интеграция  
със  
слънчеви  
колектори 

MSF 120 4 20 

Може да се доставя 
топлина от параболич-
ни колектори, линейни 
или плоски колектори. 
Може да се експлоа-
тира в режим на ди-
ректно генериране на 
пара или когенерация. 

ED 80 1.5–2.5 19 - 

O - 5 5 
Може да се захранва с 
помощта на PV панели  
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рета и океани показва, че обезсоляване на водата посредством инсталации за MVC 
например за нуждите на селското стопанство през следващите десетилетия е иконо-
мически изгодно поради ниската соленост на морската вода.  

Пречка за широкото въвеждане на инсталации от този тип е липсата на компресо-
ри на пазара, предназначени за компресиране на водна пара със степен на компресия 
1,2÷1,5 с уплътнения, които могат да издържат на вакуум от около 0,8÷0,9 бара. 

Черно море покрива без Азовско море, площ от 420 000 кm2. Максималната и 
средната му дълбочина са съответно 2245 м и 1240 m, най-голямата ширина и дължи-
на са съответно 610 кm и 1167 кm. Поради обилния приток на речни води, морската 
вода на Черно море е по-слабо солена, отколкото в Средиземно море и в световния 
океан, които имат соленост около 36 на хиляда. 

В Черно море през зимата солеността на повърхността, далече от брега, се коле-
бае около 18,15 ‰. С увеличаване на дълбочината, примерно до 50 m, тя се изменя 
съвсем малко. Соленост 20 ‰ в централните части на морето се среща на дълбочини 
70÷80 m, в близост до южните брегове тя е на 175 m, а до северните е на около 200 m.  

Това обстоятелство потвърждава предположението за по-дълбокото проникване 
на конвективните потоци в северните части на морето. При дълбочини 500÷700 m со-
леността бързо се увеличава и достига 22 ‰, а до дъното нараства с много малко и 
достига 22,1÷22,3 ‰. 

През лятото в горния слой на дълбочини до 25 m солеността се понижава прибли-
зително с 0,5 ‰ и почти повсеместно в този слой се колебае от 17,2 до 18 ‰ , но с 
увеличаване на дълбочината се наблюдава същата стратификация, както през зимата. 

В Черно море преди всичко трябва да се обърне внимание на значителното опрес-
няване на водата в северозападните му части, където през лятото солеността на по-
върхността се понижава до 14÷16 ‰, а в прибрежната зона достига до 5÷10 ‰. В 
останалото пространство на морето, извън устията на реките, солеността се колебае 
около 17÷17,5 ‰. 

Опитът на Израел в обезсоляването на морска вода с обратна осмоза може да 
бъде добър пример за прилагане в България. Днес Израел добива чрез обезсоляване 
55% от необходимите води за битови нужди, като общото потребление на енергия за 
опресняване е по-малко от 1,3% от националното потребление на енергия. 

Проблемите, които могат да бъдат свързани с обезсоляването на вода, касаят не 
само производствената технология, но и транспортирането на тази вода. Тъй като 
много селища са разположени доста далеч от морето, водата трябва да се транспорти-
ра на десетки километри и често това е доста неудобно.  

За България този проблем не съществува, т.к. два от най-големите градове на 
страната, за които се очаква да имат в близките години съществени проблеми с водо-
снабдяването, са разположени на самото крайбрежие. 

 

Водородът на Черно море като енергиен източник  
В етап на разработки е концепцията за използване на сероводорода в Черно море 

въз основа на най-новите технологични разработки, което позволява да се извлича се-
роводород от черноморските дълбини с минимален разход на енергия [12,13]. 

Известните методи за получаване на газообразен сероводород могат да бъдат раз-
делени на две групи: извличане от дълбока морска вода, издигната на повърхността 
или директно in situ. 

За повдигането на дълбоките води на повърхността с цел обработка и последващо 
връщане в зоната на сероводорода не е необходимо да се използват помпени устрой-
ства. Предложен е метод, при който силата на повдигане се основава на разликата в 
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плътността на водата и емулсията газ-вода. По време на издигането на дълбоките во-
ди се очаква да се дегазират при намаляване на налягането и образуването на газово-
водна емулсия в тръбопровода, спуснат от плаващата платформа. За да започне отде-
лянето на газ, определен обем вода трябва да бъде изпомпан от тръбопровода. 

При 20 ºC единица обем вода разтваря 2,5 обема сероводород. Разтворът на серо-
водород във вода се нарича сероводородна вода. За енергийното полезно извличане 
на сероводородна вода от дълбоките слоеве на Черно море е възможно да се използва 
технология за издигане на фонтани, добре разработена и широко използвана при раз-
работването на нефт. 

 

От изложеното по-горе следва, че отделянето на сероводорода от морската вода 
се препятства от следните фактори: 
 ниската концентрация на сероводород, стотици пъти по-ниска от наситения му 

разтвор; 
 концентрацията на недисоциираната форма на H2S , която е не повече от 15%, 

преобладаващата форма на сероводород е до 80-90% и е дисоциирана, т.е. 
химически свързана. 

 

Следователно, не е изненада факта, че независимо от десетилетната история на 
опитите да се използва сероводород от Черно море, все още не са разработени прак-
тически осъществими технологии за отделяне на газообразната му форма от морската 
вода. 

Данните показват, че извличането на сероводород от морската вода е доста сло-
жен технологичен проблем, който възпрепятства практическото развитие на резерви-
те на Черноморския сероводород. Ето защо методите, основани на използването на 
най-новите материали и технологии, заслужават внимание.  

По-специално – предложен е мембранен метод за извличане на сероводород in 
situ без издигане на водата на повърхността. Той се основава на свойството на полу-
пропускливите хидрофобни мембрани да пропускат газове и да задържат вода. Хид-
рофобните мембрани вече се използват при дегазация и пречистване на вода, като се 
получават различни продукти с висока чистота. 

Черно море е най-големият природен резервоар на сероводород в света. Поради 
непрекъснатото натрупване на сероводорода, който трябва да се разглежда като 
вещество за съхранение на енергия, целесъобразно е да се разработят технологии за 
неговото извличане и преработка.  

Съществуващите методи и технологии имат редица недостатъци, които не позво-
ляват използването им от икономическа и екологична гледна точка.  

Ситуацията обаче се подобрява от съвременния напредък в науката и техноло-
гиите, които ще могат да получават и използват водород, сяра и дестилирана вода в 
комплекс от сероводорода. 

Търсеното на нови възобновяеми енергийни източници, заедно с решаването на 
екологични проблеми, доведе до идеята за окисление на сероводорода от Черно море 
в горивна клетка, при едновременно получаване на енергия. 
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Фиг. 6. Принципна схема на горивна клетка. 
 

Предлаганата технология от български учени включва изпомпване на морска во-
да от подходяща дълбочина, обогатяване до достигане на подходяща концентрация и 
подаване в батерия от сулфидни горивни клетки, където се генерира електродвижеща 
сила.  

Генерираното постоянно електрическо напрежение може да се използва направо 
за получаване на водород чрез електролиза или след преобразуване да се подаде в 
електроразпределителната мрежа. 

Огромното количествата сероводород в Черно море – над 4,6 милиарда тона, като 
всяка година се натрупват нови количества, могат да задоволят по направените из-
числения енергийните потребности на България за 200 години напред. 

Проведено е изследване относно разработването на икономически осъществим 
електрохимичен метод за извличане на H2S, съдържащ се в водите на Черно море, ка-
то се използва като гориво в сулфидна / кислородна (въздушна) горивна клетка.  

Изследвани са ниски концентрации на HS и присъствие на NaCl, подобни на ус-
ловията в дълбочината на Черно море.  

Установени са електрохимични условия за окисляване на сулфид HS – директно 
до сулфит и сулфат върху електродни (анодни) катализатори.  

Тествани са различни анодни катализатори за HS-окисляване: графит, кобалтов 
фталоцианин (CoPc) и перовскит (La1,3Sr0.7NiO4). Получена е електрическа мощ-
ност от P = 7,5 mW. 

Някои автори възлагат надежди на превръщането на H2S в газовата фаза при 
вакуумиране на морската вода. Само по себе си промяната в налягането има малък 
ефект върху разпределението на сулфидните форми. По този начин, дори при наляга-
не от 0,1 бара, фракцията на H2S във водата практически не се увеличава в сравнение 
с налягане до 100 бара.  

Отделянето на сероводород от водите на Черно море с помощта на мембранна 
технология е възможно с помощта на дълбоководно устройство, което филтрира га-
зовете през хидрофобни мембрани на голяма площ. В този случай може да се очаква 
потокът на газообразен сероводород и други газове от морската вода в кухото прост-
ранство на мембраните и след това транспортирането им до повърхността по дълбо-
ководен тръбопровод. 
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Фиг. 7. Опростена диаграма на процеса на термолиза  
(химическо разлагане, причинено от топлина) на H2S, използваща слънчева енергия 

за производство на водород и сяра: 
C – кондензатор; D – изсушител; GH - H2S нагревател; Q – амортисьор;  

R е реактор; RE – светлинен приемник; SM – мембранен сепаратор;  
T – резервоар за съхранение на морска вода. 

 
Предложен е и проект на термолиза с използване на параболичен концентратор 

от типа чашкообразен. Ввъзможно да се увеличи капацитетът му чрез увеличаване на 
броя на модулите. 

Очаква се този процес да продължи около 2000 часа годишно и да генерира  
600 000 kmol водород и сяра. На фиг. 7 е показана опростена диаграма на процеса. 

Тъй като максималната концентрация на H2S е около 380 микромола на литър, в 
идеалния случай са необходими 2632 m3 вода, за да се получи 1 mol H2S.  

Събирането на морска вода, отделянето и изсушаването на сероводорода могат да 
се извършват независимо един от друг в продължение на двадесет и четири часа, за 
да се осигури наличието на суровина за процеса, задвижван от слънцето, чието изла-
гане е ограничено само до слънчеви периоди [14, 15, 16, 17]. 

В тази връзка, този процес може да се извършва на кораб, с възможност за из-
вличане на вода от дълбочина 2000 m и съхранението ѝ. Корабът може да пътува до 
региони с високи нива на слънчева радиация и да работи по-дълго, увеличавайки 
годишния производствен капацитет.  

Следователно, производствените разходи ще намалеят. Полученият водород и 
сяра могат периодично да се съхраняват и разтоварват в съседните пристанища.  

Други видове възобновяеми източници на енергия имат по-ниски специфични 
енергийни нива и биха могли да бъдат препоръчани за под формата на отделни 
електроцентрали (слънчева, вятърна или преобразуваща топлината на Земята), както 
и за индивидуална употреба в частния сектор. 

 

Дълбоководни органогенно-минерални утайки 
Дълбоководните органогенно-минерални утайки от дъното на Черно море са 

обект на изключително внимание през последните двадесет години от страна на бъл-
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гарски и украински морски геолози, агрохимици и агробиолози. Дебелината им дос-
тига до 3 m, като скоростта на седиментация е 40 cm/1000 y, разполагат се от дълбо-
чина 200 m до максималната дълбочина на Черно море.  

Агрохимичният състав на сапропелните, диатомовите и коколитофоридови 
тини е подходящ за използването им като агромелиорант и биопрепарати в селското 
стопанство.  

Провеждат се и изследвания за приложението им в областите на нанотехнологии-
те, керамика и металокерамика, фармацевтика и калолечението като комплексна 
суровина.  

Сапропелните тини по дъното на Черно море могат напълно да заменят изкуст-
вените торове и пръскането с отровни химикали, тоест да станат основа на ефективно 
биоземеделие. Сапропелът едновременно служи като биопрепарат и като екологичен 
тор. Сапропелните утайки са образувани от натрупани скелети на организми от раз-
лични видове водорасли и друга органична материя, като в тях има и минерални ве-
щества.  

Изчисленията показват, че запасите им в нашата зона в Черно море са практичес-
ки неизчерпаеми, най-добрите залежи са на дълбочина между 700 и 2200 m. Те са об-
разувани от натрупани скелети на организми от различни видове водорасли и друга 
органична материя, като в тях има и минерални вещества. Има и представители на 
планктон, чиито скелети са на силициева и карбонатна основа. От тези, които са на 
силициева основа, може да се добива свръхчист силиций, а от карбонатните – свръх-
чисти карбонатни разтвори, като едните и другите са изключително важни в различ-
ни клонове на промишлеността, компютърните, военните и космическите техноло-
гии. Морската тиня може да се използва и за създаването на нов плодороден почвен 
слой. 

За българската икономическа зона, която има площ около 33800 km2 са извърше-
ни по-детайлни разчети на предварителните запаси на дълбоководните органогенно-
минерални утайки, като площта на разпространението им се оценява на 20000 km2. 
При минимална дебелина на работния пласт 1 m, което отговаря на изискванията на 
съвременните технологии на добив, изчислените запаси са около 8,8 млрд. m3 или 
11,440 милиарда тона при обемно тегло 1,3 g/cm3. 

Газохидратите са също потенциален енергиен източник, за който все още няма 
ефективен начин на добив от дъното на Черно море. Става дума за газ метан, който 
при ниска температура и високо налягане минава в твърда форма като кристал (лед) и 
съдържа 99% метан. При преминаването от твърда в газообразна фаза се отделя ог-
ромно количество топлина.  

Тази форма на втвърден газ метан се намира на дълбочина под 700 m в морето. 
Оказа се, че дебелината им на места достига над 10 m и че са разположени на големи 
площи. Трудностите с техния добив са свързани с намирането на метод за изважда-
нето им, който цели да се запазят в твърдата форма на лед, за да се използва енергия-
та, която се отделя при преминаването в газообразно състояние. 

Трябва да се оцени потенциалът на аквакултурата като основен източник на хра-
на и доходи за черноморските общности. Устойчивото развитие на аквакултурите 
трябва да бъде подпомогнато, за да допринесе за продоволствената сигурност в 
Черно море и за укрепване на крайбрежните икономики. 

Бъдещото устойчиво развитие на аквакултурите ще засили синергиите и взаимо-
действията между морските сектори и развитието на синята икономика в Черно море. 
За тази цел могат да се насърчават действия, насочени към отглеждане на хранителни 
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рибни продукти, достъп до пазара и търговията, така че се създават възможности за 
получаването на икономически ползи, възможности за заетост и намаляване на 
съществуващия стрес върху морския риболов.  

Средиземно и Черно море са полузатворени морета, заобиколени от 26 африкан-
ски, азиатски и европейски държави. В рамките на глобалния дебат за ролята на 
океаните и развитието на аквакултурите Средиземно и Черно море се открояват пора-
ди своята уникалност по отношение на екологичните, социологическите и икономи-
ческите характеристики и тъй като аквакултурата има дълга история в крайбрежните 
общности. Средиземно и Черно море са полузатворени морета, заобиколени от 26 
африкански, азиатски и европейски държави.  

Макар, че рибните запаси са възобновяеми, част от тях могат да бъдат изчерпани. 
Поради това, страните от ЕС предприемат мерки, с които да гарантират, че европей-
ската риболовна промишленост е устойчива и не застрашава размера и възпроизвод-
ството на рибните популации в дългосрочен план. Производствените съоръжения за 
морски аквакултури включват основно съоръжения за производство на черна морска 
мида.  

Пазарен интерес представляват и други видове молюски, интродуцирани в Черно 
море като пясъчната мида и рапана, които към момента са единствено обект на улов, 
без да се разработват методи за развъждането и отглеждането им.  

През последните години сред морските аквакултури се наблюдава разнообразие и 
на други видове, като калкан, дънен морски червей и др. Общият брой производстве-
ни центрове към 2019 г. е 700, от които 25 са черноморските аквакултури. При анализ 
на производствените обеми в сектора в периода 2015-2019 г. се наблюдава ясно очер-
таваща се тенденция на нарастване на продукцията и достигането на 16 513,78 тона 
за 2019 г.  

Освен това аквакултурите трябва да бъдат проектирани по устойчив начин съг-
ласно преразгледаната политика на Комисията в областта на рибарството (ОПОР) и 
стратегическите насоки за устойчивото развитие на 

Аквакултури на Европейския съюз, които имат за цел да ръководят развитието на 
аквакултурите в Европа, така че тя може да допринесе за общата цел за запълване на 
празнината между Европейския съюз. 

Анализът на подобно комплексно използване на възобновяеми енергийни източ-
ници е необходимо да се извърши за всеки регион и въз основа на него да се разрабо-
тят програми за реален напредък в тази област.  

В резултат на постепенно увеличаване на емисиите от глобалното затопляне и 
увеличаване на населението по целия свят има голяма тенденция към по-устойчиви 
дейности за намаляване на тези емисии и осигуряване на храна по устойчив начин.  

Океаните, като алтернатива, имат много възможности за енергийния и хранител-
ния сектор. За да се използват океанските ресурси, трябва да се излезе на брега и да 
се използват платформи, подходящи за различни видове дейности. 

Тези платформи са известни като платформи за многократна употреба (MUP - 
multi-use platforms) или многофункционални платформи (multi-purpose platforms – 
MPP).  

MUP включва устойчиви компоненти и дейности, такива като вятърна, слънчева, 
плаваща приливна, вълнова и океанска топлинна енергия. 
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Фиг. 8. Схематична диаграма на многофункционална платформа (MUP). 
 
MUP може да се определи като зона на море или океан, която съчетава различни 

дейности като аквакултури, туризъм, транспорт, производство на петрол и енергийни 
ферми.  

Комбинацията от тези дейности може да бъде напълно интегрирана в една плат-
форма (споделена структура) или просто да споделя морско пространство (споделена 
зона). 

Обединяването на различни дейности заедно би могло потенциално да е от полза 
чрез намаляване на разходите за инсталиране и поддръжка, увеличаване на използва-
нето на ресурси, намаляване на въздействието върху околната среда и др. 

В обобщение, MUP включва различни видове възобновяеми енергийни източни-
ци въз основа на параметрите на площадката, в допълнение към други дейности като 
аквакултури, обслужване и отдих, както е показано на Фиг. 8. 

Енергийният масив на Фиг. 8 включва много хибридни енергийни единици, като 
всяка единица може да съдържа вятърна турбина, преобразувател на вълни и малка 
слънчева ферма. Една от идеите на MUPs е да се използва плаваща подстанция, която 
е отделена от платформата, която би могла да изнася енергия до брега или да доставя 
товар на място чрез главно разпределително табло (MDB). 

Комбинирането на морски енергийни ресурси (вятър, вълни, приливи и отливи, 
плаващи слънчеви ферми, биомаса от водорасли и преобразуване на топлинна енер-
гия на океана) с различните дейности, споменати по-горе, може да бъде изпълнено по 
много различни начини и концепции.  

Предложени са различни структури по финансираните проекти на Европейския 
съюз. Тези проекти за иновативни многофункционални платформи на брега включ-
ват: планиране, проектиране и експлоатация, разработване на платформа за открито 
море с вятърни вълни, оборудвана за генериране на водород с подкрепа за множество 
потребители на енергия.  

Енергията на вятъра от брега се проявява силно във всички структури, защото 
това е вече развита и зряла енергия.  

Различните преобразуватели на вълни споделят тези структури за насърчаване на 
вълновата енергия, която все още е в ранен етап на развитие.  

Комбинацията от вълнова и брегова вятърна енергия за генериране на електри-
чество е нова тема и има малко изследвания по нея. Повечето работи в това отно-
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шение са извършени от финансирани от ЕС изследователски проекти на използване-
то на хибридна система за вълнова/вятърна енергия, защото се доказа, че хибридните 
плаващи вятърни и вълнови енергийни системи са обещаващи насоки за по-доброто 
използване на океанските енергии.  

Има две основни концепции за хибридизиране на двата източника на енергия: 
механична и електрическа.  

Първата е комбинирането на вятърни и вълнови турбини в механична сложна 
система и получаване на въртящ момент на двете турбини за задвижване на ротора на 
генератора. За съжаление този вид система има от по-малка надеждност и увеличени 
разходи.  

Затова е предложена електрическа хибридна система. Електрическата система 
зависи от е комбинация между преобразувателите на енергията на вятъра и вълните, 
т.е. всеки преобразувател има свой собствен генератор и изходната мощност на двата 
се комбинира чрез силов електронен преобразувател. 

Съществува обща класификация за офшорните структури по отношение на типа 
фундамент в зависимост от дълбочината на водата: Неподвижните конструкции се 
изграждат в плитки води с дълбочина на водата по-малка от 50 m, а плаващи струк-
тури – във вода на дълбочина, по-голяма от 50 m. 

 

 
 

Фиг. 9. Съвместно разположена система. 
 

Платформите могат за бъдат класифицирани в три категории въз основа на свър-
заността между дейностите. Това са съвместно разположени системи, комбинирани 
структури и островни структури [18- 22].  

Съвместно разположената система се предлагаше в ранния етап на развитие 
на технологиите. Вятърните паркове и вълновите конструкции споделят една и съща 
морска зона, поддръжка, експлоатационно оборудване, дейности, мрежови връзки и 
т.н.  

При комбинираната структура някои аквакултури и ферми за водорасли могат 
да бъдат прикрепени към тази единица. Фундаментът на тази конструкция може да 
бъде фиксиран отдолу или плаващ. 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

231 

Концепцията за островна структура включва три островни конфигурации, кои-
то са: център за услуги, зелен и син остров и остров за отдих. По принцип четирите 
основни сектора, които трябва да бъдат интегрирани в тези острови, са тези на транс-
порта, енергетиката, аквакултурата и развлеченията [23, 24]. 

Центърът за услуги е плаваща офшорна платформа от индустриален характер, 
тъй като включва много кранове и работилници. Тази концепция се фокусира главно 
върху енергийните и транспортните въпроси, включва голямо плаващо офшорно 
пристанище със съоръжения за ремонт и поддръжка на големи кораби.  

Предложени са възможности за цехови дейности и за съхранение и обработка на 
материали. Внедряването на други енергийни източници, като слънчева фотоволта-
ична или топлинна енергия, OTEC и морска енергия в рамките на една и съща плат-
форма може да доведе до намаляване на свързаните с това разходи и повишаване на 
надеждността на енергийната система.  

Такава платформа може да обслужва транспортната и минната промишленост, 
като им осигурява гориво, електрическа енергия, храна и сладка вода 

Концепцията за зелен и син остров е фокусирана главно върху физически и био-
логични океански ресурси за добив на храна и енергия (Фиг. 10). 

 

 
 

Фиг. 10. Зелена и синя конфигурация на платформата. 
 

Вятърната ферма на брега, фермата с потенциална вълнова енергия и OTEC, ако е 
приложимо за инсталации за аквакултури, се считат за основното съдържание на тази 
конфигурация. 

Тази конфигурация напълно избягва промишлени дейности, които могат да заст-
рашат сектора на аквакултурите. Има две основни под-концепции за тази конфигура-
ция:  вятър и вълна плюс аквакултура, и аквакултура с OTEC.  

Островът за отдих се намира в относително плитка вода близо до брега, в срав-
нение с другите споменати по-рано конфигурации. Той включва различни модули: 
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водолазен център, структура за аквакултури, център за водни спортове и подводна 
обсерватория за наблюдение на морската среда и аквакултурата около обекта.  

Плаващият модул в тази конфигурация е малко по-различен от другите две кон-
фигурации, тъй като има фотоволтаична централа със съхранение и подстанция за 
осигуряване на електричество към централния модул, когато е необходимо. 

Важно е да се прави разлика между две различни електрически схеми: разполо-
жение на хибридните енергийни ресурси и разположение на локалната мрежа на 
MUP.  

Хибридните енергийни ресурси представляват генериращата станция или захран-
ването към локалната мрежа на MUP. Това снабдяване зависи от различните видове 
морски енергии. 

Морската възобновяема енергетика е активен елемент в усилията за намаляване 
на въглеродните емисии в световен мащаб. Разработчиците на системи за добив на 
енергия от възобновяеми източници, учените, инженерите и заинтересованите страни 
трябва да работят съвместно за постигането на общите двойни цели за чиста възобно-
вяема енергия и здравословна морска среда [25-27]. 

Морската възобновяема енергия обещава да помогне в усилията за намаляване на 
въглеродните емисии в световен мащаб. 

Морската възобновяема енергия (MRE) използва енергията от океана и осигурява 
нисковъглероден устойчив енергиен източник за национални мрежи и отдалечени 
райони. Международната MRE индустрия е в ранните етапи на развитие, фокусирана 
предимно върху приливни и речни турбини и преобразуватели на вълна (WEC), за да 
използва енергията от приливите, реките и вълните. 

Моретата и океаните разполагат с потенциал да се превърнат във важни източ-
ници на екологична енергия.  

Енергията от морски възобновяеми източници за ЕС представлява възможност за 
стимулиране на икономическия растеж, създаване на работни места, повишаване на 
сигурността на енергийните доставки и засилване на конкурентоспособността чрез 
технологични иновации [28, 29]. 

Устойчивото оползотворяване на икономическия потенциал на моретата и океа-
ните е основен елемент на политиката на ЕС в областта на морското дело.  

В неотдавнашното си съобщение „Син растеж“ Европейската комисията изтъкна, 
че секторът на океанската енергия е една от петте приоритетни области на т.н. „синя 
икономика“ и би могъл да спомогне за създаването на работни места в крайбрежните 
райони.  

Значимостта на океанската енергия се отбелязва и в други инициативи на Коми-
сията, като например съобщенията „Технологии и нововъведения в енергетиката“ и 
„План за действие за морска стратегия за района на Атлантическия океан“, които 
имат за цел да се насърчат съвместната научно-изследователска и развойна дейност и 
трансграничното сътрудничество и по този начин да се даде тласък на нейното разра-
ботване.  Секторът на океанската енергия може да стане важна част от т.н. синя ико-
номика и да даде импулс на икономическия растеж не само в крайбрежните региони, 
но и във вътрешността. 

По-интензивното използване на океанската енергия може да се превърне в осно-
вен фактор в процеса на осъществяването на европейските цели за декарбонизация.  

Използването на всички нисковъглеродни енергийни източници ще даде възмож-
ност ЕС да изпълни поетото задължение до 2050 г. да снижи емисиите си на пар-
никови газове с 80÷95 %.  
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Тъй като че възможностите за производството на енергия от възобновяеми източ-
ници на сушата стават все по-ограничени, използването на морското пространство 
ще бъде една добро решение на този проблем в световен мащаб. Независимо че из-
ползването на океанската енергия на този етап е все още недостатъчно разпростране-
но в сравнение, например, с използването на вятърната енергия с разположени в мо-
рето инсталации, търговският интерес към нея се увеличава.  

Предстоят за разрешаване въпросите, свързани с присъединяването към електро-
енергийната система, развитието на веригата за доставки, експлоатацията и техничес-
кото обслужване при неблагоприятни метеорологични условия.  

Необходимо укрепване на инфраструктурата на ЕС от електропреносни мрежи, 
разположени в морето и на сушата, за да се поемат в бъдеще количествата океанска 
енергия и да се пренасят ефективно до центровете на електропотребление [26, 27, 29]. 

Предстоят за разрешаване въпроси, свързани развитието на технологиите, касае-
щи  създаване на усъвършенствани системи за закотвяне или на нови материали. 
Предстоят процеси, които ще дадат възможност океанската и морска енергия да реа-
лизира своя потенциал. 

 
V. ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЧЕРНО МОРЕ 
 

Ресурсите, които могат да бъдат добивани от Черно Море са много [25]. Те все 
още не са достатъчно добре проучени и тяхното усвояване е на сравнително ниско 
технологично ниво.  

Най-популярни в това отношение в Република България са добивът на сол и аква-
култури. Но и тенденциите за усвояване на тези ресурси не показват значително раз-
витие. Сегашните нива на добив на аквакултури дори бележат спад спрямо предход-
ни години (Фиг. 11). 

 

 
 

Фиг.11: Годишно производство на аквакултури в Р. България (в тона)  
за периода 2015-2019 г. 

 
В начален етап на развитие са и различните технологични решения за добив на 

енергия от морските вълни, морските течения и сероводорода в Черно море [22, 29]. 
Проучванията показват, че дългосрочните средни стойности на вълновия енерги-

ен поток в Черно море варират от 3-4 kW/m в западната част на морето до 1.5-3 kW/m 
в източната част.  
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Фиг.12. Система за генериране на енергия от вълни Wind Clapper. 
 

Наблюдава се значителна сезонна вариация на вълновия енергиен поток, през 
летните месеци той е около 0.6÷1.3 kW/m, а през зимните месеци – около 5÷6 kW/m. 

Според направените проучвания, първото реално технологично решение за добив 
на електроенергия от морските вълни в Черно Море е тествано от фирмата Eco Wave 
Power.  

 

 
 

Фиг.13. Изследване характеристиките на поплавъците. 
 

Тя е отчела завършването на средно мащабна версия на своята система за генери-
ране на енергия от вълни Wind Clapper и Power Wing.  

Такава система е построена в Черно море и вече е преминала стрес тестове по 
време на буря, при която се наблюдават вълни, издигащи се на височина от пет метра 
(16.4 фута) – Фиг. 12. 
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EWP отчита, че резултатите са били изумителни, като поплавъците не са претър-
пели никакви признаци на щети при буря.  

В допълнение, към пускането на механизма за защита от буря, са изследвани раз-
личните характеристики на поплавъците и е установено какво е влиянието на вълни-
те, удрящи от страните на поплавъците, изследвани са ефектите от позиционирането 
на поплавъците в близост един до друг и свързаните електрически устройства към 
системата, за да се демонстрира процеса на генерирането на електричество (Фиг.13). 

Екипът е отчел и ефективността при различни височини и цикли на вълната. Ус-
тановено е, че две средно мащабни устройства биха били достатъчни за задоволяване 
на нуждите от електроенергия на между шест и десет домакинства. 
 

 
 

Фиг. 14. Изследване при различно крайбрежно местоположение. 
 

Следващата фаза включва преместване на инсталацията на различно крайбрежно 
местоположение, за да се демонстрира, че системата EWP може да бъде свързана към 
различни структури с относителна лекота (Фиг. 14). 

След приключване на средно мащабното тестване и оценка EWP ще започне 
изграждането на първата си търговска електроцентрала на морските вълни и впослед-
ствие ще разкрие разходите за изграждане и производство на системата пред потен-
циалните клиенти. 

Друг пример за прилагането на съвременни технологични решения е разработе-
ния проект за доставка на прясна вода за гр. Судак в Крим, чрез преработка на мор-
ска вода с използване на фотоволтаична система и обратна осмоза.  

В случай на природни бедствия жителите и почиващите в града ще имат осигуре-
ни десет литра на час на човек при работа на станцията с енергия, осигурена от въз-
обновяем източник.  

Разработването и на други съпътстващи проекти в Крим показа, че използването 
на ВЕИ може да трансформира Черноморския регион от консумиращ енергия в енер-
гиен регион. 
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Фиг. 15. Специфичен принос на възобновяемите енергийни източници  

за Кримския регион. 
 

1 – Хидравлична мощност, kW/m2; 2 – Енергия от сероводород, kW/m2;  
3 – OTEC, kW/m2; 4 – енергия на осмозата, kW/m2; 5 – Енергия на вълните, kW/m;  

6 – Слънчева енергия × 100, kW/m2; 7 – Вятърна енергия × 100, kW.m2;  
8 – Енергия на топлинен поток × 100, kW/m2; 9 – Енергия от преработката  

на твърди битови отпадъци (MSW) × 100, kW/kg. 
 

На Фиг. 15 са показани абсолютните стойности на специфичния принос на всеки 
вид възобновяем енергиен източник за Кримския регион.  

Това, разбира се, ще изисква значителни инвестиции, но тяхната възвръщаемост 
и екологична осъществимост са очевидни. 

От Фиг. 15 става ясно, че специфичните хидроенергийни ресурси на сероводо-
родния район на Черно море (производство на водна енергия и осмоза) биха могли да 
допринесат съществено за традиционния енергиен баланс на Кримския регион заедно 
с използването на сероводород, OTEC и вълнова технология.  

Обобщавайки всичко цитирано по-горе, може да се каже, че комплексното из-
ползване на ресурсите на Черно Море може да реши редица проблеми при прехода 
към чиста алтернативна енергетика на сегашното ниво на технологично развитие. 
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ПЪРВИ ПРИЕМ НА РОДИТЕЛИ ЗА ПСИХОЛОГИЧНО 

КОНСУЛТИРАНЕ. ПОДХОДЪТ НА ФРАНСОАЗ ДОЛТО 
 

доц. д-р Диана Андонова Циркова 
Бургаски свободен университет 

 
FIRST ADMISSION OF PARENTS FOR PSYCHOLOGICAL 

COUNSELLING. FRANÇOISE DOLTO'S APPROACH 
 

Diana Andonova Tsirkova 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: The first meeting of a child and its parents is always of great importance for the 
work that will follow. Allowing the parent and the child to speak separately, as well as the 
place from which each member of the family will speak in order to reconstruct the 
history of suffering, is something which Françoise Dolto has thought upon throughout her 
entire professional path. What can we use from the theoretical and practical experience of 
Dolto and her French psychoanalyst colleagues when listening to the family, when taking 
the anamnesis of the family and when expressing our opinion in the first admission? 
 

Key words: meeting with psychotherapist, specific way of listening to parents, two types of 
parents' attitudes towards children's problems 

 
 

Първият прием на детето и неговите родители винаги е от голямо значение за ра-
ботата, която ще последва. Даването на думата поотделно на родителя и на детето, 
както и мястото, от което всеки от семейството ще говори, за да реконструира исто-
рията на страданието, е нещо, върху което Франсоаз Долто е разсъждавала през це-
лия си професионален път. Какво можем да използваме от теоретичния и практичес-
ки опит на Долто и нейните френски колеги психоаналитици, когато слушаме семей-
ството, когато снемаме анамнезата и когато излагаме своето мнение в първия прием. 

Родителите ни посещават по собствено желание, по препоръка на детския лекар, 
детския психиатър, педагога. Те могат да ни посетят и по задължение – задължени от 
Местната комисия за борба с противообществените прояви, задължени от екипа за 
приобщаващо образование в училище или от отдел за закрила на детето. 

През 30-те години Ф.Долто започва своята практика в консултация в детската 
болница на д-р Пишон, първият психоаналитик във Франция, оглавил детска болни-
ца. Опитът от своята работа, Долто описва в докторската си дисертация от 1939 г. и я 
публикува под името „Психоанализа и педиатрия”. Книгата съдържа 16 случая на де-
ца и основните понятия от психоаналитичната работа с деца [2]. 

 

Каква е целта на приема на родители? 
 Децата не могат да дойдат сами при психоаналитика 
 Да се направи пространство за психоаналитична работа с детето 
 Да се диагностицират отношенията между родителите, както и проблематика, 

свързана със собственото им детство. 
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Родителите водят детето, защото симптомите, които то има са неудобни за тях 
/агресивно поведение, намаляване на успеха, неволеви движения с крайниците, ти-
кове и т.н./. 

Когато неудобните за родителите симптоми изчезнат, те спират да водят детето 
на терапия, под предлог, че терапията му пречи да посещава други занимания, които 
са по-важни за него, или пък те са „много доволни” и повече няма нужда от психоло-
гическа работа. 

Франсоаз Долто е приемала детето с неговите родители, ако е необходимо пред-
варително е разговаряла майката, но никога след самостоятелен разговор с детето не 
е приемала родителите за да говори само с тях. За детето е имало лист и моливи и тя 
се е обръщала към него с думите: „Нарисувай една красива рисунка, каквато искаш“. 
Тази ситуация й е давала възможност да наблюдава как се държи детето докато слу-
ша разказа на своите родители. В този първи прием трябва да се даде на всеки, който 
е дошъл възможност да говори. Когато единият родител се превръща в „говорител“ 
на проблема, задължително трябва да се подкани и другия да говори. „Опитваме се да 
създадем доверие и да накараме родителите да доведат детето отново, в съответствие 
с това, което сме им предложили“. [2, с.138]  

Защо е толкова важно родителите да говорят? На първия прием родителите гово-
рят за преживяванията си свързани със симптома – може би се срамуват, страхуват, 
чувстват се виновни и т.н., говорят за историята на детето, по начин, който е спе-
цифичен за всеки от тях, говорят за опита си от предишни лечения и срещи със спе-
циалисти. Ние ще чуем тяхната „версия“ – така започва изследването на родителския 
фантазъм. Тези, които са чели случаи на Ф.Долто и Мод Манони ще забележат, че 
има много текст посветен на родителския фантазъм. 

Ето един от случаите на Мод Манони, Албер, на 6 години, „Майката се представя 
по ригиден начин с пълна липса на емоционалност. Тя разказва историята на детето 
си, като че ли става дума за факт, който не я засяга. Това, което доминира е отказът й 
да има деца. А е родила три. Най-голямото е починало на десет дни, най-малкото е на 
една година“. [ 3, с.112] 

От думите, с които се описват случаите разбираме за този специфичен начин на 
слушане – без морализаторски съждения, без обвинение, но с един истински интерес 
към човешката съдба и житейските събития, които са сложили своя отпечатък и по 
уникален начин са довели до последици, част от които са симптомите на детето. 
Защо родителският фантазъм е свързан с тях? Идването на бял свят на едно дете дава 
начало на една изцяло нова връзка. Това напълно ново същество, раждащото се дете, 
разклаща отношенията между поколенията. То кара родителите да напуснат ролите 
си на деца спрямо техните собствени родители. Сега те трябва да се грижат за него, 
но едновременно с тази нова отговорност младите родители трябва да се справят с 
емоции, свързани с изтласкването на техните детски конфликти, които появата на де-
тето реактивира. Новото същество – детето – е различно от това, което всички са 
очаквали да посрещнат. Още повече, че то става много бързо активно в установяване-
то на първите връзки. Спецификата на отношенията на родителите и детето се изра-
зяват в разминаването между очакванията на родителите и собствените възможности 
на бебето. Родителските очаквания, от своя страна, са формирани от преминаването 
през различните житейски етапи на двамата съпрузи – майката е дъщеря и жена, а ба-
щата е син и съпруг. Това разминаване в очакванията може да се окаже много ползот-
ворно и за двамата родители и те да се почувстват като съвсем готови за нови прежи-
вявания. Но то може да ги потопи в големи тревоги и абнормни поведения, които ние 
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често срещаме в следродилната клиника. Появяването на детето събужда елементи от 
тяхното минало, които те са се надявали да превъзмогнат. Получава се така, че раж-
дането на бебето осуетява техния план да забравят и дори напротив – засилва не-
приятните спомени или усещания. Заблуда и за двете страни, която сблъсква родите-
лите с двойственият аспект на бебето и детето– то може да бъде имагинерно и реално. 

Каква е предварителната нагласа на родителите, които посещават консултацията? 
Ф. Долто смята, че в повечето случаи при родителите, които посещават консултация-
та действат два типа нагласи: 

Първият тип отношение е „детето е болно“. В този тип отношение отговорността 
за проблемите /симптомите, трудностите/ на детето се прехвърлят върху болестта. 
Това може да са дефектните гени, неврологични проблеми – ранна детска епилепсия, 
синдром на Уест, сензорни дефицити. /Например на дислексията, синдрома на Жил 
де ла Турет все повече се гледа като на изцяло неврологично нарушение/. Има някол-
ко последици от такъв вид отношение: 

Отговорността е изцяло снета от детето и от семейството. Психотерапевтичната 
работа може да бъде сведена до еквивалент на „научаване“. Родителите могат да от-
правят искане за подобряване на когнитивните умения, способността за четене, писа-
не, смятане. Психичното-емоционалният живот на детето, неговата способност и спе-
цифика на мисловните процеси, начинът му да се свързва с връстниците и възрастни-
те, отношенията, които изгражда с братя и сестри – често е дисквалифицирано, роди-
телите са учудени, че питаме по тези теми. В тези случаи има много големи труднос-
ти да се реконструира историята на детето, обикновено информацията е на части, за-
почва се от поставянето на диагнозата, ако детето е в училищна възраст родителите 
много трудно говорят за неговото бебешко детство, питат какъв е смисълът да се го-
вори за това. Една част от родителите са уморени да разказват – те са посещавали 
различни специалисти, разказвали са, интервюирани са подробно многократно и да 
разказват отново – усилва чувството им за вина и безпомощност. „Защо да мислим за 
това? Какво значение има? Нека да говорим какво може да се направи?“ 

Психотерапевтът е в трудна ситуация. Натъкваме се на един предел на „мислимо-
то“. Тогава какво искат родителите? Да прехвърлят върху нас да мислим „немисли-
мото“? Да се съгласим на мораториум за „немислене“? Да ги подпомогнем и някаква 
част от немислимото да стане възможна за мислене? 

В срещите с родителите целта е да се реконструира историята на това дете по от-
ношение на конкретната семейна ситуация, с трудностите, които всеки родител има с 
дефицитите на двойката като цяло. В тези срещи ще се опитаме да разграничим кое 
идва от болестта и кое идва от прекомерно щадене, от предразсъдъка, че детето е тол-
кова увредено, че не трябва да преминава през раздяла, не трябва да му се забранява 
и да се изисква. 

Ще илюстрирам този тип отношение и трудностите при работата с родителите, 
със случая на Мартин, на 10г. Той е диагностициран със синдром на Жил де ла Турет 
в САЩ, Канада и България. Майката се обади и поиска среща няколко месеца преди 
да пристигнат в България за лятната ваканция, защото с „него трябва непрекъснато 
да се работи“. На първата среща видях една много изморена майка, която искаше 
просто да го остави в кабинета, защото според нея: „вие знаете какво се прави в таки-
ва случаи, знаете, че това е неврологично и не се лекува, той трябва да се научи да го 
контролира“. Въпреки огромната неохота, с която тя прие да остане за да ми разкаже 
за проблемите, разбрах, че и в САЩ и в България, детски психиатри са му изписали 
лекарства, които тя е решила да не му дава, защото смята, че тези лекарства са твърде 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

242 

силни за едно дете. Разбрах още, че в диагнозата му присъства обсесивно-компулсив-
но разстройство и дислексия, че посещава специално училище за дислексици, където 
е започнал да напредва образователно.  

Това беше първото противоречие, което си отбелязах наум, защото от една стра-
на проблемът е неврологичен и медицински, от друга страна лекарствата са опасни. 
Проблемът е неврологичен, аз съм психотерапевт, а не невролог, но срещата е с мен.  

На тази първа среща не можах да науча много за историята на детето. Разказът на 
майката акцентира върху неговите симптоми и нейната умора да се справя с натрап-
ливостите му, върху нейната безпомощност. Появяваха се отделни факти от живота 
на Мартин, които са много интересни – той е с две имена, християнско и мюсюлман-
ско, защото баща му е мюсюлманин от Африкански произход. Бащата не може да ме 
посети, защото пътува много и по време на ваканцията в България няма да е с тях. 
Мартин е боледувал като бебе и малко дете от респираторни заболявания, астма, 
имал е сериозни проблеми със съня. На тази първа среща успяваме да говорим повече 
само около съня. Отчасти заради „неврологичния“ характер на проблема, отчасти за-
ради умората, която това причинява на майката.  

Разбирам, че това което майката може да разкаже за Мартин е това, което я измо-
рява и изтощава най-много в неговото поведение. 

Осем срещи бяха необходими за да очертаем историята на Мартин най-общо, без 
да мога да изследвам някои моменти, които ми се струваха много важни. Още на 
първата среща майката постави въпроса: Какъв е вашият метод? Тя беше откровена, 
когато ми каза, че е чувала хубави неща за мен като специалист и лоши неща за пси-
хоанализата като метод, защото „психоанализата обвинява родителите“. „Не разби-
рам, казвате, че неговите ритуали означават нещо, но нали е неврологично, има нещо 
в структурата на нервната система, в мозъка, той е роден така. Искам от вас само да 
го научите да се контролира.“ Тя беше отговаряла на много въпроси, беше попълвала 
анкети и въпросници, беше обяснявала, разказвала, участвала в програми за родители 
на дислексици и сега беше загубила доверие в словото: „не искам да говоря, не ме 
карайте да разказвам повече“.  

Това беше началото на работата с един труден и много интересен случай.  
Вторият тип родителско отношение, което Долто описва е: „детето е лошо, злона-

мерено“. Това е отношение, при което детето е обявено за мързеливо, инатливо, ма-
нипулативно и изцяло е натоварено с отговорността за това, което се случва с него. 

Всяка идея за страдание, всеки опит за интерпретиране на неудобното поведение 
или симптом като израз на вътрешен конфликт се възприема много резервирано.  

Това отношение ще илюстрирам със случая на Стефан, на 9 г., който беше дове-
ден от майка си в специализиран кабинет с безплатен прием към общината, заради 
проблеми с ученето. Стефан беше във втори клас и имаше големи трудности, стига-
щи до невъзможност да научи таблицата за умножение. Неговата неспособност да се 
справи с това, предизвикваше агресията на майката, която си призна, че понякога го 
удря, защото мисли, че той се преструва. „Вечер той казва цялата таблица с 3 и кога-
то стане сутрин не знае нищо, това не е възможно, съгласете се. Прави го за да ме 
ядосва.“ Първите ми опити да й обясня, че може би Стефан има трудности със симво-
лизирането и той научава механично, но не може да свърже наученото и то изчезва, 
изобщо не я удовлетвориха. Тя беше доста разочарована от мен и каза, че сама би 
трябвало да разбера, че той е много интелигентен, но много мързелив. 

Приемах Стефан в продължение на три години, като най-трудната част от работа-
та бе през първите няколко месеца – тогава се срещах с баба му, дядо му и сестрата 
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на майка му, тъй като те се грижеха за него паралелно с майката. После с мъжа, с ко-
гото майката живееше. Всички идваха и бяха абсолютно убедени, че той ме лъже и 
манипулира, защото е „много хитър“, много мързелив и за да не научи таблицата е 
готов да „ходи по психолози“. Заедно с това непрекъснато имаше наказания – изго-
нен навън от къщи, оставен без храна, съблечен гол пред входната врата, наказан. 
Междувременно в училище също възникнаха проблеми, той се превърна в жертва на 
агресия, започна да се проваля в писането и четенето. Тези събития предизвикаха 
реакцията на социалните служби, които задължиха майката да посещава кабинета, 
тъй като тя смяташе, че е излишно Стефан да идва щом не мога да направя нещо за 
да го накарам да научи.  

Трябваше да потърся съдействието на неговата учителка, на директора на учили-
щето и социалните служби за да бъде накарана майката да заведе Стефан на преглед 
в детско-юношеската психиатрична клиника, където той бе диагностициран и бе пре-
поръчано ресурсно подпомагане в училище. Всъщност тази стъпка обратно на това, 
което очаквах, повиши доверието на майката към работата на Стефан с мен, тя започ-
на да го води редовно и да разказва за неговото детство и неговия баща, с когото бе 
разделена. Отношението й към проблемите на момчето отиде в другата крайност – 
сега той се превърна в „болен“. Един ден тя пристигна с току-що направено аудио-
метрично изследване, което показваше много малък проблем със слуха на лявото ухо, 
към изследването имаше становище на лекар, който не препоръчваше лечение, но 
майката с известна гордост ми каза: „Но той е глух, затова не се справя“, последваха 
електроенцефалограма, която обясни проблемите му по математика, компютърна то-
мография на глава, която показа една кухина с малко по-големи размери от нормата и 
за майката това обясни неговото често главоболие и неспособността му да общува 
със съучениците си.  

В крайните си проявления тези два типа отношение водят до злоупотреба с дете-
то – макар че „медицинската злоупотреба“ е социално приемлива, насърчава се и съз-
дава преживяване за загриженост и „добра майка“. Много пъти в практиката ние се 
натъкваме на отказ да се признаят проблемите на детето, които са от полето на пси-
хичното. 

Първият прием на деца и родители за психологично консултиране в нашата стра-
на се осъществява най-общо в две ситуации – държавни и общински институции, по-
често образователни или социални – и по-рядко – здравни, и частен прием. Има раз-
лика в предварителния трансфер на родителите и в организацията на приема. В сре-
щите си с екипи на различни институции се срещам с различна организация на прием 
на родители. Въпросът, който си поставям е какъв е смисълът на тази конкретна орга-
низация, каква е концепцията на хората от екипа за този начин на организация. В ня-
кои институции се правят предварителни интервюта само с родителите, други изпра-
щат въпросници за предварително попълване. При някои екипи разделянето на дете-
то и родителите е задължително – терапевтът на детето не се среща с родителите му. 
Тези различни подходи имат свои основания, но все повече ми се струва, че ако еки-
път не обсъжда подхода, концепцията за избор на този подход, ако няма гъвкавост в 
една по-широка и стабилна рамка на прием, идеята „защо го правим по този начин“ 
за отделния терапевт се губи.  

По друг начин е поставен този въпрос при частния прием. Според Мод Манони 
[3] изборът на консултант в частната практика не е случаен. Той много често зависи 
от защитите на семейството. Изборът на педиатър или общопрактикуващия лекар за 
консултиране при психогенни нарушения е поради повече или по-малко съзнаван от-
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каз да се държи сметка за афективния компонент на симптома. Необходимо е доста 
време /3-4 години, според Мод Манони/ за да бъдат насочени към психоаналитик 
родителите. Когато те все пак се адресират към психотерапевт, много често в първата 
среща семейството се стреми да покаже, че „нещата не изглеждат много тежки“. По-
някога са необходими допълнителни прегледи и оценки за да не се тръгне в погреш-
ната перспектива зададена от родителите. 

Когато се адресират към психиатър, обикновено се търси властта на лекаря, 
който знае и който може да изпише подходящите лекарства. Лекарят е противо-
поставен на психолога и психотерапевта, които понякога са поставени в групата на 
„шарлатаните“. 

 

По време на първия прием, Мод Манони сравнява ситуацията с шахматна дъска с 
фигури, които са подредени по определен начин. Трябва да схванем как са подредени 
и какви са възможните ходове. Ето какви са обичайните теми на първата среща: 

 Как родителите разбират генезиса на трудностите на детето? Тук можем да 
включим всички въпроси, с които изследваме хипотезите на родителите за симптоми-
те и трудностите на детето /От кога датират тези трудности, с какво свързват тяхното 
начало/.  

 Отчитат ли биологичното, емоционалното, правят ли връзка със своята история 
 Къде поставят ударението на вината /кой е виновен, по-какъв начин. Дали 

това са лекарите, акушерките /идеята за „изпуснатото бебе“/, майката, бащата, учи-
телката, която не може да му привлече вниманието/ 

 Ценността на родителите в ролята им на родители – тяхната история на роди-
телстване – как са си представяли родителската си функция /една майка на две мом-
чета на 5 и на 4 години сподели, че си е представяла как им чете приказки, а те седна-
ли на килима слушат с интерес…/, как се съотнасят към своите родители – дали отри-
чат методите на своите родители или ги идеализират. Как си представят порастването 
на детето, трудностите, които децата имат в определени периоди – например: тръг-
ване на детска градина, тръгване на училище и т.н. 

 Детето в неговото положение на субект – заема ли детето място на субект, по 
какъв начин се говори за неговите желания, способности, неуспехи.  

 

Ето и някои задачи, които стоят пред терапевта в края на първия прием:  
 Разполагане на трудностите по отношение на родителите без да се вменява 

вина – умение за слушане и приемане на думите като част от човешкото битие, без да 
осъждаме и без да съотнасяме към идеализирани модели. „Родителите са направили 
това, което са можели да направят в този момент“. 

 Да можем да разграничим неврологичните, педагогическите и психологич-
ните фактори.  
 Относно неврологичните: изискват се известни познания за често разпро-

странените болести – например за епилепсията – най-общо: видове, разлика 
между ранно-детската епилепсия, синдром на Уест, протичане, лечение, пос-
ледици от лечението върху физическото, когнитивното и емоционалното раз-
витие, психопатологични рискове. 

 Относно педагогическите фактори: каква е системата за педагогическо под-
помагане, някои алтернативни методики за обучение, системи, които се 
практикуват в страната /например методът Монтесори, картинната система 
за улесняване на комуникацията – Пекс, методът Тийч за обучение на деца 
от аутистичния спектър/. 
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 Психологическите фактори – как функционира емоционалият свят на детето, 
начинът му на мислене, какви са отношенията му с възрастни и връстници. 

 Искането на родителите за рехабилитиране и нашето разбирането за симпто-
мите като език. Тези симптоми губят стойността си на език, когато започне рехабили-
тация, проблемите най-вероятно ще намерят друга форма. 

 Родителите, под натиска на своята тревожност се опитват да изискат от нас 
отговори, най-често под формата на съвети. Мод Манони [3] казва, че най-важното за 
терапевта е да се остави да бъде белязан от родителската тревожност и да не отговаря 
непосредствено и веднага. Да се оставиш да бъдеш белязан от родителската тревога 
означава да се оставиш в неясното, в липсата на категоричен отговор, да се замислиш 
какъв е въпросът на двойката или на родителя?  

 Те все още не познават своя въпрос, това, което искат е отговор в един мо-
мент, когато тревожността им е станала непоносима. Работата с детето изисква да се 
поеме в терапия и двойката или родителя с техния въпрос. Да се изправят лице в лице 
с драмата си, като същевременно се дедраматизира ситуацията дете-родител. „Никой 
не си избира родителите“ – детето се ражда в една конфигурация на отношения, по-
някога повлияна от личните драми на предишните поколения, то поема един товар, който 
не е негов, но с който то ще си служи за да заеме мястото си в тази конфигурация. 

Доста често става дума за разкази, свързани с болезнени моменти от съществува-
нето, които придобиват нов смисъл, нова яснота и изразителност от факта, че са свър-
зани с болестта на детето или с обучителните му трудности. „Разказващият не позна-
ва функцията на разказа си, той му се отдава в даден момент под въздействието на 
вътрешен натиск, чиято цел му убягва, защото тя не отговаря на обмислено намере-
ние.“ [1, с. 24] Удивително е, че симптомите на детето водят разказващия обратно 
към едно или друго събитие, което е белязало живота му, за което той се смята поня-
кога за отговорен, понякога за жертва. Но как да приемем, че детето е участвало в не-
го по някакъв начин? Как да си представим, че това, което е било държано настрана, 
се е вписало с тялото по такъв начин, че днес свидетелства чрез симптомите на дете-
то? Тъй като разказът сам по себе си няма магическа стойност по отношение на симп-
тома ще си позволя да цитирам Даниел Брьон, която казва: „… не означава, че слага-
нето в разказ е надарено с магическа сила за излекуване. Това просто означава, че ро-
дителят, който разказва, най-често майката, се ангажира несъзнавано в един път към 
присвояване, преобразуване и несъмнено символизация.“ [1, с. 24] 

 

Пример от консултативна работа с дете със синдром на Даун 
Независимо от превенцията, в България годишно се раждат около 100 деца със 

синдром на Даун по данни на „Сдружението на родители на деца със синдром на 
Даун“. Всички знаем, че няма един тип на монголоидност и че независимо от сома-
тичната си патология, всяко дете остава продукт от срещата на едно базисно невро-
физиологично екипиране и едно лично преживяване на живота, което може почти до 
безкрайност да изменя това първоначално екипиране. Това постоянно взаимодейст-
вие е отговорно за индивидуалните различия, при които се наблюдават дълбоко изос-
таващи деца, други, чието поведение се доближава до психотична организация и та-
кива, които са мили, дружелюбни и имат умерен интелектуален дефицит.  

Въпросът за психо-социалната рехабилитация на тези деца не е въпросът, който 
стои на първо място. Как родителите преживяват появата на такова дете, как го впис-
ват в личната си история, как го съпровождат в неговото развитие и неговите труд-
ности, това предхожда въпроса за рехабилитацията. Известно време работех с група 
родители на деца с увреждания и там имах възможност да консултирам две деца със 
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синдром на Даун на еднаква възраст – 7 години, в две различни семейства. Детето, 
което имаше повече трудности, свързани с опозиционно поведение, невъзможност да 
установи отношения с връстниците си и пълен неуспех в учебната дейност, беше за-
писано в най-престижното начално училище в града, беше първото дете със СОП, 
което училището приема и родителите всеки ден се конфронтираха с нежеланието на 
учителката и директора, това дете да бъде част от техните ученици. То не можеше да 
се възползва от индивидуалните занимания с ресурсен учител и логопед. Всъщност 
то бе изтласкано начело на битката на своите родители за „промяна на нагласите в 
обществото“. В това семейство имаше още едно дете, по-малко с една година, което 
беше създадено с идеята, че ще помага на братчето си с увреждане. В процеса на ра-
бота, родителите успяха най-напред да видят двете си деца поотделно и да започнат 
да изискват от детето със синдром спазването на същите правила и възпитателни 
норми. Включването на една подробна психолого-педагогическа оценка, която обек-
тивно показа възможностите и трудностите на детето, преместването в друго учили-
ще, в което педагогическият екип имаше повече опит и желание за работа доведоха 
до рязко подобряване на социалните отношения – връзките с връстниците и възраст-
ните извън семейството. „Отлепването“ от другото дете даде пространство в консул-
тативната работа да се субективизират преживяванията, да се търсят начини за изра-
зяване на богатия емоционален свят, който притежаваше момчето.  

Преди години се водеше спор, има ли нужда детето със синдром на Даун от сре-
щи с психолог? Отговорът бе – по-скоро не. Логопедът и специалният педагог бяха 
идентифицирани като необходими специалисти. Сега махалото е в обратната страна – 
родителите настояват да се включи психолог. Сама по себе си позицията на психоло-
га не е лечебна. Връзката, установена с детето и неговите родители е това, което ще 
доведе до промени във функционирането. В срещите си с деца със синдром на Даун, 
можем да наблюдаваме разнообразна психопатологична картина – натрапливи пове-
дения и ритуали, хиперактивност, липса на концентрация на вниманието, много ни-
сък коефициент на интелигентност или пък такъв, доближаващ се до нормалния, му-
тизъм, апрагматизъм, краен негативизъм. Дали това, което наблюдаваме и получава-
ме като резултат от прилагането на психологически тестове е отговора на детето към 
дресировъчните методи на средата, дали е психотична организация на функционира-
не или е резултат от неврологично екипиране? Не можем да търсим отговора без ра-
бота с родителите.  

 

Заключение 
И в края отново ще поставим акцент върху първия прием: да се даде възможност 

на всеки, който присъства да говори за проблема. Начинът, по който говори всеки от 
родителите ще постави основата, върху която ще формулираме нашите въпроси и хи-
потези, защото проблемите на детето са вплетени в историята на родителите – на 
всеки поотделно, на двойката, както и в историята на самото дете. 

Необходимостта от сътрудничество и диалог с всички специалисти, свързани с 
детското здраве и благополучие излиза на преден план. Специалистите, включени в 
работата с едно дете трябва да могат да комуникират помежду си без да се дисква-
лифицират, със съзнанието за собствения си принос и желание в процеса на лечение. 
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Abstract: The article examines the features of tourist trips by sea. Passenger travel by ship 
provides a transport service at various levels and is directly related to the needs of tourists 
for entertainment, attractions and relaxation. The types of tourist trips with sea transport-
cruises and the problems related to the ecological changes from the use of traditional 
energy sources are presented. The application of renewable energy sources for the 
propulsion of small vessels in cabotage in the long run contributes to the fight against 
environmental pollution and helps to meet the requirements of the International Maritime 
Organization to reduce emissions. 
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Увод 
Транспортът е един от най-важните компоненти на икономиката. Той осигурява 

нормалното функциониране на икономиката, повишава ефективността на производ-
ство, осигурява най-подходящото обслужване на различните сектори на икономиката 
със суровини и подсигурява потреблението на продукти и услуги на населението. 

Транспортът е водещ фактор в развитието на туризма. Транспортната услуга е ед-
на от основните видове услуги в туризма. В зависимост от продължителността и раз-
стоянието на пътуване, цената на транспорта варира от 20 до 60% и е основната част 
от структурата на цените на пътуването.  

Туристическите организации използват различните видове транспорт при органи-
зирани пътувания за превоз на туристи. Особеностите на пътническия воден транс-
порт определят неговите съвременни функции в системата па туризма. 

 

Водните туристически пътувания имат редица предимства [1]: 
 високо ниво на комфорт;  
 възможност за реализиране на различни туристически пакети и цели на пъту-

ването;  
 възможност за добра почивка и релакс; 
 

Недостатъците на пътуването по вода са:  
 ниска скорост (относителен недостатък); 
 синдром на затворено пространство; 
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 ограничена мобилност;  
 морска болест; 
 високи цени. 
 

Пътуванията с кораб са мотивирани от туристически и свързани с тях потребнос-
ти. Туристическите пътувания по водния транспорт се осъществяват по редовни ли-
нии или със специално наети (чартирани) кораби.  

По-краткотрайните превози са предимно във вътрешни водоеми или при кабо-
тажното (плаване на търговски товарен или пътнически съд между морски пристани-
ща на една и съща държава) корабоплаване. Мотивите за тяхното предприемане са 
свързани най-вече с развлечение, почивка и атракции. Това налага и по-специфични 
изисквания към устройството и оборудването на плавателните съдове, планирането и 
изготвянето на разписанията и маршрутите, организацията на превозите в комбини-
рано съобщение и др. 

Круизите са един от най-бързо развиващите се сектори на пазара на туристически 
пътувания. През 1998 г. повече от 8 милиона туристи са пътували по вода. Редовните 
линии се използват от туристите, когато те свързват големи пристанища в близост до 
атрактивни туристически центрове и места. Пътникопотокът има изразени колеба-
ния, които са причинени от влиянието на сезонния фактор[2]. 

Туристическите пътувания със специално наети кораби нарастват с по-бързи тем-
пове и заемат все по-значителен дял в общия обем на превозите с воден транспорт. 
Централно място в тях се пада па морските и речни круизи, за които е характерно ус-
корено развитие в периода след Втората световна война. 

Водните круизи се организират както от моретата, океаните, така и от различни 
реки. Организацията на морски и речни круизи има много общо. Различия има в ка-
пацитета на плавателните съдове, организационните характеристики, програмите за 
обслужване, както и местоположението на туровете сред морски и речни круизи. 

Морските круизи се разрастват, комфортът на пътническите кораби се подобрява 
и се разработват нови морски и океански маршрути. Водните пътувания са най-попу-
лярни в САЩ, Великобритания и Германия. Търсенето на круизно плаване се отбе-
лязва във Франция, Италия, Швейцария и други страни. В морските компании на 
централните и северозападните басейни се извършват около 87% от всички превози 
на туристи. 

Освен по световните морета и океани особена популярност придобиват и круизи-
те по големи реки като Дунав, Волга, Рейн, Нил, Мисисипи и др. За разлика от мор-
ските речни круизи са по-малко повлияни от времето, по-информативни, тъй като 
имат крайбрежна гледка, има чудесна възможност да се използва зелен паркинг. За-
падна Европа има доста дълга корабоплавателна мрежа от водни пътища. Всички те 
са свързани със сложна канална система, която предоставя отлични възможности за 
растеж на популярността на речните круизни пътувания. Германия заема първо място 
по речни круизи, следвана от Великобритания, Холандия, Швейцария и Австрия. 
Най-популярните маршрути по Рейн и неговите притоци (Мозел, Мина, Некар, 
Везер). В Европа речните круизи по Дунав през седем държави са с голямо търсене. 
Туристическият транспорт се осъществява по 80 различни маршрута с продължител-
ност от 3 до 20 дни. 

 

Видове круизи  
В световната практика се организират и осъществяват различни по вид круизни 

туристически пътувания (круизи или круизни рейсове). Разграничаването и групира-
нето им може да се извърши по няколко основни признака: 
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В зависимост от продължителността круизите биват: 
 краткотрайни (мини-круизи) – обикновено от 2 до 5 дни; 
 продължителни (многодневни) – обикновено 7, 10, 20, 30 и повече дни. 

 

В зависимост от целите и мотивите за предприемане на пътуването круизите мо-
гат да бъдат: 

 класически с по-голяма продължителност и включват туристическа програма 
(почивка и развлечение на кораба или посещение на забележителности на 
брега); 

 специализирани, със специфична цел на пътуването: за провеждане на конгреси 
на кораба, лечение (лечебни круизи), обучение (образователни круизи) и др.; 

 

Според начина на организация круизите се характеризират като: 
 комбинирани – с други видове транспортни средства или заведения за наста-

няване на брега; 
 линейни – в съчетание с превози по редовните пътнически линии; 
 прекъснати  – с продължително пребиваване на брега; 
 автокруизи – в съчетано използване на личния автомобил на туриста и др. 
 

В зависимост от териториалния обхват на маршрута круизите могат да се опреде-
лят на: 

 вътрешни – във водоемите, които са включени в териториалните граници на 
дадена страна; 

 външни (международни) – при които се посещават пристанища в две или по-
вече страни. 

 

В зависимост от вида на водоема круизите биват:  
 презокеански; 
 морски; 
 речни;  
 езерни. 

 

Транспортът заемат едно от централните места в състава на почти всеки туристи-
чески продукт. Транспортната индустрия е от решаващо значение за генерирането на 
приходи в туризма като изключително печеливш сектор на икономиката.  

Без транспорт няма туризъм, ако не става въпрос за пешеходни турове и походи, 
ограничени както от броя на туристите, така и от разстоянието. 

 

Екологични проблеми и източници на замърсяване при морските превози  
Научният и технологичният прогрес в обществото доведе до появата на превозни 

средства, които бързо могат да доставят човек до всяка точка на света, както и до въ-
веждането на нови технологии в областта на транспортните услуги. 

Конкуренцията между отделните транспортни структури, така и между превозва-
чите във всеки вид транспорт дава мощен тласък на процеса на подобряване на об-
служването на пътниците. Увеличаване на нивото на обслужване се проявява в мо-
дерното техническо оборудване на транспортните средства, създаването на комфорт-
ни условия за пътуване, организирането на свободното време на пътниците на борда 
на превозни средства, осигуряването на специално хранене за тях и разработването 
на стимулиращи програми за редовни клиенти на транспортни компании. 

В този смисъл транспортните и туристическите комплекси са в непрекъснато 
взаимодействие, като постоянно влияят развитието си, особено в контекста на разши-
ряване на географията на пътуванията, международните отношения, глобализацията 
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на световната икономика. Необходима е координация на дейностите, сътрудничество 
между субектите на транспортния комплекс и туристическата индустрия, за да е въз-
можно ефективното функциониране на туристическия и транспортния сектор на све-
товната икономика и пълното задоволяване на нуждите на основния обект - туриста. 
Отделните видове транспорт със своите предимства и недостатъци генерират вредни 
емисии и отпадъци, влияещи силно върху екологичното равновесие в природата. 

През последните години се наблюдава чувствителен ръст на туристическите пъ-
тувания с морски и въздушен транспорт. Макар полезна за икономиката, възходяща-
та тенденция при пътническите пътувания водния транспорт повишава заплахите за 
климата, околната среда и човешкото здраве. Очаква се въздушният и водният транс-
порт да увеличат емисиите си на парникови газове и замърсители на въздуха – като 
въглероден диоксид (CO2), азотни оксиди (NOx) и серни оксиди (SOx) – както и шу-
мовото замърсяване. Емисиите на въглероден диоксид от двата сектора понастоящем 
представляват 5 % от глобалните емисии, а според изследване на Европейския парла-
мент, през 2050 г. на въздушния и морския транспорт ще се дължат съответно до  
22 % и 17 % от глобалните емисии на CO2. 

Морският транспорт играе основна роля в икономиката на Европа. Почти 90 % от 
външната търговия на ЕС е със стоки, транспортирани по море, поради което евро-
пейските фирми и потребители са силно зависими от стоките, внасяни от останалата 
част от света. Водният транспорт се смята за най-евтиния начин за придвижване на 
стоки по света, но секторът остава много изменчив и податлив на бумове и сривове в 
икономиката.  

Международните въздушни и морски превози са сред най-бързо растящите из-
точници на емисии на парникови газове. Макар делът на този сектор в емисиите на 
парникови газове да е по-малък, отколкото на автомобилния и въздушния транспорт, 
въздействието му върху околната среда нараства. Въпреки че нито международният 
въздушен транспорт, нито морският към момента не надвишават дял от 3,5% от об-
щите емисии на ЕС, генерираните от тях емисии растат бързо и усложняват все по-
вече усилията срещу промените в климата. Причините са свързани с рекордния ръст 
в последните години на пътниците и развитието на международната търговия. Освен 
това тези сектори дълго време оставаха извън мерките за намаляване на емисиите 
както в ЕС, така и на световно ниво.  

Според изчисления, корабната индустрия изпуска в атмосферата около 1 милиарда 
тона CO2 годишно, а очакванията са, че до 2050 г. това количество ще се увеличи до 
1,6 милиарда тона. Последни данни на Международната морска организация (ММО) 
показват, че ако не бъдат предприети действия, до 2050 г. емисиите на парникови 
газове от морски транспорт ще се увеличат с 250 %, с което и делът им ще достигне 
17 % от световните емисии [3].  

Тъй като корабите през повечето време са по море, отчитането и анализът на еми-
сиите им за момента са по-непрецизни. Когато обаче плават по-близо до брега, въз-
действието на емисиите е очевидно. При изгаряне на бункерни горива се изпускат се-
рен диоксид и азотни оксиди, което предизвиква киселинни дъждове и произвежда 
фини прахови частици. Тези замърсители са опасни както за човешкото здраве, така и 
за екосистемите. 

Замърсяването на въздуха е само едно от екологичните въздействия на морския 
транспорт. През последните десетилетия секторът е поставен под натиск да полага 
повече усилия за предотвратяване на нефтени разливи и изхвърлянето на отпадъци и 
замърсители в моретата. Пътническите круизни кораби са подложени на по-строг 
надзор на екологичното им въздействие. 
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По данни на Европейската агенция за околната среда се наблюдава висок ръст на 
емисиите на парниковите газове в морските превози (фиг.1). 

ЕК предлага въвеждането на изисквания за мореплавателните компании да 
намалят емисиите си с поне 40% до 2030 г [4].  

Това изисква бързи и решителни действия в посока опазване на околната среда, 
чрез използването на алтернативни източници на енергия за задвижване на 
плавателните съдове. 

За периода 2019-2029 г. се предвижда нарастване на броят на електрическите ко-
раби (корабите с електрозадвижване) и хибридни кораби и лодки-яхти, круизни лай-
нери, офшорни кораби за поддръжка и обслужване, влекачи, риболовни кораби и 
други океански плавателни съдове [5].  

 

 
 

Фиг. 1. Изменение на емисиите на парникови газове по сектори 
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Фиг. 2. Количества на вредните емисии (NOx ;SOx ;С02 и твърди частици РМ)  
на 75 000 леки автомобили, в сравнение с еквивалентните емисии  

на един плавателен съд. 
 

Във връзка с екологичните проблеми, свързани с глобалното затопляне и замър-
сяването на околната среда корабните оператори трябва да предприемат сериозни 
мерки за ограничаване на емисиите на NOx и SOx, както и на въглероден диоксид 
С02. Използването на електрозадвижване на плавателните съдове ще ограничи за-
мърсяването на Световния океан с вредни емисии и ще се постигне намаляване на 
разходите за гориво на фона на растящите цени на петрола. 

На фиг. 2 са съпоставени количествата на вредните емисии (NOx; SOx; С02 и 
твърди частици РМ) на 75 000 леки автомобили, в сравнение с еквивалентните еми-
сии на един плавателен съд. Цифрите се отнасят до количеството леки автомобили, 
необходими за еквивалентни емисии на един плавателен съд.Налице е също така тен-
денция към фериботи и круизни кораби с електрозадвижване, които имат строго 
дефинирани маршрути и предвидима експлоатация. Освен това някои фериботи се 
превръщат в изпитателни стендове за различни технологии за съхранение на енергия, 
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включително суперкондензатори и горивни клетки, както и супербатерии. Друга 
област на бърз растеж са OSV (снабдителен кораб) съдове. В бъдеще е вероятно 
всички нови съдове от този тип ще бъдат хибриди. 

На табл.1 са показани използваните и възможни източници на енергия за задвиж-
ване на корабите, а в табл.2 съставът и количеството на отработените вредни газове 
на най-приложимите двигатели за задвижване на плавателни съдове. Използват се и 
различни комбинации от източници на енергия.  

 

Табл. 1. Източници на енергия за плавателни съдове 
 

Плавателни 
съдове 

Енергиен източник 

Дизелов 
ДВГ 

Бензинов 
ДВГ 

Газова 
турбина 

Ел. 
двигател 

Хибридни 
двигатели 

Възобновяем 

Търговски и 
пътнически 
кораби 

X  X X X 
Фотоволтаици; 
течен водород; 
горивни клетки; 
ветрогенератор; Лодки  X  X  

Яхти  X   X  

Катамарани X    X 

 
Табл. 2. Относителен дял и вид на въздействие на вредните вещества,  

отделяни от автомобилните двигатели 
 

Вещество 
Състав на отработените газове в % 

Вредно въздействие 
Бензинов двигател Дизелов двигател 

Азот 77 – 78 76 – 78 Безвреден 

Азотни оксиди 0,0 – 0,8 0,001 – 0,400 Отровни, разрушава 
озоновия слой 

Водни пари 3,5 – 3,8 0,5 – 4,0 Безвреден 

Въглероден 5,0 – 12,0 1,0 – 10,0 Пред. парников ефект 

Въглероден 1,0 – 10,0 0,01 – 0,50 Отровен 

Алдехиди 0,0 – 0,2 0,000 – 0,002 Отровни 

Въглеводороди 0,2 – 3,0 0,01 – 0,10 
Отровни, влияе върху 
парников ефект 

Серни 
съединения 

0,000 – 0,002 0,00 – 0,03 
Отровни, предизвиква 
киселинни дъждове 

 
Анализирайки посочените в таблица 2 и таблица 3 данни свидетелстват, че осно-

вен вреден компонент в отработените газове на дизеловия двигател са азотните окси-
ди и въглеродния диоксид [6]. 

 

Табл. 3. Вредни вещества при дизеловия и бензиновия двигател  
в килограми на тон изгоряло гориво 

Вид СО СН NОx SOх Сажди Олово Общо 

Бензинов 267 33,20 26,60 1,34 1,34 0,27 329,75 

Дизелов 28,40 9,10 40,80 34 3,40 - 115,70 
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Табл. 4. Концентрация на компонентите на отработилите газове  
според натоварването на двигателя 

Натоварване  
на  

двигателя, % 

Степен  
на  

концентрацията 

Концентрация на компонентите, 
обемни % 

Алдехиди О2 СО NOx 

0 средна 0,0126 0,04 0,8 0,7 

50 средна 0,0084 0,13 0,46 2,7 
100 средна 0,0294 0,23 1,12 3,5 
 

Вторият по значимост газообразен вреден компонент е въглеродния оксид, делът 
на който в сумарния индекс на режима на празен ход на двигателя достига до 15-18% 
(табл.4). 

В режим на претоварване на дизеловия двигател делът на азотните оксиди в су-
марния индекс спада до 80-85% за сметка на дела на СО и частично на алдехидите. 
Именно в такъв режим на голямо натоварване работят мощните плавателни съдове, 
което прави проблема още по-голям. 

 

Различните замърсители, отделяни от двигателите, имат различно по сила и ха-
рактер влияние върху околната среда, живите организми и човека [7]. 

 Въглероден диоксид – представлява газ с различно по характер вредно въздей-
ствие. Той е причина за над 50 % от наблюдаваното глобално затопляне на климата. 

 Въглероден оксид – газ без мирис и цвят, който при неголеми дози е силно 
токсичен за човека 

 Азотни оксиди ДВГ отделят предимно азотен оксид и азотен диоксид. Азот-
ният оксид се образува в процеса на изгаряне на горивото в двигателя и със-
тавлява над 90-95 % от всички азотни съединения. В атмосферата той реагира 
с кислорода и образува азотен диоксид. Азотните оксиди водят до разрушава-
не на озоновия слой, защото влизат в реакция с озона. Освен това те са ток-
сични за живите организми. 

 Въглеводороди Емитират се в околната среда над 200 въглеводорода в различ-
ни количества и с различна опасност. От гледна точка на въздействието им 
върху човека се подразделят на дразнещи и канцерогенни. Сериозни основа-
ния за тревога предизвиква втората група, сред които най-опасен е бензапире-
нът (С20Н12). При изтичане на въглеводородите в почвите и водите те могат да 
предизвикат сериозни екологични поражения. 

 Оксиданти – получават се в резултат на реакции между въглеводородите и 
азотните окиси. Най-често срещаният компонент е озонът, който обаче не би-
ва да се отъждествява с озона в озоновия слой. 

 Серни оксиди – отделят се при производството на горива, от дизеловите ДВГ 
и по-малко от бензиновите. Най-големи са емисиите на серен диоксид. Серни-
те съединения оказват силно негативно въздействие върху почвите, флората и 
фауната. 

 Аерозоли. ДВГ е причина за не повече от 6 – 8 % от аерозолите, намиращи се 
във въздуха. Те са с различна големина, като най-голяма опасност за човека 
представляват по-малките частици – с радиус под 20 микрометра. Те имат 
способността да абсорбират канцерогенни вещества по повърхността си, за-
държат се повече време във въздуха и попадат лесно в човешкия организъм. 
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 Сажди – оказват неблагоприятно въздействие най-вече върху дихателната 
система на човека. Те абсорбират канцерогенни вещества и по-голяма опас-
ност представляват фините саждени частици с големина 0,5–2 микрометра. 
Задържайки се във въздушното пространство саждите и аерозолите водят до 
намаляване на видимостта. 

 Двуазотен оксид. Емисиите на това съединение от ДВГ са много малки. Той 
има 250 пъти по-силно въздействие върху глобалното затопляне от въглерод-
ния диоксид. Поради много малките си емисии N2О има принос от под 1 % 
към глобалното затопляне. 

 

Някои примери за екологични решения при превоз на пътници с плавателни 
съдове 

В световен мащаб се търсят решения за преодоляването на екологичните пробле-
ми и намаляване пагубния ефект от парниковите газове при крайбрежните каботажни 
превози на пътници и туристически пътувания с катамарани и яхти.  

Увеличеният интерес към такива пътувания и голямото предлагане на разнооб-
разни и атрактивни забавления създава необходимост от използването на такива из-
точници на енергия, които в макар и малък мащаб, ще допринесат за екологични про-
мени и ще заменят традиционните източници на енергия. 

Конструкторите и научният потенциал търсят и предлагат интересни варианти за 
решения. Някои примери за използвани технологии при захранване на лодки с цел 
намаляване на вредните емисии и опазване на околната среда: 

 

 
 

Фиг. 3. Лодка на Международната експедиция „Energy observer“ 
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 Rockwell Automation е официален доставчик на оборудване и услуги за пър-
вия кораб в света, задвижван от водород и възобновяема енергия – Energy Observer, 
който осъществява 6-годишно околосветско пътешествие. Rockwell Automation пре-
доставя системи за автоматизация, които подпомагат зареждането на кораба, работещ 
с нулеви емисии парникови газове и фини прахови частици. 

Лодката е постигнала пълна енергийна независимост и се захранва единствено и 
напълно от възобновяеми източници на енергия. Енергията лови с фотоволтаици и 
вятърни турбини. А когато ветровете са слаби, а слънцето оскъдно, лодката се зах-
ранва с водород, получен от морска вода. Международната експедиция „Energy 
observer“ произвежда водород от морската вода. Това е енергийна премиера за произ-
водството на водород на борда на лодка. При определена скорост и при определени 
метеорологични условия, когато уловената енергия е много повече от необходимата 
за задвижване на лодката, тогава лодката започва да съхранява енергията [8]. Реше-
нието за управление на различните източници на енергия помага на екипа на Energy 
Observer да наблюдава, контролира и оптимизира разпределението на енергийните 
източници и да взема интелигентни решения за това кога и как да премине от един 
източник към друг. 

 

 Катамаран, захранван с енергия единствено от слънцето, по Югоизточното 
крайбрежие на Испания, започва морско пътешествие, в което няма да се използват 
никакви изкопаеми горива.14-метровият катамаран „WWF Solar”, е част от новата 
кампания на WWF. WWF Solar” е снабден с фотоволтаични панели, които покриват 
неговия 65 кв. м покрив, което позволява на лодката да пътува със средна скорост от 
5 възела. Когато е напълно заредена, батерията на корабчето позволява на двигатели-
те да работят в продължение на 90 морски мили, което е равно на две нощи на пла-
ване или около 18 часа [9]. 

 

 
 

Фиг. 4. Катамаран „WWF Solar” 
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• Най-големия европейски еко катамаран в Испания. Дългият 24 м (79 фута) 
long и широк 10,5 м (34,5 фута) двукорпусник Eco Slim е построен в испанската кора-
бостроителница Drassanes Dalmau. Еко катамаранът може да превозва до 150 души на 
борда с използването на минимални количества енергия, които се осигуряват най-
вече от природосъобразни възобновяеми източници. Eco Slim се задвижва от два 
електрически мотора и от батерии, които се зареждат от два вятърни генератора, от 
фотосоларни панери с площ 40 квадратни фута, монтирани върху палубата и от го-
ривни клетки с мощност 2 киловата. Горивните клетки са разработени първоначално 
за космически цели. Те превръщат по електрохимичен път горивото – водород или 
течно гориво, в електрически ток без да се отделят вредни емисии [10]. 

 

 
 

Фиг. 5. Двукорпусен катамаран Eco Slim 
 

 Xoлaндcĸaтa ĸoмпaния зa пpoeĸтиpaнe нa яxти Ѕіnоt пpeдcтaви aвaнгapднaтa 
ĸoнцeпция, като ce oпитвa дa пpидвижи индycтpиятa зa cyпepяxти в пo-eĸoлoгичнa 
пocoĸa. Cъздaдeнa в cътpyдничecтвo c Lаtеrаl Nаvаl Аrсhіtесtѕ, Аquа e дългa  
112 мeтpa и ce зaxpaнвa изцялo oт тeчeн вoдopoд и тexнoлoгия зa гopивни ĸлeтĸи – 
ĸoeтo пo cъщecтвo oзнaчaвa, чe вoдaтa щe бъдe eдинcтвeнaтa й eмиcия. Cyпepяxтaтa, 
ĸoятo paзпoлaгa c нaй-cъвpeмeнни cъopъжeния, тpябвa дa paбoти c мaĸcимaлнa cĸo-
pocт oт 17 възeлa, c oбxвaт oт 3750 мopcĸи мили [11]. 
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Фиг. 6. Супер яхта Аquа 
 

 Проучване SF-BREEZE се стреми да открие дали е технически възможно да 
се построи голям, бърз кораби и да изпълни морските разпоредби; като това е иконо-
мически конкурентноспособно с наличните транспортни средства в района на залива 
Сан Франциско. Групата изработи концептуални спецификации: ферибот за прид-
вижване до 150 пътници, който да пътува по четири маршрута с 50 мили всеки ден с 
максимална скорост от 35 възела (около 39 мили на час) за около 60 процента от вре-
мето. Фериботът може да се зарежда с гориво на обяд между сутринта и следобед-
ните пътувания. 

АBS се гордее, че участва в проучването за приложимост SF-BREEZE и напредва 
изследването на уникалните предизвикателства при проектирането на високоскорос-
тен пътнически ферибот, задвижван само от водородни горивни клетки [12].  

 

 
 

Фиг. 7. Ферибот задвижван с водородни горивни клетки 
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 Посетителите на Ниагарския водопад се наслаждават на най-големите забе-
лежителности на САЩ без вредни емисии. Двата нови пътнически кораба на Maid of 
the Mist се захранват изцяло от пакети батерии с висок капацитет, което ги превръща 
в първите изцяло електрически плавателни съдове, построявани някога в САЩ. 
Новите кораби се възползват от предимствата на технологията на „нулеви емисии, 
позволявайки на гостите да се насладят на Ниагарския водопад необезпокоявани от 
шума на двигателя, вибрациите или изгорелите газове, типични за конвенционалния 
дизелов двигател. Maid of the Mist, една от най-старите туристически атракции на 
Северна Америка, работи от април до първата седмица на ноември, като лодките 
отпътуват за подножието на Ниагарския водопад на всеки 30 минути, а годишно на 
борда им се качват около 1.6 млн. гости. 

Плавателните съдове се захранван от чифт батерии с общ капацитет от 316 кило-
ватчаса, разпределени равномерно между двата корпуса на катамарана. Наличието на 
два напълно независими енергийни системи на борда увеличава устойчивостта на ра-
ботата чрез създаване на резервен вариант. 

Плавателните съдове се зареждат между всяко пътуване, докато пътниците сли-
зат и се качват. Крайбрежното зареждане отнема само седем минути, позволявайки 
на батериите да захранват електрическите двигатели с изходна мощност от общо  
400 kW (563 HP) [13]. 

 

 
 

Фиг. 8. Електрически кораб на Maid of the Mist 
 

 Silent 55 катамаран, задвижван със слънчева енергия, дебютира в света на 
фестивала за яхтите в Кан 2018. Яхтата използва безшумно електрическо задвижване 
за неограничен обхват, без шум или изпарения и минимални вибрации и е самодоста-
тъчна, както и практически не изисква поддръжка. 
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Предлага се в пет конфигурации на мощност, за да отговаря на различни круизни 
приложения:  

с двойка двигатели от 30 kW ; 
с двигатели с мощност 2 x 250 kW; 
с 2 x 220 к.с. дизелови двигатели; 

с 2 електрически двигателя с мощност 14 kW. 
 
Може да бъде оборудвана с всички споменати по-горе конфигурации на задвиж-

ване, монтирана с мачта и платна, за да осигури допълнително задвижване при попъ-
тен вятър. 

С 30 високоефективни слънчеви панела, оценени за приблизително 9 киловат 
пик, Silent 55 използва с регулатори на слънчево зареждане с максимална мощност 
(MPPT) и литиеви батерии, които осигуряват капацитет за цяла нощ, докато инвертор 
от 15 kVA осигурява мощност за всички домакински уреди. Системите почти не 
изискват поддръжка и не произвеждат изпарения или шум. Чиста слънчева енергия –
мощен лукс [14].  

 

 
 

Фиг. 9. Silent 55 Катамаран 
 

Съществуват и проблеми относно използването на възобновяеми енергийни из-
точници свързани с нарастване на теглото на кораба и намаляване на полезния товар. 
Ето някои от тях: 

 Използването на водородни горивни клетки, които са по-тежки от дизеловите 
двигатели за дадена мощност; 
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 Трудно постигане на правилното съотношение на мощност към тегло за кораба; 
 Необходимостта от скорост води до дизайн с увеличени размери.  
 Приблизително два пъти по-висока цена от сравним с дизелов двигател;  
 Осигуряване физическо разделение между съоръженията и пътниците; 
 Визуално замърсяване; 
 Тегло, обем и място за батерии.  
 

Еднодневните пътувания с кораби са много популярни при крайбрежните пътува-
ния на морските курорти. Разходка с лодка е туристическо пътуване по река или мо-
ре, на борда на специален пътнически кораб. В момента десетки круизни компании 
по света оперират стотици пътнически кораби с капацитет от 70 до повече от 1000 
пътници и предлагат вълнуващи пътувания до почти всеки регион на света. 

В съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“ са вклю-
чени 18 проекта. Идеята е да се привличат чужди туристи с атракции като разходка с 
лодка и туристически пътеки. Информационен бюлетин информира за възможности-
те за отдих в 7 страни около Черноморието. Три нови проекта за туризъм и спорт в 
района на Варна и Бургас. Лодките често се пренебрегват като начин да се види све-
тът. В много случаи, обаче, те са най-добрият и често единственият начин да се дос-
тигне определена дестинация. При каботажните превози в летните месеци се из-
ползват много малки плавателни съдове, предоставящи разнообразни туристически 
атракции.  

 

В Бургас и крайбрежието се предлагат пътувания при които се реализират целите 
на програмата като: 

 река Ропотамо – В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение 
на: организирани туристически пътувания с лодки по р. Ропотамо; 

 Пътуване с кораб до остров „Света Анастасия“; 
 Яхтен туризъм; 
 Риболовен туризъм; 
 Чартер круиз на яхта. 

 
Използването на фотоволтаици, разположени върху конструкцията на катамарани 

за превоз на пътници при крайбрежни пътувания не е новост, но дава възможност да 
се облекчи в екологично отношение замърсяването на морската вода, екваторията и 
здравето на хората. В дългосрочен план може да се очаква по-голям интерес от про-
изводители и ползватели на малки плавателните съдове. Изследват се и възможнос-
тите за употреба на по-чисти горива, включително биогорива, както и електрически/ 
хибридни двигатели. 

Изграждането на нов общински кораб за гостите и жителите на гр. Бургас, ще 
предостави на туристите услуга на по-високо ниво. Плавателният съд тип катамаран 
ще обслужва целогодишно туристическите маршрути в Бургаския залив, превозвайки 
пасажери от Морска гара до остров Света Анастасия, лодкостоянката в „Крайморие“, 
рибарските пристанища в „Сарафово“ и Ченгене скеле, както и до близки крайбреж-
ни населени места. Катамаранът ще е с дължина 20 метра и ширина близо 8 метра. 
Оборудван с два двигателя с капацитет да превозва 100 пасажери. Оборудването на 
кораба включва още соларни панели, които да захранват осветлението и други консу-
матори на борда (фиг. 2). 
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Фиг. 10. Общ вид на катамарана 
 

Фотоволтаични панели са основната част на една соларна система, чиято роля е 
да преобразуват слънчевата светлина в електрическа енергия, необходима за задово-
ляването на собствените нужди или за отдаване в мрежа. Фотоволтаичните панели се 
различават по вида на силициевата клетка на: 

• Монокристални; 
• Поликристални. 
Разликата във физическите параметри на фотоволтаичните модули води до разли-

ка в ефективността и коефициента на полезно действие на самите модули, а от своя 
страна това допринася за ефективността на цялата фотоволтаична система. 

Основната разлика между двата типа панели е, мощността която можете да се по-
лучи за единица площ. 
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Ефективността на поликристалните е между 13% – 18%. Цената им е малко по-
ниска в сравнение с монокристалните. 

Ако се предвидят панели с мощност за 280WР с рейтинг STC(стандартни условия 
на изпитване) – поликристал с площ 1,64 м2 и ефективност 15,2% се приеме, че сред-
но количество пълно слънцегреене е около 4 часа дневно, като слънцето грее повече 
от 4 часа на ден, но „пълно слънце” е мярка, която обединява всички части на деня, в 
които слънцето е в по-ниска точка в едно общо число. При използване на 4 часа 
пълно слънце се получава [15]: 

 
280 WP x 4 часа = 1,12 kWh (1120 W) на ден от панел. 

 
1,12kWh Х 30 дни = 33,6 kWh от един панел за месец. 

 
Ако се използват монокристал с технология Half-Cut с мощност 340Wр с площ 

1,687м2 и ефективност 20,15 % то резултатите са следните: 
 

340 WP x 4 часа = 1,36 kWh (1360 W) на ден от панел. 
 

1,36 kWh Х 30 дни = 40,8 kWh от един панел за месец. 
 
Ефективността им може да достигне до 22%, като масово варира между 15% – 

19%. Имат най-широко приложение поради качеството си и по-малкото място което 
заемат.Гъвкавите монокристални фотоволтаици са особенно подходящи за кемпери, 
каравани, лодки и всякакви места, на които няма електрозахранване. Някой модели 
са със специално покритие ETFE-Ethylene tetrafluoroethylene, което увеличава устой-
чивостта на температура, корозия и други външни влияния. Проектирани са да имат 
висока устойчивост на корозия и здравина в широк температурен диапазон. ETFE 
има относително висока температура на топене, отлични химическa, електрическa и 
високоенергийнa радиационна устойчивост. Леки и лесно преносими с алуминиевата 
рамка, която предоставя възможност, да се закрепя лесно и по много начини, за най-
различни повърхности и конструкции [16]. 

 
Количеството електрическа енергия, което се произвежда от фотоволтаичен па-

нел независимо от вида зависи от три важни фактора: 
• размера на панела; 
• ефикасността на фотоволтаичните клетки, от които е изграден; 
• количеството слънчево греене, което пада върху самия панел. 
 
Изборът и конкретните решения в случая зависят от свободното място за разпо-

ложение, теглото и визуалното замърсяване. 
Чрез платформата PV GIS [17] се избира точката, отговаряща по координати на 

морска екватория около Бургас, като да даде възможност да се определи достатъчно 
точно количеството енергия произведена от фотоволтаична система. 

Въвежда се мощност 1 kWР. 
За избраната точка се построяват графики за всички месеци в годината средноме-

сечно производство на избраната система в (kwh)  
 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

264 

 
 

Фиг. 10. Избрана точка на местоположение в акваторията на Бургас 
 
Табл. 5. Резултати от платформата PV GIS за избраната система 

 

Provided inputs:   Предоставени входове: 
Location [Lat/Lon]: 42.473, 27.483 Местоположение [Lat / Lon]: 
Horizon: Calculated Хоризонт: 
Database used: PVGIS-SARAH Използвана база данни: 
PV technology: Crystalline silicon Кристален силиций 
PV installed [kWp]: 1 PV инсталиран [kWp]: 
System loss [%]: 14 Загуба на системата [%]: 
Simulation outputs:   

Slope angle [В°]: 35 Ъгъл на наклон [°]: 

Azimuth angle [В°]: 0 Азимутен ъгъл [°]: 
Yearly PV energy production 
[kWh]: 1273.41 

Годишно производство на PV 
енергия [kWh]: 

Yearly in-plane irradiation 
[kWh/m2]: 1681.1 

Годишно облъчване в равнината 
[kWh / m2]: 

Year-to-year variability [kWh]: 57.09 Годишна променливост [kWh]: 
Changes in output due to:   
Angle of incidence [%]: -2.72 Ъгъл на честота [%]: 
Spectral effects [%]: 0.99 Спектрални ефекти [%]: 
Temperature and low 
irradiance [%]: -10.34 Температура и ниско облъчване [%]: 
Total loss [%]: -24.25 Пълна загуба [%]: 

PV electricity cost [per kWh]: 
Месечна продукция на енергия от 
PV система с фиксиран ъгъл 
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Фиг.11 Месечна продукция на енергия от PV система с фиксиран ъгъл 

 

 
 

Фиг. 11. Контур на хоризонта 
 

От направените изчисления и резултати (фиг.11 и табл.5) се вижда, че в летните 
месеци, когато реално движението и използването на малки плавателни съдове е 
голямо производството на енергия от слънцето е максимум. Това дава възможност да 
се търси начин за оползотворяването ѝ.  

С така получената енергия би могло да се захранват малки консуматори на борда 
на катамарана, което потвърждава идеята, заложена при построяването му. 

При престой на кораба, всичката енергия за тези консуматори намиращи се на 
борда може да се поеме от енергията произведена от фотоволтаиците. 
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Заключение 
 

Съгласно нов европейски регламент за мониторинг, докладване и проверка, от 
2018 г. големите кораби (над 5 000 бруто тона), които използват пристанища в ЕС, 
ще трябва да отчитат заверените си годишни емисии на CO2 и друга свързана инфор-
мация. Плавателните съдове ще трябва да наблюдават и докладват количествата CO2, 
изпуснати по време на курсове към, от и между пристанища в ЕС, както и при прес-
тоя си в тях. Очаква се тази отчетна система да намали въглеродните емисии от обх-
ванатите в нея курсове с до 2 %. 

Устойчивият транспорт има ключова роля в борбата срещу климатичните проме-
ни, като корабоплаването е с 2 до 3 % дял в общото количество емисии на парникови 
газове в света. Международната морска организация – агенция на ООН, отговаряща 
за регулиране на корабоплаването, си е поставила глобална цел да намали годишните 
вредни емисии от 2008 кораба с най-малко 50% до 2050 г. 

Неотдавна перспективата за транспортиране в морето без замърсяване граничи с 
научната фантастика. Казаното до тук доказва, че това е възможно и може да се нама-
ли дори да се премахне замърсяването на околната среда от кораби. 

Електрическата мобилност предлага нова ера в бъдещето на транспорта и без да 
се консумират ресурсите на земята. Намаляването на емисиите е не само важно за 
природните дадености, но и доказва, че технологиите, позволяващи устойчива мо-
билност, вече са по-достъпни. 

Научно изследователските екипи разширяват базата от знания и потенциалния 
трансфер на технологии, за да се отговори на предизвикателството за намаляване на 
екологичния отпечатък. 
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Abstract: Forest fires have a negative impact on the economic, social and environmental 
condition of individual countries and entire geographical areas. To solve these problems, 
significant human, financial, material and scientific resources are allocated, the existing 
concepts and methodological approaches in determining the risk of forest fires are 
analyzed. Rapid development of early fire detection systems, new monitoring methods and 
current forest fire prevention is needed. 
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Горските пожари са природни катастрофи, които причиняват необратимо унищо-
жение на околната среда и огромни материални щети. Те представляват постоянна 
заплаха за екологичните системи, инфраструктурата и човешкия живот. Горските по-
жари се превръщат в глобално бедствие, нанасящо огромни щети на горите и горско-
то стопанство в целия свят. Нарушаването на целостта на горите чрез построяване на 
нови населени места в тях без предварително демографско планиране, антропогенна-
та дейност, както и пожарите, които възникват в селскостопанските площи, до голяма 
степен повишават риска от пожари в този сектор. Горските пожари са едни от еле-
ментите, които застрашават горите в Р България, както и в целият свят. Всяка година 
средно 4 милиона хектара гори в света и 550 хиляди хектара гори в Р България са 
обхванати от пожари. 

Броят на пожарите нараства, както в световен мащаб, така и в България. Горските 
пожари заемат основно място сред тях и също нарастват. Пожарите, особено горски-
те, имат огромна социална и екологична значимост и изискват усърдно планиране и 
превенция. В България има постигнати частични резултати в изграждането на проти-
вопожарни кули и автоматизирани системи за превенция в най-рисковите места. Не-
обходимо е да се повишат противопожарните знания и компетенции на всички хора 
чрез различни мерки, включително и законодателни, и чрез различни форми на обу-
чение за правилни поведенчески модели. 

Горски пожар е неконтролируем пожар, който унищожава големи площи земя. 
Обикновено пожарите се предизвикват от мълния, от небрежността на хората или от 
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умишлен палеж. Тези пожари понякога горят в продължение на дни и седмици и мо-
гат да унищожат цяла гора и почти цялата органична материя в нея.  

Горските пожари могат да бъдат наречени тревни пожари, торфени пожари и 
храстови пожари в зависимост от вида на растителността, която изгаря. Горски пожа-
ри обикновено възникват при много топъл и сух климат. В гъстите влажни тропичес-
ки гори рядко избухват пожари. Разрушителната сила на горските пожари е феноме-
нална. Гората е цяла екосистема, състояща се от биотични фактори като животни, на-
секоми, птици, бактерии, растения и дървета и абиотични фактори като вода, скали и 
климат. Ако горски пожар порази такава екосистема, всички форми на живот изчез-
ват. Въздухът и водата силно се замърсяват. Почвите се разграждат, а другите абио-
тични елементи, включително водосборните зони, също биват засегнати. Различните 
горски пожари горят по различен начин. Някои фактори се комбинират и формират 
сложен комплекс от съставки, които помагат на горските пожари да горят повече и 
по-бързо. 

Практически горските пожари могат да възникнат навсякъде. Особено опасен е 
летният сезон, когато стотици туристи правят излети в природата. Потенциално заст-
рашени са всички български планини при периоди на по-продължително засушаване. 
Пожари обаче могат да възникнат не само в планините. Ежегодно властите предуп-
реждават земеделските стопани да взимат мерки в горещините при работа на откри-
то, където големите разстояния и липсата на достатъчни количества вода наблизо, 
възпрепятстват бързата реакция за потушаване на пожара. (Фиг. 1).  

 

 
 

Фиг. 1. Пожарът на 1.07.2012 
 
През летния сезон, когато са на лице продължителни засушавания, територията 

на почти цялата страна е потенциално застрашена от възникване на пожари. 
Причините, предизвикващи горските пожари, могат да бъдат разделени в общи 

линии на два вида:  
a. Природни явления, например мълния или вулкани 
б. Човешка намеса, която от своя страна може да бъде:  
 умишлена;  
 неволна – вследствие на човешка небрежност, като хвърляне на кибритени 

клечки и фасове; небрежно боравене с огън от страна на работници, пастири, 
кемпери, туристи и др.;  

 техническа неизправност на машини и превозни средства, които работят в 
гора или на земеделски площи;  

 деца, които играят с огън;  
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 неконтролирано изгаряне на отпадъци или големи площи суха трева в бли-
зост до гора;  

 самозапалване на вещества и материали;  
 късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават 

над и в близост до гора и др.  
 

Борбата с горските пожари обикновено се основава на оценки, направени от про-
тивопожарни експерти чрез визуални наблюдения. Тези оценки съдържат голям брой 
грешки, дължащи се на пушека около пламъците, човешка неточност при визуална 
оценка и грешки в локализирането на пожара. 

Напоследък се прилагат нови технологии за борбата с пожарите. Въпреки това, 
много от тези технологии все още имат различни недостатъци при практическото им 
използване в експлоатационни условия като ниска надеждност, високи разходи и 
други.  

Превантивните мерки са важен етап от борбата с горските пожари. Доброто пла-
ниране е в основата на процеса на подготовка. Целта на планирането е разработване-
то и прилагането на план за противопожарна готовност. В своя план за готовност 
държавата трябва да направи оценка на оперативните нужди и съответните бюджет-
ни изисквания, за да адаптира своите ресурси и инфраструктурата за управление на 
пожари, да планира дейностите за превенция и потушаване на пожари и да определи 
правила относно мерките за развитие, обучение на персонала и доставка на подходя-
що оборудване в съответствие с променящите се условия за противопожарна дей-
ност, прогнозирани от надеждна оперативна система за оценка на опасността от по-
жари.   

Общини, които са изградени в близост до гора и/или земеделска растителност, са 
изложени на голяма опасност от горски пожар и рано или късно могат да претърпят 
значителни щети. В малките общини – пример община Малко Търново, обл. Бургас, 
община  Лъки, общ. Смолян вероятността за възникване на щети е много по-висока, 
отколкото в миналото. Това се дължи главно на факта, че през последните десетиле-
тия населението им намалява и поради това сечта около селата и потреблението на 
гориво също намалява. 

Разработването  на общински план за защита от горски пожари и мерките, които 
могат да бъдат включени са продиктувани от установените рискове.  

Програмата за развитие на селските райони в България 2014-2020 г. даде възмож-
ност на държавата да доизгради противопожарни кули в цялата страна. По данни на 
Министерството на земеделието и храните средствата от 20 млн. евро по мярка 8 
,,Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване жизнеспособността на 
горите“ от програмата позволят да бъдат изградени противопожарни кули за допъл-
ване на националната единна информационна система за превенция срещу пожарите. 

Наскоро бе открита противопожарна кула, изградена на 1710 м. надморска висо-
чина на територията на Държавно горско стопанство ,,Елешница“ край родопското 
село Орцево, община Белица.  

С изграждането на девет такива кули на най-рисковите места в района, вече се 
разполага с автоматизирани системи за превенция на огнени инциденти в горите. Те 
са изградени в най-пожароопасните райони с преобладаващи иглолистни видове. 
ГДПБЗН-МВР има създаден ,,Модул за гасене на горски пожари” (GFFF). Дирекция-
та разполага с 2466 единици от отделни видове техника, необходими за изпълнение в 
пълен обем на възложените със ЗМВР и Закона за защита при бедствия мерки. 
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Пожарите, особено горските, имат огромна социална и екологична значимост и 
изискват усърдно планиране и превенция. В България има постигнати резултати но е 
необходимо е да се повишат противопожарните знания и компетенции на всички хо-
ра чрез различни мерки, включително и законодателни, и чрез различни форми на 
обучение за правилни поведенчески модели. 

В предвид съществуващата и работеща интелигентна система за ранно предуп-
реждение от наводнение в някой общини в България /например Община Бургас/, за в 
бъдеще може да се работи в посока за надграждането на тази система с използването 
на безпилотни летателни апарати, изкуствен интелект, нови решения в оптичната ко-
муникация и сигнализация, която да обслужва и се справя с проблемите на монито-
ринга за откриване на горски пожари.  

Идеята е да се създаде модел на системата за ранно откриване на пожар, из-
ползвайки най-новите технологии. Системата може да е изградена като модулна 
структура, за да може лесно да се адаптира към всеки конкретен терен, като удовлет-
ворява максимално изискванията за сигурност, ефективност, ниска цена и лесна под-
дръжка. Тя може да включва безпилотен летателен апарат БЛА (дрон), безжичен ин-
терфейс за далечна комуникация, автоматична система за кацане на БЛА, система с 
оптични насочващи сигнали, генерирани от  лазерни диода и др.  

Познати са много схеми, базирани на оптичен спектрален анализ за откриване 
на пожар, но препятствията в горските райони  намалят ефективността на спектрал-
ния мониторинг. Бързото развитие на техниката дава възможност да се правят инова-
тивни изследвания и търсят решения за ранно откриване на горски пожар. Интересно 
изследване е свързано с използването на анализ на спектъра на звука, базиран на 
Интернет на нещата, който използва безжична акустична система за откриване на 
огън и разграничаване на разликата в звука между короната и огъня на повърхността. 

Усилията трябва да се насочат и към търсеното и създаването на  иновативна сис-
тема за ранно предупреждение за горски пожари. Съществуващите системи за наблю-
дение на пожари идентифицират пожара в ранен стадий, когато се появи интензивен 
дим. Мониторингът обаче може да бъде значително възпрепятстван от различни пей-
зажни контури и други фактори. Напоследък успешно се провеждат тестове на водо-
роден датчик, разработен в Humboldt Университет Берлин, който може да се използва 
за откриване на горски пожари в ранните етапи, преди да бъдат образувани пламъци. 
Сензорът се основава на процес, наречен „пиролиза“ – термична трансформация от 
органичен материал, при което се отделя водород при нагряване и предстоящо запал-
ване. Резултати от експериментите показват, че водородът е селективен пиролитичен 
продукт и е подходящ като най-ранен индикатор за горските пожари. Водородните 
молекули са достатъчно малки, за да проникват в решетъчната структура на детекто-
ра и стават причина за промяна на диелектричната проницаемост на кондензатора и 
от там и на капацитета му. Функционалната му характеристика е такава, че сензорът 
е чувствителен към наличието на водород и може да служи като източник на сигнал 
за ранно възникване на горски пожар. 

 

Превенцията за горските пожари включва: 
 Аварийно планиране – План за евакуация 
 Повишаване на информираността – обучение или други образователни 

дейности за различни целеви групи 
 Вътрешни комуникации; 
 Информиране и образование на обществеността; 
 Масмедии – телевизия; 
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 Средствата за масова информация – печат/радио; 
 Повишаване видимостта на противопожарните служби. 
 Готовност за действие при пожар 
 План за подготовка за действие при горски пожари 
 Готовност за горски пожари на местно ниво 
 В Общинските планове за защита от бедствия е необходимо да залегнат 

мерки като: 
− Лесовъдски – създаване на смесени, разновъзрастни и широколистни гори, 

които са по-устойчиви на пожари и своевременно провеждане на различните 
видове сечи и почистване на сухата и паднала маса в горите. 

− Технически – изораване на минерализовани ивици по границите на горите, 
граничещи със земеделските земи: 

− Организационни: 
 Обявяване на пожароопасен сезон на горите; 
 Медийни разяснения и превенциални кампании, насочени към населението; 
 Поставяне на предупредителни табели на определени места; 
 Изграждане на противопожарни ядра от служителите на всяко Държавно гор-

ско стопанство (ДГС) и Държавно ловно стопанство (ДЛС); 
 Изграждане на гасачески групи във всяко населено място, в чието землище 

има горски фонд; 
 Изграждане на противопожарни депа, оборудвани с инвентар за гасене на 

горски пожари във всяко Държавно горско стопанство и Държавно ловно 
стопанство; 

 Взаимодействие с органите на ГДПБЗН и местната власт за незабавно поту-
шаване на възникнали горски пожари; 

 Назначаване на пожаронаблюдатели във всяко Държавно горско стопанство и 
Държавно ловно стопанство през пожароопасния сезон; 

 Ежегодно актуализиране на плановете за противопожарна охрана на горите 
на всяко Държавно горско стопанство и Държавно ловно стопанство и съгла-
суване на същите с ГДПБЗН; 

 Изготвяне на регионална програма за Регионалните дирекции по горите за 
опазване на горите от пожари; 

 Изготвяне на ежемесечни графици за дежурство на служителите в Държавно 
горско стопанство и Държавно ловно стопанство през пожароопасния сезон; 

 През пожароопасния сезон, особено в празничните и почивни дни осигурява-
не на допълнително наблюдение на най-посещаваните от туристи и граждани 
зони в горския фонд; 

 Разработване на схеми за взаимно оповестяване в случай на запалване и по-
жар в горите; 

 Провеждане инструктаж на всички собственици на гори и земи в горския 
фонд, ползватели в горите, пастири, пчелари, собственици и ползватели на 
недвижими имоти, намиращи се в горския фонд или в непосредствена бли-
зост до него, за правилата за пожарна безопасност в горите, както и да се уве-
домят писмено за задълженията им. 

− За защита на населението: 
 Локализиране района на пожара за недопускане запалване на прилежащи жи-

лищни и обществени сгради; 
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 Изключване на електропреносната мрежа, преминаваща през района на по-
жара / при необходимост /; 

 Направа просеки и изораване на ивици за предотвратяване разпространение-
то на пожара; 

 Привеждане в готовност определените за действие сили и средства; 
 Евакуация на населението, застрашено от пожар; 
− Разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за из-

пълнение на предвидените мерки 
 

Реакцията включва: 
- Предупреждение; 
- Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; 
- Оповестяване; 
- Спасителни операции; 
- Временно извеждане и настаняване на население останоло без подслон; 
- Овладяване и ликвидиране на екологични инциденти. 
 

Изводи: 
 През последните години намаляването на риска от бедствия се превръща в 

световен приоритет. 
 Изграждане на култура за защитата при бедствия на всички нива на управле-

ние в обществото чрез провеждане на обучения и по-голяма публичност. 
 Намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността 

за ефективно реагиране при бедствия и спасително-възстановителни дейнос-
ти след бедствието е важна оперативна цел. 

 Управлението на рисковете от бедствия се осъществява чрез въздействие 
върху тях чрез мерки за превенция, готовност, реагиране и възстановяване на 
национално, областно и общинско ниво на базата на извършена оценка на 
рисковете. 

 

Препоръки и мерки за повишаване на нивото на превенция и готовност за за-
щита от горски пожари чрез трансгранични действия 

Разглежда се на две нива: национално и трансгранично. 
 
На национално ниво: 
С решение № 621 от 25.10.2019 г. на Министерския съвет беше одобрена Нацио-

налната стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата на 
Република България. В приложение 10: Оценка на сектор „Управление на риска от 
бедствия“ и в Приложение 4 Оценка на сектора „Гори“ е направен преглед на страте-
гическата и законодателна рамка на различните сектори показва са дефинирани про-
пуски и препоръки, някои от които са: 

1/ Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бед-
ствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България 2012-2020 г.  

2/ програма за управление на рискове и кризи в земеделието (2016 г.) – Програма-
та не се основава на климатично моделиране за страната (и региона). 

3/ наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и кар-
тографиране на рисковете от бедствия. 
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За сектор „Гори“ 
 

Някои от установените приоритети са: 
− Изготвяне и изпълнение на изследователска програма; 
− Насърчаване използването на лесовъдски системи които осигуряват високо 

видово и структурно разнообразие и естествено възобновяване; 
− Извършване на НИГ; 
− Изграждане на национална система за откриване и превенция на горски 

пожари и бързо реагиране на това и други природни нарушения; 
− Изграждане на Национална система за дългосрочен мониторинг на природни 

нарушения; 
− Интегриране на новите и съществуващите информационни системи в модерна 

единна Информационна система за горските ресурси. 
 

На трансгранично ниво: 
 

Към момента е сключено Споразумение между правителството на Република 
България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта 
на извънредните ситуации, (Утвърдено с Решение № 761 от септември 2012 г. на 
Министерския съвет. В сила от 7 октомври 2015 г.), Издадено от Министерството на 
вътрешните работи, Обн. ДВ. Бр.18 от 8 март 2016 г. 

 

Необходими са трансгранични действия за повишаване на нивото на превенция и 
готовност за защита от горски пожари, като например: 
 Подписване на двустранни споразумения с (останалите) съседни страни и 

продължаване на сътрудничеството по регионални и международни проекти 
за превенция на бедствията и готовност; 

 Продължаване и засилване на трансграничното сътрудничество със съседни-
те страни в областта на оценката на споделените рискове, като горски пожа-
ри, наводнения и др.; 

 Изграждане/надграждане на ефективни платформи и мрежи за сътрудничест-
во в областта на превенцията на бедствията; 

 Всеобхватно събиране на данни и информация относно рисковете и разходи-
те при бедствия и споделяне на равнище ЕС с оглед провеждане на сравни-
телни изследвания и определяне на вероятното трансгранично въздействие 
на бедствията; 

 Сътрудничество на различни нива между местните, регионалните и нацио-
налните органи и включване на други участници, свързани УРБ; 

 Използване на ценния опит, придобит в тази област, чрез проекти,  в минало-
то, по инициатива на Общността INTERREG; 

 Сътрудничество в областта на доброволческата дейност; 
 Редовно събиране на данни, картографиране на риска, изготвяне на планове 

за управление на риска от пожари, идентифициране на необходимите и на-
личните в 27-те държави членки ресурси и координиране на различни рав-
нища; 

 Научноизследователска и развойна дейност в различните държави-членки, и 
особено в тези, които са изложени на сходен вид рискове; 

 Укрепване на системите за ранно предупреждение в държавите-членки и ус-
тановяване на връзки, както и задълбочаване на съществуващите връзки 
между различните системи за ранно предупреждение; 
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 Разработване, финансиране и прилагане на по-ефективни политики за пре-
венция и опазване; 

 Обмен на добри практики за превенция на бедствия, причинени от човека, 
между държавите-членки и осигуряване на обучение по управление на бед-
ствия за регионалните органи; 

 Изграждането на обща методология и минимални изисквания за картографи-
ране на опасностите и рисковете на равнище ЕС; 

 Оценка на евентуалните пропуски в областта на превенция и проверка дали 
наличните инструменти обхващат всички видове бедствия; 

 Въвеждане на критерии и законодателство за превенция на бедствия в райо-
ни, изложени на риск от наводнения и свлачища, както и на други геоложки 
рискове; 

 Подобряване на интегрирането на превенцията на бедствия в оперативното 
планиране в националните, регионалните и местните програми; 

 Организиране на кампании за повишаване на обществената осведоменост по 
отношение на превенцията и възприемането на най-добрите практики, в пре-
доставянето на подходяща и актуализирана информация и обучение на ши-
роката общественост чрез средства, лесно достъпни за всички граждани, от-
носно установени рискове и действия, които следва да се предприемат в слу-
чай на природно или предизвикано от човека бедствие; 

 С оглед на взаимовръзките между сушата, горските пожари и опустиняване-
то да се представят предложения за директива, подобна на Директивата за 
наводненията, за да насърчи приемането на политика на ЕС относно недости-
га на вода, сушата и приспособяването към изменението на климата; 

 Законодателни предложения и инициативи в областта на защитата на горите 
и предотвратяването на пожари; 

 Изграждане на съвместни системи за наблюдение на наводнения, горски 
пожари и др.; 

 Провеждане на съвместни семинари, кръгли маси, обучения, свързани с УРБ; 
 Изготвяне на съвместната Стратегия за управление на риска в трансгранич-

ния регион, План за действие за общи дейности срещу наводнението и други 
природни бедствия, насоки на действие за осигуряване на съвместна намеса 
в случай на извънредни ситуации, СОП и др. документи; 

 Провеждане на симулация на спасителни упражнения при бедствие; съвмест-
ни полеви учения др. по трансгранични сценарии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Тенденцията в повтарящите се трагични пожарни сезони в Европа и в света отра-
зява важността на стратегии и програми за управление на горите и горските пожари 
по отношение на ефективното справяне с това явление. Постигнат е напредък на раз-
лични нива, включително преразглеждането на националните програми за горите, 
разработването на критерии и показатели за устойчива управление на горите и прила-
гане на добри практики. Нарастващия брой на екстремни пожари показва, че: изисква 
се по-ефективно научнообосновано управление на горските пожари и вземане на ре-
шения, основано на информираност относно рисковете, които отчитат социално-ико-
номическите, климатичните и екологичните корени на горски пожари; пренасочване 
на фокуса от потушаването към превенция в рамките на интегрираното управление 
на пожарите повишаване на информираността и подготвеността на населението в 
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риск; засилване на европейското сътрудничество в областта на управлението на рис-
ка от горски пожари чрез ефективна синергия между целите на европейските и на-
ционални политики и териториалното управление. В резултат на това биха могли да 
се приложат по-балансирани стратегии за устойчиво управление на горите, които 
обединяват аспектите по превенция, адаптиране към климата, образование, подготве-
ност, гасене и възстановяване на горите. 
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДУКТОВОТО ПОРТФОЛИО  

НА ФИРМА ЗА УСЛУГИ В КОНТЕКСТА НА МАРКЕТИНГ ЧРЕЗ 
ПРЕЖИВЯВАНИЯ – ПО ПРИМЕРА НА КУРОРТЕН ХОТЕЛ 

 

Пламена Димитрова, Лина Анастасова1 
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IMPROVING THE PRODUCT PORTFOLIO OF A SERVICE 

COMPANY IN THE CONTEXT OF EXPERIENTIAL MARKETING: 
A STUDY OF A RESORT HOTEL 

 

Plamena Dimitrova, Lina Anastassova 
Burgas Free University 

 
 

Abstract: This research paper focuses on the customer experience as an important 
prerequisite for customer retention in the consumer marketing and especially in the field of 
tourism and hotel services. The product portfolio of a three-star hotel has been studied with 
regard to the currently applied marketing models and practices in the selected typical 
resort hotel. The main goal of the study is on the basis of 2-stages empirical survey to 
extract opportunities for product portfolio improvement in the context of a modern and 
relatively new experiental marketing concept. For study purposes after a review of various 
researchers’ opinion a conceptual model of the hotel experience in the context of 
"experiential marketing" is adapted and presented. The study methodology includes 2 
consumer surveys in 2 consecutive seasons and a couple of focus groups. On the basis of 
the study results and conclusions suggestions and guidelines are presented that could help 
the management of the hotel and other resort hotels of this type in development and 
implementation of better marketing strategy for their product portfolio improvement in the 
context of experiential marketing which will lead to improved customer retention and 
loyalty. 
 
Key words: experiential marketing, product portfolio, guest experience and satisfaction, 
emotions  

 
 

През последните години силната конкуренция, изменението на потребителските 
нужди и завишените изисквания към стоките и услугите, развитието на технологиите 
и отварянето на страната ни към световните пазари, коренно променят средата и 
обкръжението на организациите и изграждат ориентиран към потребителите пазар. 
Промените в пазарите днес са толкова бързи, че установените модели на маркетинго-
во поведение вече не са напълно приложими [2]. В новата ера на засилена конкурент-
на борба са налице следните тенденции:  

                                                            
1 Пламена Димитрова е докторант в Центъра по икономически и управленски науки – Бургаски 
свободен университет; Лина Анастасова е професор по Маркетинг и ръководител катедра 
„Маркетинг“ в БСУ.  
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- Нарастване на глобалната конкуренция, защото интернет направи възможно 
включването в глобалния пазар и на най-малките бизнес единици. Компаниите са 
свързани с клиентите и помежду си с безупречна виртуална мрежа. Дигиталната ре-
волюция дава възможност на търсещите свободна пазарна ниша начинаещи компа-
нии с малко капитал да завладеят световните пазари“ [5]. 

- „Потребителите са по-капризни и по-опитни по отношение на управлението на 
информацията и на създаването и съвместното използване на дигитални знания, раз-
меняйки информация помежду си и контактувайки интензивно помежду си и с произ-
водителите като с равни партньори“[4]. 

- Изключително разнообразие от продукти и услуги, като предлагането значи-
телно надхвърля търсенето, което пък от своя страна намалява обективните предпос-
тавки за лоялност. В дадена продуктова категория броят на достъпните за потреби-
теля варианти се е увеличил експоненциално. 

- Клиентите имат превъзходство и не желаят да са лоялни към марките. Търгов-
ските марки вече нямат влиянието върху клиента, което някога са имали, защото кли-
ентите повече се стремят да опитват нови неща, дори и харесвайки много определена 
марка в дадена продуктова категория. Вече ударението е върху преживяването и 
всеки нов продукт или марка дават усещане и очакване за ново такова [8]. 

- Стандартните подходи в сегментирането и позиционирането не работят в новата 
среда на 21-ви век. Формират се сегменти чрез по-различни критерии от традицион-
ното използване и по-точна честота на покупките, пожизнена стойност на клиента, 
лоялност и др. В новата среда все повече нараства значимостта на индивидуално-лич-
ностните отношения като базов сегментационен критерий в процеса на обмен на сто-
ки, услуги, патенти и др. [7]. 

Цялата маркетингова дейност на всяка една организация трябва да е насочена 
към създаването и запазването на лоялни клиенти. Следва да се използват възмож-
ностите на всички елементи на маркетинг микса. Като особено значение за създава-
нето на лоялност сред потребителите трябва да имат средствата за директен марке-
тинг, личното отношение на служителите към всеки клиент, както и маркетингът 
чрез преживявания, като ново направление в маркетинга, което е от изключително 
значение за изграждането на трайна и стабилна връзка между организациите и потре-
бителите и повишаване на удовлетвореността на клиентите.  

Преживяването представлява съвкупност от събития и случки, произлизащи от 
някакъв стимул. Типични са за всички човешки същества и много често могат да бъ-
дат резултат от наблюдения или участия в събития, независимо дали те са реални и 
истински или са в сферата на мечтите и виртуалния свят. Или казано с други думи 
„...опитът/преживяването на потребителите не е непременно свързан само с матери-
ални елементи, които обикновено се наблюдават в общите потребителски продукти; 
по-скоро, потребителските преживявания представляват цялостната комбинация от 
стоки, услуги и околна среда, които се закупуват и/или се преживяват“ [19]. Според 
Анастасова „Съвременният консуматор е по-капризен, търси непрекъснато допълни-
телни ползи и една от тях е приятното и завладяващо потребителско преживяване и 
компаниите се налага да се съобразяват с това, ако искат да бъдат част от избора на 
потребителя“ [3]. Именно поради тази причина е необходимо бизнес организациите 
да се съсредоточат върху различни стратегии, свързани с маркетинга на преживява-
нията, който вече се е превърнал в интегрална част от бизнес стратегиите на компа-
ниите, които искат да продадат своя продукт. 

Обект на настоящото изследване е тризвездният хотел „Бижу”, к.с. Равда, а 
предметът са съответните подходи и стратегии за подобряване на продуктовото му 
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портфолио и комуникациите в контекста на маркетинга чрез преживявания. Те се ба-
зират на схващането, че е необходимо да се реализира определена последователност 
от стъпки или подходи с цел да получим някакво предимство и да извлечем опреде-
лена за фирмата и за другите полза.  

Основната цел е да се проучат и анализират приложените до момента маркетин-
гови и комуникационни модели и практики в избрания обект и да се извлекат въз-
можностите за усъвършенстване на продуктовото портфолио и комуникациите в кон-
текста на новите маркетингови концепции. 

Изследователската хипотеза гласи: Усъвършенстването на продуктовото порт-
фолио на фирмата (хотел „Бижу”) в контекста на маркетинг чрез преживявания и на 
маркетинговите комуникации ще доведе до повишена клиентска удовлетвореност от 
хотелското преживяване и до нагласа за следващи посещения и препоръки към други 
потенциални потребители. Спомагателни хипотези, част от които са следните2: 

H1: Разнообразяването на допълнителните туристически услуги ще доведе до по-
вишена степен на удовлетвореност на туристите от престоя и преживяването им в 
хотела. 

H2: Приложените повишени изисквания към качеството на туристическото об-
служване ще повлияе положително върху удовлетвореността на туристите от прежи-
вяването им в хотела. 

H3: Очаква се след подобряване на различните атрибути на хотелския продукт, 
да се увеличи вероятността за последващо посещение в хотела. 

H4: Изследователските очаквания са, че различните характеристики на поведе-
нието на човешкия ресурс – учтивост, приятелско отношение, готовност да окаже по-
мощ, оказват по-силно влияние върху удовлетвореността от цялостното преживяване, 
отколкото някои физически атрибути на хотелския продукт; 

H5: Oчакванията са, че подобрената физическа среда в стаята, атмосферата ще 
имат положително влияние върху удовлетвореността на туристите от общото прежи-
вяване.  

H6: Очаква се, че съществува положителна слаба или средна корелация между 
удовлетвореността от цялостното преживяване и нагласата за препоръки за хотела, а 
именно повишената удовлетвореност от цялостния престой в хотела ще повиши наг-
ласата на туристите към препоръки и нагласата към следващи посещения. 

H7: Очаква се, че съществува положителна корелация от средна степен между 
положителните емоции, предизвикани от отделни продуктови атрибути и общата 
удовлетвореност от туристическото преживяване. 

Задачите, които се формират като необходими за постигане на общата цел и 
доказване на тезата, са следните:  

 Да се представи същността на иновацията в маркетинга, а именно – марке-
тингът чрез преживявания; 

 Да се изследва дали има корелационна връзка между удовлетвореността от 
отделните атрибути на хотелския продукт и общата удовлетвореност от туристичес-
кото преживяване;  

 Да се изследва има ли зависимост между удовлетвореността от общото ту-
ристическо преживяване и нагласата на настоящите туристи за последващи посеще-
ния; 

                                                            
2 В програмния дизайн на емпиричното изследване има още хипотези и задачи, но много други 
аспекти и резултати на изследването ще бъдат публикувани в друга статия или студия;  
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 Да се изследва има ли връзка между удовлетвореността от туристическото 
преживяване в хотела и нагласата на настоящите туристи за препоръки към други по-
тенциални клиенти;  

 Да се изследва съществуват ли съществени разлики между удовлетвореност-
та от туристическото преживяване в хотела на различните нации и на различните въз-
растови групи;  

 Да се формулират изводи от изследването с оглед използването на резултати-
те от други хотелски компании при разработване на маркетинговите им стратегии за 
продукта и комуникациите. 

 Да се изведат принципни насоки към мениджмънта на хотела и на сходни по 
категория и големина курортни хотели относно по-нататъшно подобряване на 
продуктовото портфолио на хотела чрез преживявания.  

 
Маркетинг чрез преживявания: концептуална основа и приложение в 
хотелския маркетинг 
 

Маркетинговото мислене е предпоставка за маркетингово действие, продикту-
вано от потребителското търсене на конкретни стоки или услуги. Както няма едно 
единствено официално общо определение за маркетинга, така липсва и единно разби-
ране за маркетинга в туризма. Според Крипендорф туристическият маркетинг пред-
ставлява „систематизирано насочване и координиране на политиката на туристичес-
ките фирми, а също така и на частната и държавната политика на местно, национално 
и международно равнище към възможно най-доброто задоволяване на потребностите 
на определени групи туристи при реализиране на съответната печалба [12]. Това 
определение се приема като едно от подходящите, защото разкрива, както основните 
цели на туристическия маркетинг: от една страна – чрез координирани действия 
удовлетворяване на интересите на туристите, а от друга – постигането на съответната 
печалба от туристическите фирми, но също и националния и местния аспект на проб-
лема, т.е. представя проблема за маркетинга на различни нива. Крипендорф още през 
1987 година обръща внимание на някои промени в жизнения стил на хората свързан с 
туризма. Според него хората стават все по-ориентирани да извличат удовлетворение 
от всички аспекти на живота и пътуването трябва да добавя нещо към удовлетворе-
нието им от живота, за да могат да бъдат привличани туристи [11].  

Потребителските желания са основните ориентири за разработване на едни или 
други видове туристически пакети със съответната група услуги. Според неговото из-
следване още преди повече от 30 години преобладаващата част от туристите предпо-
читат активна почивка и по-точно наред с плажа и посещението на заведения за хра-
нене, почти половината от проучените лица са посочили предпочитания към посеще-
ния на забележителности, кратки екскурзии, музеи, спортни активности и шопинг3. В 
крайна сметка целта е да се привлекат туристи в дадената дестинация, чийто общ 
продукт е комплекс от природни и антропогенни ресурси, но и от разнообразни хо-
телски и други услуги и всеки турист свързва преживяването си в дестинацията и с 
хотелското си преживяване, а при покупката на ваканция формира визии, очаквания. 
В тази връзка маркетингът в туризма е особен вид маркетинг, тъй като това не е мар-
кетинг на материални продукти, а на туристически услуги, материални и природни 
блага и се продават мечти, представи, което предопределя съществената роля на рек-
ламата и стимулирането на продажбите в неговия маркетингов микс [1]. Според 

                                                            
3 Пак там, стр. 30-32. 
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Граси „в най-широк смисъл маркетингът в туризма е бизнес дисциплина за привлича-
не на посетители на определено място“4. 

В началото на 80-те години се появява тенденция, която подлага на съмнение 
теорията за рационалния потребител, основаваща се на икономическия анализ на 
Маршал и се развива схващането за една по-обща потребителска реалност, в която 
потребителят съчетава в поведението си когнитивни и емоционални мотиви. През то-
зи период Холбрук и Хиршман са учените, които първи са публикували своите схва-
щания в тази насока. Те са чувствали, че при обработката на информацията от консу-
матора се пропуска един важен потребителски феномен, а именно чувствата, сетив-
ните възприятия, усещанията, фантазиите, удоволствието [10]. Всъщност концептът 
маркетинг чрез преживявания се предхожда от схващанията на Пайн и Джилмор за 
икономика на преживяванията, въведена в края на 90-те години на 20-ти век. Според 
тях „преживяванията са специфичен продукт, различен от услугите, който представ-
лява събитие, ангажиращо индивида в личен план“ [13]. Затова, за да бъде конкурент-
на фирмата, тя трябва да предлага на клиентите си не толкова стоки и услуги, а пре-
живявания – положителни, запомнящи се, дълготрайни, които карат хората да гово-
рят за тях и да се връщат отново [14]. Проучванията в практиката на различни успеш-
ни чуждестранни компании в сектора на услугите, туризма и търговията сочат, че те 
започват дизайна на клиентското преживяване по различен от традиционния начин: 
не от възприемане и оценка на настоящия материален продукт или услуга на фирма-
та, а от разбирането на възникващите потребности и очаквания на клиентите. Като 
концепция и емпиричен феномен, преживяванията не са толкова установени като 
други потребителски и маркетингови концепции и по- точно избор, нагласи, удовлет-
вореност на потребителите или марка [15]. Именно заради това, за да успеят компа-
ниите, следва да разберат, че потребителите оценяват съвместното създаване, изграж-
дане на общности и определени образи. Затова нека анализираме тези три компонен-
та, които според нас са трите крайъгълни камъка на бъдещите маркетингови практики. 

Съвместното създаване е термин, който е въведен от С. К. Прахалад. В „Новата 
ера на иновациите“, където той заедно с Кришнан [18], разглеждат новите начини за 
създаване на продукти и преживявания посредством сътрудничество между компа-
ниите, потребителите, доставчиците, дистрибуторите, които са взаимосвързани в ед-
на мрежа на иновации. Съвместното създаване на преживяване обхваща три основни 
процеса [пак там]: 

1. Компанията трябва да създаде така наречената „платформа“ – генеричен про-
дукт, който в последствие може да бъде персонализиран. 

2. Потребителят персонализира платформата според собствените си характерис-
тики и желания. 

3. Нужна е обратна връзка от потребителя с цел обогатяване на платформата. 
Маркетингът на преживяванията или т.нар. маркетинг на „клиентския опит“ все 

повече се утвърждава като необходим ключов фактор за успех, с оглед осигуряване 
на непрекъснато позитивно преживяване. Ако клиентският опит се проектира, това 
може да осигури стимулиране на лоялността и да увеличи процента на задържаните 
клиенти. През последните години се забелязва тенденция към насочване вниманието 
на фирмите към „създаване на преживяване, чрез изграждане на стабилна връзка 
между преживяванията и лоялността на клиентите“ [10]. 

                                                            
4 https://www.linkedin.com/pulse/definition-tourism-marketing-carlomaria-grassi, достъп 20 май 2018. 
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Една от теориите за компонентите на маркетинга на преживявания е на Шмит, 
който публикува през 2010 година своите схващания. По отношение на видовете 
опит на потребителите с брандовете, в живота се наблюдават 5 вида подходи в марке-
тинга чрез преживявания, наричани от него стратегически експериментални модули: 
усещам, чувствам, мисля, действам и свързвам [16]. Според него „сетивният марке-
тинг” отправя апел към сетивата на потребителя (пак там), „емоционалният марке-
тинг” е насочен да предизвика емоции, чувства у потребителя, действеният марке-
тинг провокира желание за извършване на действие, а релационният маркетинг екс-
плоатира социалната страна на хората- съвместни преживявания, социална среда и 
взаимовръзки. Според различни автори „маркетингът чрез преживявания се фокуси-
ра, както върху физическия, така и върху емоционалния опит на клиента. Традицион-
ният маркетингът може да не е в състояние да определи сетивна, емоционална, ког-
нитивна издръжливост, поведенчески отношения и потребностите на потребителите“ 
[17] – това е един от основните изводи, до който достигат д-р Р. Шарма и В. Шарма в 
своите изследвания, свързани с маркетинга чрез преживявания. 

Всъщност преживяванията на гостите са свързани най-вече с разширения хотелс-
ки продукт. Според Иванов и Жечев [6] разширеният продукт включва „физическа-
та среда и атмосфера, тъй като създаването и потреблението на хотелския продукт 
се осъществява в конкретна материална среда. Нейният дизайн, материали, цветове, 
аромати, звук, открити пространства и др. формират определена атмосфера в хотела“, 
а това от своя страна предизвиква или не комфорт и емоции. Новите измерения в 
маркетинга очертават възможности за правилните маркетингови решения, чрез които 
всяко туристическо предприятие ще открие съответствие между туристическото тър-
сене и своето предлагане. Те са свързани с разнообразяване на туристическата про-
дуктова гама, със създаване на гъвкава система за ценообразуване, с приложение на 
ефективна система за дистрибуция и с поддържане на интерактивна комуникация с 
туристите, с цел създаване на положително, дори незабравимо клиентско преживява-
не. Маркетолозите трябва „не само да се съсредоточат върху атрибутите на ключови-
те продукти или услуги, но и върху създаването на незабравими преживявания за 
клиентите [9]. Акцентът се поставя върху разработването на специализирани турис-
тически продукти, които притежават потенциал за създаване на специална емоцио-
нална връзка с туриста. Това предполага създаване на емоционално фокусиран, ат-
рактивен, провокиращ въображението, богат по съдържание туристически продукт, 
съчетаващ в себе си специфични национални характеристики.  

Умелото формиране на възприятията на клиентите може да генерира значителна 
допълнителна стойност. Водещите изследователи са идентифицирали основните фак-
тори в преживяванията при пътуване с клиенти, които задвижват възприятията на 
клиентите и нивото на удовлетвореност. Например, разумните компании могат да 
проектират последователността на взаимодействията с клиентите, за да завършат по-
ложително. Те могат да обединят различни етапи на взаимодействия, за да намалят 
възприеманата им продължителност и да породят усещане за напредък. И те могат да 
предоставят прости опции, които дават на клиентите усещане за контрол и избор. 

Стъпвайки на схващанията на Шмит [пак там], които считаме за най-подходящи 
и според които маркетингът чрез преживявания/клиентски опит се състои от 5 ком-
понента/измерения, а именно сетивен, емоционален, когнитивен, релационен, дейст-
вен, считаме, че можем да представим следния концептуален модел на туристическо-
то преживяване в хотелския сектор и връзката му с общата удовлетвореност от хотел-
ското преживяване и лоялността на туристите към хотелския обект. 
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Фиг.1. Концептуален модел на хотелското преживяване в контекста на  

„маркетинг чрез преживявания“ 
 

В концептуалния модел на изследването компонентите на маркетинга чрез пре-
живявания са адаптирани към хотелския продукт, което помага за операционализа-
ция на атрибутите на продукта за целите на изследването. Приложен бе следният ал-
горитъм на изследването: най-напред бе проведено изследване, което обхвана оценка 
на важността на отделните атрибути на хотелския продукт и удовлетвореност на ту-
ристите от преживяването свързано с тези атрибути, след което в хотела са приложе-
ни мерки за подобряване на някои от важните атрибути включително и такива за по-
добряване на физическата среда и подобрено качество на обслужването. Следващият 
сезон се е проведено второто изследване, за да се провери дали се наблюдава пови-
шена удовлетвореност от общото хотелско преживяване5.  

  
Изследователски подход и методи на научното изследване 
За целите на настоящото изследване, и по-точно за набиране на първичните дан-

ни, е използван анкетен метод – пряка писмена анкета с няколко раздела въпроси, по-
пълвана лично от респондентите, като предварително бе проведено пилотно проучва-
не с 30 души за коригиране на въпросника. Проведени са 2 емпирични изследвания- 
през 2016 и 2017 г. с общ обем 600 туристи, което за един хотел означава голяма рес-
пондентска маса за получаване на първични данни. За целите на настоящото изслед-
ване бе използвана извадка от типа на вероятностните извадки, които осигуряват 
представителна информация, а именно систематична извадка. „Нейните основни 
предимства са опростеността и гъвкавостта. Систематичната извадка може да бъде 
статистически по-ефективна (т.е. при един и същи обем да дава по-малка стандартна 
грешка) от простата случайна, когато подобните единици са групирани и подредени 
последователно по някакъв критерий в рамките на списъка“6. В настоящото изслед-

                                                            
5 Поради ограничения за обема на статията не можем да представим и всички мерки и данни от 
изследването, които ще бъдат публикувани в друга статия или студия. 
6 Желев, С., Маркетингови изследвания, Университетско изд. Стопанство, София, 2008, 
стр.259. 
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ване вместо да се използва стъпка за подбор на лицата, подходът бе чрез използване 
числото/номерът на стаите и през първата година бяха изследвани 400 пълнолетни 
лица от четни номера стаи, а през втората година бяха проучени 200 пълнолетни лица 
от нечетни номера стаи на доброволен принцип. Квотата на възвръщаемост бе висока 
и при двете извадки – над 75%. Приложен бе и методът „дискусия във фокусна гру-
па“, като са проведени 2 фокусни групи в двата последователни сезона, използвани са 
и преки наблюдения в хотелския бранш.  

Използваните статистически методи за обработка и анализ на данните включват 
честотнo и двумерно разпределение, статистическа проверка на хипотези и изследва-
не на зависимости чрез корелационен и регресионен анализ с помощта на статисти-
ческия приложен пакет SPSS 16.0. Изследователският подход включва сравнителен 
анализ и синтез, както и обобщена информация от наблюдения върху маркетинга на 
курортни хотели от същата звездна категория. 

След първото изследване, мениджмънтът на хотела е приложил подобряване на 
качествоото на обслужването, въведени са мерки за подобрения и иновации, свърза-
ни с елементите на туристическия продукт като човешкия ресурс, освежаване на 
фоайе, стаи, ресторант, разнообразяване на допълнителни услуги и след това е прове-
дено второто изследване, с цел сравнителен анализ и отчитане на резултатите след 
подобренията. 

 
Анализ на резултатите от емпиричното изследване  
Сегментиране на туристическия контингент на хотел „Бижу“ 
 

При изследване на туристите, посещаващи хотел „Бижу”, те биват сегментирани 
по няколко признака:  

 Сегментация в зависимост от начина на организация на ваканцията: органи-
зирани и индивидуални туристи; 

 Националност (емитивен пазар); 
 Семеен жизнен цикъл (семеен статус и възраст). 
 

Основните пазарни сегменти на хотелския комплекс са представени на фиг. 2:  
 пазар български туристи – 60 % 
 пазар руснаци – с относителен дял 15 %  
 пазар Германия – 10 % 
 пазар чехи – 10 % 
 други – 5% 
По отношение на възрастовия критерий той е комбиниран и със семейното поло-

жение с три степени и по този критерий хотелът работи с няколко по-ясно изразени 
сегмента (фиг. 2): 

 

Фиг. 2. Основни сегменти туристи по възрастов критерий 

[PERCENTAG
E]

20%
10% семейства с 

деца от 4 до 12 
години
младежи и 
несемейни 
двойки
туристи трета 
възраст
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Анализ на резултатите относно влиянието на удовлетвореността от общото 
преживяване върху нагласи за посещение на хотела и препоръки към други 
гости 
 

Според данните, общата удовлетвореност на туристите в хотела, не надвишава 
58% (много доволни и напълно доволни) през 2016 г. (табл.1). През 2017 г. се наблю-
дава съществено нарастване на процента кумулативно на „много доволните“ и „до-
волните гости“ – почти 98%. За разлика от 2016 г., когато някои от гостите са споде-
лили мнение, че са напълно недоволни или не много доволни, през 2017 г. се наблю-
дава отсъствие на респонденти, отговорили по този начин. Това показва, че хипоте-
зата ни за положителното влияние на подобренията на хотелския продукт след сезон 
2016 върху общата удовлетвореност от цялостното туристическо преживяване се 
оправдава. 

 

Таблица 1. Обща удовлетвореност на туристите от хотелското преживяване 7 
 

2016 г. Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Напълно недоволен 3 ,8 ,8 ,8

Не много доволен 4 1,0 1,0 1,8

Доволен 162 40,5 40,5 42,3

Много доволен 84 21,0 21,0 63,2

Напълно доволен 
147 36,8 36,8

 36,8
 100,0 

Total 400 100,0 100,0 

 

Връзка между общата удовлетвореност от преживяването в хотела и вероят-
ността за ново посещение в същия хотел: потвърди се хипотезата за положителна 
корелация, при това средно силна корелация (0.452), което означава, че при 
повишаване на удовлетвореността на туристите от преживяването им нараства и 
вероятността да посетят отново хотела (равнището на значимост е 0.01) (табл.2).  

                                                            
7 Преживяването в хотела включва всичките компоненти на маркетинга чрез преживявания, 
които бяха операционализирани чрез конкетни атрубути на хотелския продукт.  

2017 г. Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Доволен 5 2,5 2,5 2,5

 Много доволен 66 33,0 33,0 35,5

 Напълно доволен 

129 64,5 64,5  64,5
 100,0

Total 200 100,0 100,0 
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Таблица 2. Връзка между удовлетвореността от цялостното преживяване  
и вероятността за ново посещение – сезон 2016 

 

 

Удовлетвореност 
от цялостното 
преживяване  

в хотела 

Колко вероятно би 
било да посетите 

хотела при следващ 
престой в страната 

Удовлетвореност от 
цялостното 
преживяване в хотела 

Pearson Correlation 1  0,452**

Sig. (2-tailed)   ,000

N 400

Колко вероятно би 
било да посетите 
хотела при следващ 
престой в страната 

Pearson Correlation  ,452 1

Sig. (2-tailed)  ,000  

N 400

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  

 
Връзка между общата удовлетвореност от преживяването в хотела и веро-

ятността хотелът да бъде препоръчан на други гости (сезон 2016 г.)(табл. 3): и 
тук се потвърди хипотезата за положителна корелация, при това средно силна (0.47), 
което означава, че при повишаване на удовлетвореността на туристите от преживява-
нето им нараства и вероятността да препоръчат хотела на други потенциални гости 
(равнището на значимост е 0.01).  

 
Таблица 3. Връзка между общата удовлетвореност от преживяването в хотела  

и вероятността хотелът да бъде препоръчан на други гости (сезон 2016 г.) 
 

 

Удовлетвореност  
от цялостното 
преживяване  

в хотела 

Колко вероятно  
би било да  

препоръчате 
хотела на някой друг 

Удовлетвореност от Pearson Correlation 
цялостното преживяване Sig. (2-tailed) 

в хотела N 

1 0,470** 

 ‚000 

400  

Колко вероятно би било Pearson Correlation 
да препоръчате хотела на Sig. (2-tailed) 

някой друг N 

,470 1 

,000  

 400 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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Връзка между общата удовлетвореност от преживяването в хотела и вероят-
ността туристите да препоръчат хотела на други потенциални гости (сезон 2017 г.): 
Потвърди се хипотезата за положителна корелация, при това средно силна корелация 
(0.540), което означава, че при повишаване на удовлетвореността на туристите от 
преживяването им, нараства и вероятността да препоръчат хотела на други потенци-
ални гости (равнището на значимост е 0.01) (табл.4).  

 
Таблица 4. Връзка между общата удовлетвореност от преживяването в хотела  

и вероятността туристите да препоръчат хотела на други  
потенциални гости (сезон 2017) 

 

 

Обща 
удовлетвореност 

от цялостното 
преживяване  

в хотела 

Колко вероятно 
би било да 

препоръчате 
хотела на някой 

друг 

Обща удовлетвореност от 
цялостното преживяване  
в хотела 

Pearson 
Correlation 

1 ,540** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 200 200

Колко вероятно би било  
да препоръчате хотела  
на някой друг 

Pearson 
Correlation 

,540** 1

Sig. (2-tailed) ,000  

N 200 200

 
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

 
Според резултатите от двумерното разпределение, нагласите за ново посещение в 

хотела са различни при различните възрастови групи. Като цяло отговорът „много 
вероятно“ за последващо посещение“ е посочен от 87.5% от туристите, но най-кате-
горични са най-младите  – от 18-25 г., от 26-32 и младите 33-40 години, където около 
90% от всички са посочили това твърдение. Най-колебаещи се са възрастовата група 
49-57 години и следователно на тях трябва да се обърне внимание за повишаване на 
положителните нагласи за посещение.  

 
Двумерното разпределение на туристическата извадка показва, че няма същест-

вени разлики при различните националности. Над 80% от туристите от България, 
Германия, Англия и Русия са със сериозна нагласа за следващо посещение (табл.5).  
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Таблица 5. Вероятност за ново посещение на хотела  
в зависимост от националността 

 

 
Националност 

Total БългарияГермания Англия Русия Друго 
Колко 
вероятно би 
било да 
посетите 
хотела 
отново при 
следващ 
престой в 
страната 

По-скоро 
не 

 6 6 5 2 0 19
 31,6% 31,6% 26,3% 10,5% 0,0% 100,0%
 8,1% 5,0% 4,6% 3,4% 0,0% 4,8%

Вероятно  2 1 0 0 0 3
 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
 2,7% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8%

По-скоро 
да 

 4 15 6 3 0 28
 14,3% 53,6% 21,4% 10,7% 0,0% 100,0%
 5,4% 12,5% 5,6% 5,2% 0,0% 7,0%

Много 
вероятно 

 62 98 97 53 40 350
 17,7% 28,0% 27,7% 15,1% 11,4% 100,0%
 83,8% 81,7% 89,8% 91,4% 100,0% 87,5%

Total  74 120 108 58 40 400
 18,5% 30,0% 27,0% 14,5% 10,0% 100,0%
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Тъй като вероятността за ново посещение в хотела спада към „атитюдната” 

лоялност на респондентите, в изследването бе включен такъв въпрос. Анализирайки 
вероятността хотелът да бъде препоръчан на други потенциални гости, стигаме до 
извода, че двете възрастови групи от 26 до 48 години са с много сходна нагласа за 
препоръки, при това положителна – „много вероятно“ – от 23% до 28%.  

Имайки предвид резултатите от изследването, можем да констатираме следното: 
81,7% от анкетираните немски гости, 83,8% от българските, 89,8% от английските, 
91,4% от руските и всички анкетирани от други националности са отговорили, че е 
„много вероятно“ да препоръчат хотела на някой друг. Между 5 и 6%, са квотите на 
анкетираните от различните националности, които по-скоро биха препоръчали ком-
плекса. Най-висок е процентът на немците – 12,5%. В същото време 10,8% от бъл-
гарите по-скоро не биха препоръчали хотела; 5% от германците, 4,6% от англичаните 
и 3,4% от руските гости споделят същото мнение. Следователно няма съществени 
разлики в положителните нагласи за препоръки на хотела между различните нацио-
налности туристи и е благпприятен фактът, че преобладаващата част от хотелските 
гости се явяват потенциални неформални „адвокати” на хотела.  

Влияние на качествата и уменията на хотелския персонал върху общата удов-
летвортеност от преживяването на туристите в хотела: Регресионният анализ 
показа, че се потвърждава заложената хипотеза, че качествата на персонала на хотела 
имат по-силно влияние от някои физически атрибути на хотелския продукт (виж 
табл. 6 със стойностите на регресионните коефициенти). 
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Таблица 6. Влияние на качествата и уменията на хотелския персонал върху 
общата удовлетвортеност от преживяването на туристите в хотела 

 

Според данните от голямата извадка, 78% от респондентите са се чувствали 
щастливи от цялостната атмосфера, грижата, емпатията и преживяванията си в 
хотелския обект, а 16,5% са били приятно развълнувани. Настоящото изследване 
показа, че има положителна корелационна връзка между емоции, които изпитват от 
някои атрибути на хотелския продукт туристите и общата им удовлетвореност от 
преживяването/опита им в хотела. Корелационните коефициенти са положителни и 
са в интервала между 0,404 и 0,579 (виж табл. 7,8,9), което ще рече, че колкото са по-
положителни емоциите, толкова е по-висока удовлетвореността. 

 
Таблица 7. Връзка между общата удовлетвореност от цялостното преживяване 

в хотела и изпитани чувства, свързани с атрибутите на хотелския продукт 
 

 

Обща 
удовлетвореност  
от цялостното Ви 

преживяване  
в хотела 

Изпитани  
чувства свързани  

с атрибутите  
на хотелския  

продукт 
 

Обща удовлетвореност  
от цялостното Ви 
преживяване в хотела 

Pearson 
Correlation 

1 .457** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 200 200 

Изпитани чувства 
свързани с атрибутите  
на хотелския продукт 

Pearson 
Correlation 

.457** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
1,620 ,345  4,693 ,000 

     

,021 ,071 ,029 ,241 ,000 

,023 ,089 ,021 -,128 ,000 

,421 ,116 ,389 3,619 ,000 

а. Dependent Variable: Udovletvorenost ot tsyalostnoto Vi prezhivyavane v hotela 
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Наред с това анализът на данните сочи, че най-силна е корелацията между 
„качеството на услугите“ и общата удовлетвореността от опита в хотела – 0.579, 
„избора в ресторанта“ и удовлетвореността – 0,489 и „удобството в стаите“ и удов-
летвореността – 0,472. 

 
Таблица 8. Връзка между общата удовлетвореност от цялостното преживяване  

в хотела и качеството на услугите 
 

 
Обща удовлетвореност  

от цялостното Ви 
преживяване в хотела 

Качество  
на  

услугите 
Обща удовлетвореност  
от цялостното Ви 
преживяване в хотела 

Pearson 
Correlation 

1 .579**

Sig. (2-tailed)  .000
N 200 200

Качество на услугите Pearson 
Correlation 

.579** 1

Sig. (2-tailed) .000  
N 200 200

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Интересното е, че емоциите свързани със сигурността и безопасността на турис-
тите нямат корелация с удовлетвореността според данните и от двете изследвания, 
което е учудващо във времена на терористични заплахи по света, но очевидно гости-
те се чувстват в хотела и в дестинацията безопасно и в случая не отдават голямо зна-
чение на фактора. Предполагаме, че при следващи изследвания поради пандемията от 
„Коронавируса“ ще нарасне значението на характеристиката „безопасност“ и емо-
циите свързани с безопасността ще играят по-важна роля за общото преживяване в 
хотела.  

Преживяването в ресторанта включващо избора и качеството на храната, обслуж-
ването и интериора е част от общото преживяване в хотелския комплекс, поради кое-
то във въпросника имаше и въпроси относно удовлетвореността от тези атрибути. 
Тъй като най-важен за туристите бе изборът на ястия в ресторанта беше проверено 
дали има връзка между удовлетвореността от цялостното преживяване в хотела и то-
зи фактор.  

Изследването показа, че има средно силна връзка и между удовлетвореността от 
избора на ястия в хотелския ресторант и удовлетвореността от общото преживяване в 
хотела (виж табл. 9).  
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Таблица 9. Връзка между удовлетвореност от цялостното преживяване  
в хотела и избора на ястия в ресторанта 

 
Обща удовлетвореност от цялостното 

Ви преживяване в хотела 
Избор на ястия 

в ресторанта 
Обща 
удовлетвореност 
от цялостното Ви 
преживяване в 
хотела 

Pearson 
Correlation 

1 .489**

Sig. (2-tailed)  .000
N 200 200

Избор на ястия в 
ресторанта 

Pearson 
Correlation 

.489** 1

Sig. (2-tailed) .000  
N 200 200

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Потвърдените хипотези от потребителското проучване показват на кои атрибути 
е необходимо да се наблегне, когато се разработват мерките и маркетинговите дей-
ности в стратегията на хотела. 

 
Насоки за подобряване в контекста на маркетинг чрез преживявания на 
продуктовото портфолио на изследвания обект и на сходни курортни хотели 
 

Проведеното изследване дава основание да се разработят следните насоки в  
5-те основни компонента на „маркетинга чрез преживявания“ за конкретния хотел – 
обект на изследването: 

 Относно афективния компонент:  
 Относно афективния компонент, ръководството на хотел „Бижу“ би могло да 

предприеме мерки, свързани с освежаване на хотелските стаи, да се наблегне на по-
светли цветове, предразполагащи гостите и същевременно носещи чувство за уют и 
приемственост. Анимацията за деца и възрастни може да бъде не само в хотела, а и 
изнесена – например на басейна, който се намира на покрива на хотела или на детска-
та площадка към хотела. Освен това, би било добре да има повече развлечения за въз-
растните в ресторанта, свързани с тематичните вечери и музика на живо. Могат да се 
разнообразят игрите, провеждани от аниматорите, като това би допринесло да пови-
шаване удовлетвореността на гостите в контекста на маркетинга чрез преживявания. 
Към гостите, които имат рождени дни или юбилеи, хотелът би могъл да демонстрира 
по-индивидуализирано отношение – украсяване на хотелската стаи с балони, поръч-
ване на торта и доставяне в стаята, украса на маса в ресторанта. Поздравителна кар-
тичка и малък сувенирен подарък биха засилили чувството на емоция и признател-
ност на гостите, имащи повод. При пристигане на всеки 100-тен гост в хотела, в 
стаите на тези гости може да се поставят букет цветя, поздравителна картичка, бутил-
ка вино, дребни подаръци, с цел затвърждаване доброто им отношение към имиджа 
на хотела, а също така и осигуряване на положителна и приятна емоция за туристите. 

 Относно когнитивния компонент: 
Би било добре хотелът да организира кратки пътувания с познавателна цел до 

Несебър – град, който е един от най-древните градове в Европа. Културните паметни-
ци в града са прибавени към списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство и 
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биха представлявали интерес за туристите. Интерес за туристите биха представлява-
ли и археологическият музей в Несебър, и многобройните църкви в старата част на 
града. Националната изложба на цветя „Флора Бургас“ би разнообразила престоя на 
гостите и също би допринесла за обогатяване на знанията им. Художествените гале-
рии в Бургас и Фестивалът на пясъчните фигури биха оставили незабравими спомени 
в съзнанието на туристите. Различни забавни игри с въпроси и отговори, провеждани 
от аниматорите в хотела, биха обогатили знанието и биха развили въображението на 
гостите на хотела.  

 Относно релационния компонент  
Социалните връзки също са важна част от преживяванията на гостите. Welcome 

drink-а, който хотелът започна да организира през 2017 година, се възприе много по-
ложително от гостите и освен това помогна за развитието на социални връзки между 
тях. В различни дни от седмицата, в ресторанта могат да се организират танцови 
шоуа, чиято цел да е запознанство с другите гости от хотела, опознаване на гостите, 
та дори от други нации. Ако ръководството на хотела успее да организира викторини 
между различните нации, тази идея също би помогнала за осъществяването на со-
циални връзки в хотела. Както стана ясно от изследването туристите ценят добрите 
отношения с персонала и персонализираното обслужване, което допринася за емо-
ционална връзка на госта с хотела, затова е необходимо да се управляват добре тези 
взаимоотношения, които водят до задържане на клиентите. Съответно е необходимо 
е хотелът да възнаграждава лоялността на гостите си, като всеки месец награждава 
със сувенири и други дребни подаръци- брандирани тениски, календари някои от 
постоянните си клиенти на специално парти.  

 Относно действения компонент 
Спортната анимация, различни състезания и конкурси биха помогнали при дейст-

вения компонент. Конкурс или състезание от типа „най-добър плувец, най-дълго из-
държал под вода, най-силен гост“ биха обединили туристите при едно съревнование, 
при което всеки иска да се докаже като най-добър и издръжлив. За дните с лошо вре-
ме могат да се организират още по-голямо разнообразие от активности за деца – иг-
ри, занимания, разучаване на песнички и танци и др.  

Хотелският обект може да използва различните възможности на ко-маркетинга 
заедно с друг подобен хотел в дестинацията, особено в близост, въпреки, че може да 
е и конкурент. Двата хотела могат да предлагат заедно за гостите си през целия сезон 
различни общи водни и други състезания за деца и за възрастни, което ще допринесе 
за повишаване разпознаваемостта на всеки от двата хотелски бранда сред гостите на 
другия. Освен това се осигурява едно по-нетрадиционно преживяване, което е много 
вероятно да бъде оценено като разнообразяващо престоя. Подобряване на предлага-
нето на активности, нови преживявания и развлечения на туристите ще доведе до по-
вишаване на общата удовлетвореност от престоя им в хотела, а както стана ясно това 
увеличава и нагласата и готовността им да посетят отново хотела и дестинацията, т.е. 
увеличава се атитюдната лоялност.  

Мениджърите на хотелите трябва да осъзнаят факта, че днешният турист отся-
дайки в средство за подслон, не търси само комфорт в стаята и вкусна храна, а търси 
и очаква едно приятно и интересно преживяване, което ще го накара да се чувства 
щастлив и ще се запомни. Това преживяване е шансът на хотела да осигури добавена 
стойност към очаквания хотелския продукт, затова и усилията трябва да са съсредо-
точени върху това обстоятелство.  
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Abstract: Това изследване е фокусирано върху моделирането на информационните 
потоци, които се генерират при преминаване към и по време на изцяло електронно 
обучение в елитна гимназия в гр. Бургас. При анализирането на различните инфор-
мационни и комуникационни технологии е акцентирано върху осъществяването на 
ефективно управление на образователната институция в последните 9 месеца. 
Представен е обзор на същността, моделите, подходите и системите за електрон-
но обучение. Описан е функционален модел на учебния процес в гимназията и са ана-
лизирани характеристиките и предизвикателствата при осъществяване на изцяло 
отдалечено синхронно обучение. 
Ключови думи: е-обучение, отдалечено обучение, функционален модел, ефективно 
управление на образователе процес 
 

Abstract: This study is focused on the modeling of information flows that are generated 
during the transition to and during fully e-learning in an elite high school in Burgas. In the 
analysis of the various information and communication technologies, the emphasis is on the 
implementation of effective management of the educational institution in the last 9 months. 
An overview of the nature, models, approaches and systems for e-learning is presented. A 
functional model of the learning process in the high school is described and the 
characteristics and challenges in the implementation of fully remote synchronous learning 
are analyzed. 
Keywords: e-learning, distance learning, functional model, effective management of the 
educational process 

 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Развитието на информационните и комуникационни технологии предизвиква 

трайни и необратими промени във всички човешки дейности. В сферата на образова-
нието те водят до създаването на нови и усъвършенстването на съществуващите под-
ходи и методи за преподаване и учене, отворят невиждани възможности и перспекти-
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ви за създаване на общество на знанието. В съответствие с Методологията за стратеги-
ческо планиране експертна група разработи Стратегия за ефективно прилагане на ин-
формационни и комуникационни технологии  в образованието и науката на Република 
България (2014-2020г.) Основната цел на Стратегията е да осигури равен и гъвкав дос-
тъп до образование и научна информация по всяко време и от всяко място – от стацио-
нарен компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон. За първи път се създава единна ин-
формационна среда, обслужваща училищното образование, висшето образование и 
науката. Очаква се новите технологии в преподаването да направят уроците по-инте-
ресни и атрактивни, да мотивират ученици и учители. Друг очакван ефект е намалява-
не на броя на отпадащите от образователната система, по-високи постижения в усвоя-
ването на учебното съдържание, придобиване на нови полезни умения. Въпреки ком-
плексния си и балансиран характер стратегията за ефективно прилагане на информа-
ционни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република 
България в същината си е преди всичко и най-вече стратегия на електронното образо-
вание и всички процеси в нея са ориентирани към голямата цел – цифрова трансфор-
мация на образованието. [1] 

По време на изпълнение на стратегията бе въведено извънредното положение през 
2020 (Covid-19) и ако има поне една област, която бурно се разви във времето на пан-
демия, това е образованието. Само за няколко дни цели училища буквално бяха хвър-
лени в дигиталната среда – без подготовка, с една заповед на хартия и без разписани 
процедури и/или инструкции. Какво е нужно за това – не е достатъчен декретът от  
г-н министъра, а трябват съвсем конкретни мерки: препоръчване на една обща плат-
форма за онлайн обучение; осигуряване на безплатна и сигурна инсталация; използва-
не на добрия работещ опит на училища, които са вече реализирали отдалечено обуче-
ние; осигуряване на обучение на всички учители и наръчници за деца и родители; оси-
гуряване на устройства за всички учители; осигуряване на устройства и интернет за 
нуждаещи се деца. 

 
II. EЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

Електронно обучение (еLearning) е качествено нов процес на обучение, не-
ограничен от гледна точка на време и място, при който се осигурява индивиду-
ализация на учебния процес и се предоставят нужните обучителни ресурси при 
поискване от обучаемия в резултат на осъзната необходимост.  

Според тази дефиниция, за да се създадат реални системи за електронно обучение 
е необходимо да се решат немалко теоретични и технологични проблеми. Електронно-
то обучение e обучение насочено не към технологиите, а към хората. То е характерно 
с възможностите за придобиване на познания чрез правене; експериментиране и диа-
лог със системата; самообучение с индивидуални  темпове. Това не е просто обучение, 
а учене, придобиване на познания и компетенции. еLearning е независещо от времето 
и мястото всестранно и задълбочено обучение, което е адаптирано към персоналните 
характеристики на обучаемия и предоставя задълбочени знания, динамично променя-
що се учебно съдържание и възможности за осъществяване на взаимодействие между 
обучаемите и обучителите в реално време. Следователно еLearning е компютър и 
интернет-базирано обучение, при което доставката на електронни учебни ресурси се 
осъществява на принципите на индивидуализацията, интерактивността и динамичното 
взаимодействие с обучителната система, съобразно поставените дидактически цели и 
задачи, според особеностите на съответната учебна дисциплина и персоналните особе-
ности на ученика. [2] 
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Електронното обучение се характеризира с: 
o ясна цел – нужно обучение, в необходимото време, за нужните хора; 
o използване на нови информационни и комуникационни технологии и Интер-

нет за повишаване качеството на обучение; 
o базиране на технологии, които са тясно свързани с педагогическите аспекти 

на образованието; 
o реализиране на социален процес, облекчаващ взаимодействието и съвместна-

та работа на обучаемите; 
o интегриране с процесите за подобряване на показателите от човешката дейност; 
o опростен достъп до образователни ресурси и услуги чрез Интернет; 
o насоченост към крайния потребител на образователни услуги; 
o използване на мултимедийни технологии за обогатяване на учебните материа-

ли; 
o тясна обвързаност със системите за управление на знания; 
 
Необходимост от организационни промени и обучение на преподавателите. 
Основните компоненти на електронното обучение, според [3], са показани на фиг. 1. 
 

 
Фигура 1. Компоненти на електронното обучение 

 
Електронното обучение се характеризира с: 
 

o модулност – възможност от независими учебни курсове да се формира уче-
бен план, отговарящ на индивидуални или групови потребности; 

o нелинейност – потребителят има свободата да се обучава в последовател-
ност, която той сам си избира, като тази последователност обикновено зависи 
от неговите познания в съответната област; 

o адаптивност – настройване на учебното съдържание според нуждите на пот-
ребителя и неговия профил, така че да се постигне максималната възможна 
ефективност; 

o персонализация – като се използват параметрите: предварителните познания 
на обучаемия, начина му/й на учене, целите, опита и др. се постига оптимизи-
ране на учебния процес. 

o самоуправление – потребителите сами могат да решават как да протече про-
цеса на обучение, като следват структурата на учебния материал, заложена от 
преподавателя и могат и да променят последователността и скоростта на учене; 
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o интерактивна обратна връзка – средите за електронно обучение взаимодей-
стват с потребителите, чрез средства за обратна връзка и по този начин ги 
подпомагат при възприемане на материала и в самото обучение; 

o мултимедийно обучение – средите за електронно обучение предоставят бо-
гати възможности за използване на мултимедия, като се използва възмож-
ността да се привлича и задържа интереса на обучаемите; 

o гъвкавост – електронното обучение е достъпно по всяко време, когато пот-
ребителят има желание да учи или да намери отговора на специфичен въпрос 
и времето за усвояване на конкретни знания не е ограничено; 

o адекватност – възможностите за динамична промяна на учебното съдържа-
ние в онлайн режим, позволяват на обучаемите навреме да разполагат с пос-
ледните версии на учебното съдържание и така да получават по-качествено 
обучение; 

o лесна поддръжка – за работа в електронно-обучаваща среда се изисква един-
ствено наличието на браузър; 

o екипно обучение – с използването на електронното обучение, става възмож-
но обучаемите да контактуват един с друг и със съвместни усилия да търсят 
решението на поставените задачи за групова работа (за реализиране на групо-
во обучение средите трябва да разполагат с модули за синхронна и асинхрон-
на комуникация). [4] 
 

Съществуват различни таксономии на електронното обучение. Например, според 
използваните мрежови ресурси, е-обучението е онлайн обучение (уеб-базирано, мо-
билно обучение) и офлайн обучение. Според участието на преподавател има три ос-
новни типа е-обучение – напълно самостоятелно (самообучение); направлявано от 
преподавател (синхронно, асинхронно) и смесено (хибридно (blended)). Според орга-
низацията на учебния процес е-обучението бива 1) включено в аудиторното обучение 
и 2) дистанционно. [5] 

Електронната форма за обучение следва да се разглежда като една от формите на 
дистанционното обучение, на която са присъщи: възможността да се учи независимо 
от месторабота и местоживеене, гъвкавост (възможност за обучаващите се да получат 
образование в удобно време и удобно място) и икономичност (съществено съкращава-
не на разходи за пътуване към мястото за обучение). Към перспективните направления 
на дистанционното обучение следва да се отнесат допълнителното образование на 
възрастните (повишаване на квалификацията и преквалификация, обучаващи курсове, 
подготовка за постъпване в образователни институти и др.), допълнително обучение 
на децата и младежите (включително допълнителни занятия по програми с естествено-
математически, еколого-биологически, обществено-хуманитарен профил), специално 
обучение. [6-9] 

 
Важен аспект на електронното обучение са разработените стандарти. Те са общи 

правила за създаване на учебно съдържание, авторски софтуер и управление на 
обучението, включително създаването и разпространението на е-курсове върху раз-
лични платформи, така че да работят съвместно. Най-известните от тях са IEEE LOM, 
ARIADNE, AICC, IMS, SCORM, SingCore и др. Стандартите за електронно обучение, 
като и историческото му развитие са извън обсега на това изследване. [10] 
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1. МОДЕЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 
В зависимост от параметрите на разглежданата система за е-обучение, използва-

ните модели се класифицират като концептуални; логически и архитектурни.  

1.1. Концептуални модели за електронно обучение  
1.1.1. Традиционен модел на обучение  
Традиционният модел на обучение представлява циклична неразклонена структу-

ра (спирала на обучение). Използва се в класическото образование базирано на моде-
ла на „класната стая“. Моделът е насочен към средностатистическия тип обучаеми и 
не позволява адаптирането на учебния курс към отделните особености на курсистите. 
Моделът не е гъвкав и не позволява динамично представяне на електронни ресурси. 
Връзките между обучаващ и обучаеми и между обучаемите основно е пряка – „лице в 
лице“. Моделът не се поддържа от съвременни социални мрежи и инструменти за ко-
муникация.  

1.1.2. Модел на конструктивна обучаваща среда  
Моделът на конструктивна обучаваща среда акцентира върху дейността, която 

извършва обучаемия и е подходящ при разработване на проекти. Използва се програ-
ма като система за управление (WebCT). Комуникацията основно е асинхронна и се 
извършва чрез групови дискусии в системата и групова електрона поща.  

1.1.3. Модел на прогресиращите въпроси 
Моделът на прогресиращите въпроси се използва в Департамента по философия 

на Университета в Хелзинки и представлява евристична структура, която служи за 
структуриране и подпомагане на обучаемия при задълбоченото изследване на даден 
казус и при изучаването на близки по характер знания и умения. Той се базира на 
идеята за разпределена експертиза на група от обучаеми. Основни характеристики на 
моделите на конструктивна обучаваща среда и на прогресиращите въпроси са тяхна-
та научноизследователска функция и колективният начин на обучение. И двата моде-
ла се използват в областта на хуманитарните науки.  

1.1.4. Модел на развиване на интерактивни инструкции (I3D) 
Моделът включва както проектиране на учебния процес, така и неговото управ-

ление. Основната характеристика на I3D модела е, че процесите не са отделени на 
фази, а са активни в течение на целия процес на обучение и всяка основна дейност 
променя своето ниво на влияние. Процесът се разглежда като 4 отделни взаимосвър-
зани потока (Фиг. 2). В зависимост от особеностите на моделирания обект активност-
та на всяка дейност може да бъде увеличена или намалена. Функционалността на мо-
дела се основава на гъвкавостта на текущите системи за разработка, която допуска 
модифициране в програмното обезпечение.  

Динамичният характер и адаптивността на I3D модела позволява промени в реал-
но време на учебния процес. Недостатък на модела е необходимостта на висококва-
лифицирани експерти, които да оценяват текущото състояние на системата и да пред-
лагат решение на възникналите проблеми за всеки етап от учебния процес.  

1.1.5. P3 модел  
Моделът P3 (People–Process–Product) е реализиран в универистета Дорж 

Вашингтон, Вашингтон. . Ролите на Gтрите основни елемента: хора (People); процес 
(Process) и продукт (Product) съвпадат с основните дейности в процеса на обучение.  

1.1.6. Модел на виртуален университет  
Виртуалният университет представлява модел на една или няколко реални учеб-

ни организации във виртуалния свят. Неговата основна цел е взаимодействие на пе-
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дагози, изследователи и технически експерти за създаване на гъвкава и адаптивна ин-
телектуална среда за обучение.  

1.1.7. Модел VLEs Britain and Liber  
Моделът е създаден на базата на диалоговия модел Laurillard и модела на при-

ложните системи Beer. Целта на проекта е да улесни използването на виртуални 
учебни среди (VLE). Намира приложение като инструмент за планиране управле-
нието на различни нива в организацията на учебния процес. Диалоговия модел VLEs 
Britain and Liber се използва основно за управленчески задачи.  

1.1.8. Модел RLO Сtrategy  
RLO Strategy е част от E-Learning Solution Architecture на Cisco за обучение и поз-

волява корпорацията, като една от най-известните и надеждни фирми за мрежово 
оборудване в света, да създава, предоставя и управлява всички видове учебна инфор-
мация и тренировъчни курсове през интернет. Недостатък на модела е, че е създаден 
е по строгите изисквания на дадена бизнес организация. Архитектурата на създадени-
те курсове е изградена на базата строга йерархия и не позволява динамичната им про-
мяна. 

 
1.2. Архитектурни модели  
1.2.1. Архитектурен модел за електронно обучение  
Стандартът за технология на обучението IEEE P1484.1/D8, 2001-04-06 представ-

лява архитектурен модел за електронно обучение, с който се определя изискванията 
към архитектурата на системите за обучение (Learning Technology Systems 
Architecture – LTSA), за компютърно изпитване с тестове и за тренинг. Той дефинира 
процесите, хранилищата на информация и информационните потоци в LTSA.  

1.2.2. Модел Open Knowledge Initiative (OKI) 
Архитектурният модел OKI (The Open Knowledge Initiative) се базира на Service-

Oriented Architecture (SOA), която от своя страна използва мрежовите услуги за ин-
теграция. Моделът, определя две големи групи от услуги: образователни и общи. 
Особеност на модела е, че той акцентира върху административните компоненти, а не 
върху педагогическите аспекти. Той описва само главните компоненти на системата, 
без да ги декомпозира и да описва връзките между тях. [11] 

 
2. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 
Използваните системи за управление образователния процес (LMS=Learning 

Management System) и системи за управление на учебното съдържание (LCMS= Learning 
Content Management System) са разнообразни. Те имат предимства и недостатъци, 
като те са посочени накратко за някои от най-разпространените системи по-надолу. 

2.1. DOCEBO - www.docebo.com 
Docebo е облачно-базирана система за управление на услугите в обучителния 

процес. Например, платформата за електронно обучение SaaS, базирана в облак 
Docebo, има неограничен капацитет за съхранение и трафик и е една от най-популяр-
ните на пазара, като се има предвид гъвкавостта и адаптивността към бизнеса и ин-
ституциите с почти всякакъв размер, бюджет и цели. Характеристиките на Docebo 
включват хаотизация, електронна търговия и възможност за смесено обучение, вклю-
чително онлайн и на живо курсове, ръководени от инструктори. Docebo Learn & 
Coach & Share са разширение за персонализиране учебния опит на учениците, за  ин-
тегриране формално, неформално и социално обучение и за неограничено съхране-
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ние, курсове и трафик. Docebo поддържа формати AICC, SCORM и xAPI, отлично об-
служване на клиентите, услуги и техническата поддръжка. LMS предлага 14-дневен 
безплатен пробен период и разнообразие от различни пакети за различни цени.  

2.2. BLACKBOARD LEARN - www.blackboard.com 
Blackboard Learn е LMS подходяща за институции и компании от всякакъв 

мащаб. Много преподаватели твърдят, че това е най-интуитивната налична LMS. 
Blackboard осигурява лесна интеграция в Dropbox Education, която предоставя на уче-
ниците файлове (като учебни материали, четения или задания), прости и удобни ин-
струменти за оценяване. Персонализираните учебни профили на всеки ученик пома-
гат за лесно проследяване на резултатите на учащите се. Това е първата LMS, която 
получи сертификат от Националната федерация за слепи.  

2.3. TALENT LMS - www.talentlms.com 
Talent LMS е базирана на облак и предоставя пълна виртуална платформа за обу-

чение. Тя работи с Tin Can (xAPI) и SCORM и предоставя възможност за хаотизация, 
продажби на курсове чрез Stripe или PayPal, смесено виртуално и инструкторско обу-
чение, мобилен достъп и видео конферентна връзка. Социалната интеграция позволя-
ва лесно изграждане и запазване на курсове, включително висококачествени визуали-
зации, презентации и видеоклипове. Talent LMS е напълно персонализирана. Може 
да се избира и проектира собствен домейн, лого и тема, както и да се генерират раз-
лични сертификати. Talent LMS предлага елегантен интерфейс, онлайн обучение и 
поддръжка и удобство за ползване, особено по отношение на изграждането на нови 
курсове. 

2.4. SCHOOLOGY LMS - www.schoology.com 
Schoology е деветкратна победителка на наградата CODiE. Използва се от юриди-

чески лица и висши учебни заведения. Приложенията, системите и съдържанието мо-
гат да бъдат интегрирани и управлявани автоматично, така че всичко от YouTube и 
CourseSmart до Google Disk и Pearson MyLab може да се интегрира безпроблемно с 
функциите на Schoology. Мобилното приложение прави достъпни всички функции от 
таблет или смартфон. Основните пакети са безплатни. Schoology е добре известна със 
своите инструменти за оценка, съставени на платформа, наречена AMP (платформа 
за управление на оценката). AMP позволява на учителите и администраторите да ко-
ординират оценките и учебната програма, за да проследяват резултатите и да оценя-
ват напредъка на учениците към постигането на образователните цели. Инструктори-
те могат да внасят банки за въпроси от други програми или да ги създават в рамките 
на Schoology, а мултимедийните инструменти за оценка позволяват оценяване на 
обучаемите в различни форми на обучение. Анализът на данните се компилира в ре-
ално време в лесни за четене визуални формати, така че родителите, учителите, учи-
лищата и обучаемите да могат да видят съответната информация. 

2.5. QUIZLET - https://quizlet.com 
Quizlet е проста, безплатна LMS с ограничена цел: преди всичко да позволи на 

потребителите да създават свои собствени флаш-карти и викторини за целите на зас-
немане, запаметяване, изучаване и викторини. Но специфичните му цели позволяват 
тази система да бъде най-добрата по рода си. Обучаващите и обучаваните могат да 
използват Quizlet, за да създават флашкарти за себе си или за своите ученици, или 
могат да търсят архив (който включва милиони карти) за набор от нужна информа-
ция. Quizlet е интуитивна и бърза система. Много-популярна сред учащите се и пре-
подаватели, тъй като е идеално за запаметяване и практикуване на лексика. Учители-
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те често използват Quizlet Live, за да позволят на учениците да играят персонални иг-
ри за съвместна работа в клас. Quizlet Learn се използва от платформата Quizlet 
Learning Assistant, която анализира милиони предишни учебни сесии, като използва 
алгоритъм за оценка на напредъка на обучаемите.  

2.6. MINDFLASH - https://mindflash.com 
Mindflash е подходящ за обучение на служители, за провеждане на курсове и 

уебинари, тъй като е проектиран да бъде използван предимно за онлайн обучение по 
„важни за бизнеса теми“. Това е популярен избор сред корпоративни организации, 
програми за MBA и глобални предприятия, както и за образователни институции в 
здравеопазването, софтуерното инженерство, производството или търговията на 
дребно. Mindflash е отбелязан от Forbes като един от най-добрите в бизнеса. Учители-
те и обучителите могат да създават интерактивни уроци и курсове с помощта на ви-
део, PowerPoint, PDF, Word и SCORM файлове; разказ, анимация и интерактивни 
викторини. Те могат да бъдат персонализирани с марката на съответната институция, 
включително табла за обучение, както и персонализирани имейли, домейни и дизайн. 
Инструкторите могат да редактират курсове и да предоставят обратна връзка в реал-
но време. Курсовете могат да се доставят на много езици и могат да бъдат проектира-
ни за всяко устройство. – много-добър визуален дизайн на курса: 

2.7. ACADEMY LMS – https://academy-lms.com 
Предлага нови начини за ангажиране на учениците Академията LMS е най-

добрата LMS, която предлага по-интерактивно, забавно и рационализирано обучение. 
Предоставя  всички стандартни инструменти за електронно обучение, отчитане и 
оценка. Системата е мащабируема, гъвкаав и достъпна на всяко устройство, включи-
телно мобилни устройства, както и съвместими с SCORM и xAPI. Административна-
та част позволява оценяване на прогреса на учениците и учебните пропуски с един 
поглед. Електронната търговия чрез Stripe е достъпна и на платформата. С Акаде-
мията LMS служителите и учениците могат да подходят към учебни цели и задачи 
като игри (gamification), печелене на точки и търговски значки, докато се конкурират 
с други обучаеми в Центъра за възнаграждения. Учащите достигат различни нива, 
конкурират се и постигат успехи, докато проследяват напредъка си. Предлага посто-
янна техническа поддръжка.  

2.8. MOODLE– https://moodle.org 
Moodle е безплатна LCMS/LMS, известна като един от най-добрите избори за 

училища и университети Предлага богатство от добавки и плъгини, с които ви позво-
лява да провеждате виртуални класове, да администрирате онлайн викторини и изпи-
ти, да си взаимодействате и да си сътрудничите във форуми и уики, както и да се 
справяте ефективно с класовете, всички с една регистрация, Moodle може да се 
хоства на външен сървър или локален сървър и лесно да се интегрира с други систе-
ми като Turnitin и Microsoft Office365. Недостатък е необходимостта от технически 
умения, за да работите с Moodle. Не предлага налична техническа поддръжка 24/7 за 
своите потребители. Системата е напълно персонализирана и можете да я настройва-
те според нуждите на всяко училище. Moodle предлага по-малко подкрепа, но по-
голям контрол, така че ако вашата институция предпочита да наблюдава собствените 
си системи за автентичност и защита на данните, това е страхотна опция за LMS. [10] 
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3. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ИЗПОЛЗВАНИ В 

БЪЛГАРИЯ 
 

3.1. INTSS.BG (INTEGRATED SCHOOL SYSTEMS). 
INTSS e уеб базирана платформа за администриране, контрол и управление на 

училищната дейност. Тя подобрява обмена на информация между крайния потреби-
тел – училищата, с учениците, родителите, районните инспекторати и Министерство-
то на образованието и науката, като събира администрирането на учебната дейност в 
една самостоятелна система без нуждата от употреба на множество софтуерни реше-
ния.  

Системата предлага лесен, единен и бърз обмен на информация между директо-
ри, учители, ученици и родители. Всички те вече ще имат възможност да споделят и 
получават в реално време информация за цялостния образователен процес – оценки, 
усвоен материал, предстоящи събития, включително дали детето е в час или не. 

Интерфейсът на INTSS е достъпен и лесен за използване, като за улеснение на 
учителите дори наподобява хартиените дневници. Създателите са вложили и спе-
циален шрифт, който да улесни работата с приложението от хора с лека форма на 
дислексия. Системата е разработенa с идеята за мобилност при работа и е удобнa 
както за големи, така и за по-малки мобилни устройства. Предлага специален Помо-
щен център, чрез който всички ползватели получават отговори при възникващи въп-
роси. INTSS покрива всички изисквания съгласно GDPR. 

3.2. ШКОЛО.БГ 
Школо е система за управление на цялостната училищна дейност, като платфор-

мата включва над 10 модула, разработени по конкретни задания на български дирек-
тори и учители. Екипът на Школо работи постоянно за въвеждането на нови функ-
ционалности и модули, в зависимост от нуждите на потребителите. Основата на плат-
формата е перфектно създадения софтуер за електронният дневник на Школо. Този 
модул е разработен по най-модерни международни стандарти, като е адаптиран спе-
циално за българските нужди. Дневникът поддържа всички образователни реквизити 
и е интегриран с НЕИСПУО. (Фиг. 2) [12] 

3.3. АДМИНПЛЮС 
АдминПлюс е облачна платформа, предназначена да подпомага и дигитализира 

работната дейност на администрацията и учителите в детските градини и училищата. 
Спомага за систематизирането на данните, за трайно намаляване на нуждите от хар-
тиен ресурс, за цялостно по-добро управление на училищния живот. Осигурява лесна 
и бърза дигитална взаимовръзка между училището и родителите. 

Платформата е изградена на модулен принцип. Всеки модул отговаря за специ-
фична дейност, а всички заедно обхващат цялостния процес по въвеждане и обработ-
ка на данните и предоставянето на информация на заинтересованите лица и институ-
ции. АдминПлюс отговаря изцяло на действащата нормативна уредба. (фиг. 3) 
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Фигура 2. Интерфейс на shkolo.bg 
 
 

 

 
 

Фигура 3. Интерфейс на АдминПлюс 
 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

303 

III. ИНФОРМАЦИОННИ ПОТОЦИ ПРИ ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ В 

УЧИЛИЩЕ 

1. ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА УЧЕБЕН ПРОЦЕС 
В съвременното средно училище в България се прилага класно-урочна форма на 

обучение, в която урокът е основната организационна форма на обучение. Най-общо 
учебния процес се характеризира със следните атрибути:  

o дейности,  
o материална база и свързани с нея физически процеси,  
o потребители,  
o време,  
o пространство,  
o събития. 
 

В училището като институция се разграничават две основни групи дейности: 
 дейности свързани с финансирането и материалното осигуряване на учебния 

процес; състоянието на базата; планирането, управление и контрол; опазване 
здравето на обучаемите и персонала; 

 дейности за организиране и контрол на обучението; изпълнение на учебните 
планове и програми; методическа и извънкласна работа. 

Учебният процес е активен и вътрешно противоречив процес, ръководен, контро-
лиран и управляван. На фиг. 4 е представена схема на учебния процес в съвременно-
то средно училище. 

 
1.1. ПОТРЕБИТЕЛИ 
Основни участници в образователния процес са: 
o Ученици; 
o Учители; 
o Администрация; 
o Родители; 
o Обществени институции.  
 
1.2. СЪБИТИЯ 
В средното училище има планирани, нормативно регулирани и извънредни 

събития. 
 Планирани събития: Планиране, отчетност и контрол е дейност извършва-

на от експертите в министерството, директори и учителите. Поддържа се 
училищна документация, която се попълва от педагогическия и администра-
тивния персонал, контролира се от директора и отговорните институции, 
съхранява се с различен срок. 

 Нормативно регулирани събития: Поддръжката на материалната база, оси-
гуряването на оптимални условия за протичане на учебен процес са в ресора 
на директора, обслужващия персонал и отговорните институции – инспекто-
ри в РЗИ и общината. Проследяването на чистотата в сградата, запрашеност 
на въздуха в помещенията и температурата в учебните стаи се контролира от 
директора и медицинските лица.  

 Извънредни събития: Те са свързани с нарушаване на регламентираните 
дейности и потребителите. Причините за това могат да са например: заболя-
ване на учител, епидемии, пожар, бедствие и др.  
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Фигура 4. Учебен процес – а) Обща схема, б) UML диаграма 

 
1.3. ВРЕМЕВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Процесът на обучение е закономерен, последователен и непрекъснат процес на 

взаимодействие за реализиране на определени цели. Протича при специфични усло-
вия и различни времеви характеристики: 

o периодичност – планиране, отчетност, контрол и самоконтрол; 
o точна дата – начало и край на учебна година за различните учебни степени; 
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o учебен срок, ваканции и празници; 
o изпити – поправителни, приравнителни, изпити за промяна на оценката, ДЗИ 

(12 клас) и НВО (7 и 10 клас); 
o отчети; 
o интервал от време – учебен час, срок, година, изпити и ваканции; 
o непрекъснатост. 
Своевременно трябва да се отчитат горните времеви характеристики и да се реа-

гира на възможните промени при всеки от участниците в него. 
За групата на обучаващите се са възможни следните промени в пространството: 
o Временни отсъствия – поради различни причини (напр. заболяване) е въз-

можно определени ученици да отсъстват за определен период от училище; 
o Подготовка за приравнителни изпити при смяна на профил или училище; 
o Необходимост от явяване на поправителни изпити или изпити за промяна на 

оценката; 
o Подготовка и участие в НВО; 
o Подготовка и участие в ДЗИ. 
При учителите също са възможни непредвидени промени в пространството, като 

напр., временно отсъствие – тази промяна води до необходимост от назначаване на 
заместник или промяна в седмичната програма; 

Спрямо администраторите са възможни промени в пространството, временно 
отсъствие като напр., заболяване или обявяване на различни видове прекъсвания на 
работата на цялото училище (напр. епидемии) – в такива случаи е възможно времен-
но прекратяване на учебния процес или масово преминаване към дистанционна фор-
ма на обучение, както се получи през тази 2019 – 2020 учебна година. 

2. ОБУЧЕНИЕ 
Основна дейност в учебния процес е обучението. Последователността от обуча-

ващи дейности определя най-малката учебна единица – урока. В педагогическата тео-
рия и практика са дефинирани различни типове уроци, чрез които се реализират кон-
кретни учебни цели: 
 урок за нови знания; 
 урок за упражнение; 
 урок за обобщение; 
 урок за преговор; 
 комбиниран урок; 
 урок за проверка и оценка. 

3. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕЛЕКТРОННАТА СРЕДА 
За да бъде успешна интеграцията на физическия свят на реалното обучение с 

електронната среда за обучение, изградена в съответствие с функционалния модел, 
представен по-горе избраната или избраните платформи трябва да притежават съот-
ветните модули за всички дейности, потребители, събития и времеви характеристики.  

Посредством работни потоци и/или документи, информацията или заданията се 
предават от един участник на друг в съответствие с набор процедурни правила. В тях 
всяка дейност може да се представи във вид на елементи от работа, минаващи по оп-
ределени маршрути между изпълнителите в съответствие със зададени правила. При 
това точката на управление се предава от един изпълнител към друг. Тази парадигма 
обикновено се представя във вид на граф, както е показано на фиг. 5. 

За представяне на работните потоци се използват два комуникационни модела – 
синхронна и асинхронна комуникация. 
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За синхронна комуникация работните потоци използват канали. Когато е необ-
ходима синхронна комуникация, две комуникационни действия могат да декларират 
канали, които да ги свържат. В дадена ситуация може да съществуват различни типо-
ве канали за връзка.  

Асинхронната комуникация в работните потоци се реализира като брокерска 
система, като се използва publish/subscribe протокол. В съответствие с протокола 
асинхронната комуникация се моделира с помощта на канали, като между изпращача 
(publisher) и получателя (subscriber) се поставя буфер (брокер). Изпращачите могат да 
изпращат съобщения към приложения (заинтересувани от получаването им) без да 
знаят идентичността им.  Едно такова разделяне между изпращачи и получатели 
усилва мощността, обезпечава по-голяма скалируемост и в осигурява по-голяма ди-
намика на инфраструктурата на пространството. 

Потребителският интерфейс осъществява връзка между потребителите и елек-
тронната среда. Той визуализира и предоставя достъп на потребителя до услуги, в за-
висимост от ролята, присвоена му по време на регистрацията. 

 

 
 

Фигура 5. Схема на общ работен поток на обучителното пространство 
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Услугите са обединени в следните функционални групи: 
o услуги за подготовка, организация и планиране на учебния процес – напр. 

създаване на учебни програми, съставяне на разписания, създаване на инди-
видуални за учителите и учениците календари; 

o услуги за провеждане и управление на образователния процес – в тази група 
се причисляват услуги като електронни уроци, електронно тестване, онлайн 
и офлайн консултации; 

o услуги за протоколиране и документиране на образователния процес, както и 
поддръжка на архиви – тези услуги се използват за автоматично генериране 
на документи, протоколиращи образователния процес, като напр. електронни 
дневници, ученически бележници, учителски бележници, архив. 

 

Източниците на информация генерират информационни потоци, пренасящи ин-
формация към подсистеми или процеси. Те от своя страна преобразуват информация-
та и създават нови потоци, пренасящи информацията към други процеси или подсис-
теми, хранилища на данни или външни обекти. 

Моделът на анализираната електронна среда е представен с диаграми на потоци 
от данни (DFD- Data Flow Diagrams), като на фигури 6-13 графично са описани външ-
ните по отношения на средата източници и получатели на данни, логическите 
функции, потоци от данни и хранилища на данни, до които се осъществява достъп. [5] 

 

 
Фигура 6. Информационни потоци в система за електронно обучение 

 

 
 

Фигура 7. Информационни потоци след регистрация на потребител 
УЧЕНИК/РОДИТЕЛ 
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Фигура 8. Информационни потоци в модул УЧЕНИК/РОДИТЕЛ 

 
 

 
 

Фигура 9. Информационни потоци за потребител УЧЕНИК 
 

 

 
 

Фигура 10. Информационни потоци в модул АДМИНИСТРАТОР 
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Фигура 11. Информационни потоци в модул РОДИТЕЛ 
 

 

 
Фигура 12. Обща схема на информационни потоци при електронно обучение  

от гледна точка на администратора 
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Фигура 13. Обща схема на модела на информационните потоци  
в системата за управление на електронно обучение 
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IV. РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОДЕЛИТЕ И РЕЗУЛТАТИ 
 

За настоящото изследване при реализацията на описания функционален модел е 
използвана системата за управление на училища ШКОЛО [6]. 

 

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕЛЕКТРОННАТА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ  
Онлайн платформата ШКОЛО е облачна услуга, с помощта на която училищата 

могат да планират по-добре ресурсите си (ERP=Enterprise Resource Planning) и подпо-
мага учебния процес чрез дигиталните технологии, като автоматизира: 

 дейностите свързани с финансирането и материалното осигуряване на учеб-
ния процес; състоянието на базата; планирането, управление и контрол; опаз-
ване здравето на обучаемите и персонала; 

 дейности за организиране и контрол на обучението; изпълнение на учебните 
планове и програми; методическа и извънкласна работа. 

ШКОЛО автоматизира между 5% и 10% от общата административна тежест в 
училищата. Това означава, че учителите вече вършат по-малко бюрократични задачи 
и съответно имат повече време за образователни и възпитателни дейности. В резул-
тат учителите вече могат да бъдат ментори и да обръщат повече внимание на децата, 
защото: 

 дава възможност на учителите да създават електронни учебни материали, 
тестове. 

 един от последните модули добавени в платформата е  виртуална класна стая, 
който дава възможност за провеждане на синхронно обучение 

 премахва хартиените дневници; 
 слага край на досадното смятане с калкулатор; 
 премахва нуждата от физически родителски срещи и от телефонни обаждания. 
ШКОЛО ангажира родителите чрез публикуване на известия и SMS-и директно в 

техните смартфони, като дава бърз и лесен достъп до резултатите на децата и предос-
тавя възможности за онлайн записване и проследяване на извънкласни дейности от 
вкъщи или от работното място. 

Учениците пък стават още по-мотивирани, защото платформата им предоставя 
достъп до учене чрез игровизации, и защото децата започват да се чувстват център на 
системата, тъй като могат да оценяват своите задания и учители и да общуват директ-
но с преподавателите си онлайн, а не само в определения брой часове на седмица. 

В допълнение комуникацията между училище и родител се е подобрила много-
кратно, родителите имат по-голямо доверие в образователната институция и се чув-
стват по-въвлечени в образователния процес. По информация от сайта на  платфор-
мата при учениците се забелязва силно дисциплиниращ ефект – средният успех се 
покачва автоматично с 0.05 единици в годината, в която едно училище премине из-
цяло на ШКОЛО дневник.  

 
2. ОСНОВНИ МОДУЛИ НА ЕЛЕКТРОННАТА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
Модулите, които предлага електронната среда са 16 на брой и екипът непрекъс-

нато добавя сред тях: 
*1. Електронен дневник. Образователният софтуер на Школо има всички рек-

визити на стандартното хартиено издание – имена на учениците, оценки, отсъствия, 
забележки, и пр. Разполага с мобилна версия и е своеобразна електронна мрежа за 
учители, родители и ученици. Въвежда нови форми на игровизация – раздават се вир-
туални значки (отзиви) и учениците се чувстват стимулирани да демонстрират добро 
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поведение в училище и да се наредят на върха на съответната класация. Позволява на 
родителите да следят постиженията на своите деца (оценки, отсъствия, отзиви, прог-
рама, домашни работи) на дневна база. Електронен дневник Школо отговаря на всич-
ки изисквания в Наредба № 8 / 2016 г. Школо е уеб базиран и може да се ползва през 
всички актуални интернет браузъри. Уеб сайтът е 100% адаптиран за работа с мобил-
ни устройства. Налични са също така безплатни мобилни приложения на Школо за 
Android и iOS. Над 1‘100 000 потребители на Школо работят с платформата от своя 
смартфон или таблет.Притежава собствена система за идентификация на всеки отде-
лен потребител. За удобство на потребителите идентификацията дава възможност за 
автентикация посредством телефонен номер, имейл или потребителско име/ парола. 
Разработените до момента нива на достъп са директор, зам. директор, администра-
тор, учител, ресурсен учител, педагогически съветник, психолог, счетоводител, дома-
кин, родител и ученик. свен всичко останало ШКОЛО също така поддържа „Вход с 
МОН“, „Вход с Google”, „Вход с Facebook” и „Вход с Office 365”. Електронният 
дневник Школо е съвместим с останалите системи на МОН по отношение на възмож-
ност за миграция на масиви от данни и има осигурена възможност за интегриране със 
софтуер от трети страни. Дневникът поддържа експорт на отсъствията на учениците 
към НЕИСПУО. Електронен дневник Школо дава възможност за експорт на дневни-
ка в PDF формат по реда на чл. 40 от Наредба № 8 / 2016 г. Файлът е номериран и мо-
же да бъде разпечатан при нужда.Любопитен факт: През учебната 2019/2020 година 
480 училища работеха изцяло на е-дневник (т.е. без хартиен дублаж). За 2020/2021 г. 
се очаква 1000 училища да преминат изцяло на е-дневник Школо. 

*2. Учебни материали. Учители и ученици могат свободно да обменят и оценя-
ват дигитално учебно съдържание (тестове, есета, презентации, проекти и т.н.). Мо-
дулът позволява споделянето на учебен материал (урок, домашно задание, упражне-
ние и т.н.) с определена група потребители (напр. ученициte). В платформата вече 
има качени 7000 учебни ресурса, като над 4000 от тях са публично достъпни. Близо 
4500 видео урока от Кан Академия са вече достъпни на платформата Школо. Уроци-
те са от предметите математика, химия, физика, астрономия, биология, здравно обра-
зование, философия, музика, история. В допълнение към всичко останало учителите 
могат да записват видеоуроци посредством програмата OBS Studio. Програмата е без-
платна и преведена на български език.  След като запишат видео, учителите могат да 
качат записа в модул „Учебни материали“ на платформата ШКОЛО и да го споделят 
със своите ученици. Видеоурокът може да бъде гледан от учениците директно в плат-
формата ШКОЛО. 

*3. Виртуална класна стая. Учителите могат провеждат видеоурок синхронно 
със своите ученици. Той може да споделя екрана си. Учениците, които са вдигнали 
ръка могат да стартират камера и микрофон, за да участват в разговор, дискусия. От 
бутон на екрана може да се стартира чат, в който учителите и учениците пишат. Друг 
бутон дава възможност на модератора да включва или изключва микрофоните на 
учениците. Може да се спират и вклюват камерите от участниците. Всеки учител мо-
же да спира и пуска както своята, така и тази на всеки от участниците. Има и опция, 
която показва брой активни потребители във виртуалната класна стая. Виртуалното 
училище е интегрирано с дневника – достъпно е както през уеб браузър, така и през 
мобилното приложение на ШКОЛО. Учителската колегия разполага със своя вир-
туална стая, има обособена и за ръководството, а училищните администратори са 
свободни да създават нови стаи по свое усмотрение – за провеждане на занятия на 
сборни групи например. (Фиг. 14) 
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Фигура 14. Виртуална класна стая в системата ШКОЛО 

 
*4. Упражнения, домашни и тестове. Има възможност за създаване, обмен, 

оценяване и проследяване на домашни работи, тестове и упражнения НВО и ДЗИ, ка-
то всички резултати от национални оценявания и зрелостни изпити са на едно място 
заедно с дневника и друга административна информация. 

*5. Статистики. Този модул дава разнообразна статистическа информация, 
например на кое място по успех е даден ученик в класа си, в училището, в града, в 
страната. 

*6. Извънкласни дейности. Родители и ученици разполагат с информация за 
всички одобрени от училището извънкласни дейности и занимания. 

*7. Такси и задължения. Дадена е сигурна и защитена възможност на родите-
лите да превеждат пари към сметката на училището.  

*8. Състезания. Проследяване на участие и резултати от вътрешни и нацио-
нални състезания и олимпиади. 

*9. 5 години съхранение. Всички данни от минали години (оценки, отсъствия 
и т.н.) се пазят на съхранение и вие може да правите справки в тях по всяко време. 

*10. Комуникация. Удобно средство за директна комуникация с родители, уче-
ници и учители (мейли, SMS-и, Фейсбук известия, мобилни известия). 

*11. Значки. Позволява на учителите да поощряват учениците за добро поведе-
ние чрез раздаване на виртуални значки (български вариант на ClassDojo). 

*12. ЦДО. Системата поддържа и дневник за целодневна организация на учеб-
ния процес (самоподготовка, занимания по интереси и спорт). 

*13. Събития и календар. Автоматично известяване на родители и ученици за 
настъпващи събития (класна работа, родителски срещи, екскурзия, ДЗИ и т.н.). 

*14. Учителски отсъствия. Администриране на всички учителски отъствия. 
При отсъствие на учител може да се промени програмата или да се посочи заместник. 

*15. Склад. Всички активи на училището, управлявани от едно място. Тук може 
да се проследят движенията на активите и промяната в тяхното състояние. 

*16. Мобилно приложение. Създадени са мобилни приложения под iOS и 
Android. Родителят получава известия за настъпили събития в реално време (нова 
оценка, ново отсъствие, нова значка и т.н.). 
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Платформата е интегрирана с Админ Про/Л/М, НЕИСПУО, Microsoft Office 365, 
Facebook, Google G Suite. Екипът на Школо е в пряк контакт с учители и директори, 
като непрекъснато обновяват модулите, според техните изисквания и отстраняват 
появилите се проблеми. Потребителски интерфейс осъществява връзка между потре-
бителите и средата. Посредством него потребителите могат да се регистрират в сис-
темата и да създадат своя персонализирана среда за обучение. Потребителският ин-
терфейс визуализира и предоставя достъп на потребителя до услуги, в зависимост от 
ролята, присвоена му по време на регистрацията. 

Първоначално в системата за управление ШКОЛО, данните на училището се за-
реждат от изготвения в началото на всяка учебна година Образец №1. Стъпките, кои-
то се следват във времето при започване на новата учебна година са зареждане на 
Образец №1 (до 5.09); учителски регистрации, ако има нови (до 10.09); седмични раз-
писания по класове (до 15.09); тематични разпределения (до 20.09). 

 
3. РЕАЛНА СИТУАЦИЯ В НАЧАЛОТО НА ОТДАЛЕЧЕНОТО ОБУЧЕНИЕ 
С оглед на обхваналата цял свят пандемия COVID-19 и Заповед на Министъра на 

здравеопазването от 13.03.2020 всички училища в Република България преминаха 
към дистанционна форма на обучение.  

Както всички училища в българия, на екипа на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ 
се наложи да изгради форма на свързаност учител-ученик буквално в рамките на две 
денонощия. Това се реализира успешно и на 16.03.2020, понеделник, всички класове 
стартираха учебните часове в електронна среда. Обучението се осъществи по същест-
вуващото седмично разписание, но с часове по 30 минути. По указания на МОН уче-
ниците трябваше да са ангажирани не повече от 5 часа. 

От учебната 2019/2020 учебна година в гимназията е въведена пробно система за 
управление ШКОЛО с основен модул Електронен дневник. До началото на епиде-
мията, тя е използвана основно за нанасяне на седмичните разписания на класовете, 
оценки, отсъствия, други данни и за връзка между ученици, родители, учители и ад-
министрация. В извънредната ситуация системата се окзва подходяща и за други дей-
ности. Първоначалните насоки към учителите са да осъществяват електронна кому-
никация чрез системата за управление на училища ШКОЛО, електронните пощи, 
социалните мрежи и други електронни среди, при което в домашни условия на уче-
ниците да се окаже подкрепа за самоподготовка и упражнения, като се изпращат 
материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и др., да се поста-
вят конкретни задачи – индивидуални или групови, и да се поддържа активна обрат-
на връзка чрез коригиране и допълнителни задачи. В каква точно среда да работят бе-
ше избор на всеки преподавател, което постави колегията в трудна ситуация. Това 
наложи изследване на различните софтверни среди, за да се установи степента на из-
ползваемот и ефективност при различните предмети. Учениците също бяха поставе-
ни в трудната ситуация да сменят приложенията от предмет в предмет, според пред-
почитанията на съответния преподавател. 

 
Основни участници в образователния процес 
1. Учители 
 

Педагогическият състав на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ се състои от 73 на 
брой високо квалифицирани специалисти. Месец след началото на отдалеченото син-
хронно обучение всички те попълниха анкета със следните въпроси: 
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1. Име, презиме, фамилия 
2. Предмет, по който преподавате 
3. Желаете ли да бъдете в отпуск? 
4. Имате ли техническа възможност да провеждате дистанционно обучение? 
5. Имате ли нужда от обучение и помощ, за да провеждате електронно обучение? 
6. В каква електронна среда ще обучавате, давате консултации, самостоятелна 

работа и други? 
 

Резултатите са следните: 
 на 3 въпрос 70 от анкетираните отговориха с НЕ, с ДА – 3. 
 на 4 въпрос 73 от анкетираните отговориха с ДА. 
 на 5 въпрос 58 от анкетираните отговориха с ДА, 15 с НЕ. 
 на 6 въпрос отговорите са следните: 
o ШКОЛО – 30 преподаватели; 
o DISCORD – 15 преподаватели; 
o OFFICE 365 – 10 преподаватели; 
o MOODLE – 6 преподаватели; 
o SKYPE – 5 преподаватели; 
o GOOGLE CLASSROOM – 3 преподаватели; 
o VIBER – 2 преподаватели; 
o ZOOM – 2 преподаватели. 
 
Последните резултати са показани на фигура 15: 41% от преподавателите предпо-

четоха да работят с ШКОЛО, 20% с DISCORD, 14% с OFFICE 365 и 25% с други еле-
ктронни среди. 

 

 
Фигура 15. Предпочетени среди за обучение 

 
2. Ученици 
На учениците от ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ са 1034, като те са обучавани 

в 39 паралелки и разпределени по класове както следва:  5 клас – 79 ученици , 6 клас – 85 
ученици, 7 клас – 86 ученици, 8 клас – 156 ученици, 9 клас – 160 ученици, 10 клас – 
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157 ученици, 11 клас – 153 ученици, 12 клас – 158. С учениците беше проведена анке-
та със следните въпроси: 

1. Има ли  възможност ученикът да участва в обучение в електронна среда от  
9 до 14 часа всеки делничен ден? 

2. Разполага ли ученикът с необходимото стационарно или мобилно дигитално 
устройство? 

3.  Има ли връзка дигиталното устройство на ученика с интернет? 
 

Отговорите както следва: 
 на 1 въпрос – с НЕ са отговорили 14 ученици; 
 на 2 въпрос – с НЕ са отговорили 6 ученици; 
 на 3 въпрос – с НЕ са отговорили 4 ученици. 
 

Синхронната форма на дистанционно обучение се сблъска с редица ограничения: 
 липса на достатъчно електронни устройства във всяко семейство,  
 наличен и достатъчно бърз интернет, 
 здравословно допустимо време за работа с екран и др. 
По преценка на преподавателите можеха да редуват уроци за упражнения, повто-

рение, обобщение и т.н., както и преподаването на нови знания чрез синхронна и 
асинхронна форма. На колеги с липсващи устройства бяха осигурени такива. 

 
Използвани електронни платформи 
 
 Мoodle  
В гимназията от 16 години е инсталирана платформа Moodle (Фиг. 16). За съжа-

ление през този период единици от педагогическия състав проявяват интерес и рабо-
тят редовно с нея. До началото на епидемията средствата, които предоставя Moodle, 
са използвани основно за предоставяне на допълнителни материали към задължител-
ните учебници, домашни работи и тестове. 

 

 
Фигура 16. Платформа Moodle на ППМГ 
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 Microsoft Teams 
 

В първия ден от наложилото се електронно обучение МОН ударно създаде про-
фили на всички учители и ученици в облачната платформа на Office 365 и изпрати до 
училищата в страната указания за работа с Microsoft Teams. Проектът MS Teams към 
домейна на Министерството на образованието – edu.mon.bg с подкрепата на Microsoft, 
стартира преди епидемията и има за цел да подготви учителите за преподаване он-
лайн. Този проект на МОН за дигитално образование е изключително модерен и дава 
възможност цялата образователна система да ползва професионален инструмент за 
колаборативна дигитална работа. С нейна помощ всички учители, ученици, админис-
тратори в системата на образование могат да бъдат заедно, на едно място. Могат да 
провеждат големи онлайн срещи с потребители,  което е уникално като цяло за дър-
жавата.  

Към домейна на МОН са включени всички хора, които работят в образователната 
система в страната. Има няколко нива на защита, като децата се намират в дигитална 
безопасна среда. Училищата, които са избрали да работят с тази платформа, са спо-
койни по отношение на защитата на техните данни1.  

Тази платформа не успя да стартира по-рано и пандемията COVID-19 ускори 
внедряването ѝ. Извънредното положение малко изненада образователната система, 
което  наложи самите учители буквално за дни да усвоят дигитални умения за работа 
с нея. Десетки организации предоставиха безплатно уебинари и обучения, а във 
Фейсбук бе създадена страница „Office365 за българското образование“. 

Microsoft Teams осигурява съвременна и модерна виртуална класна стая. В нея 
могат да се съхраняват множество дигитални учебни материали, които да бъдат дос-
тъпни за учениците по всяко време. Учителите могат да създават и оценяват онлайн 
тестове, след което да дават обратна връзка и бележки на своите ученици. Всички мо-
гат да създават документи и презентации, да обменят информация и идеи, да работят 
съвместно по проекти и много други. 

Microsoft Teams позволява дистанционно обучение в електронна среда. Учители-
те могат да изнасят уроци синхронно, да показват презентации и да споделят екрана 
на своя компютър, а учениците да виждат през техните устройства. Всички могат да 
участват в урока чрез говорене или чат. Уроците могат да бъдат записвани и дос-
тъпни онлайн, за да бъдат на разположение на всички ученици от класа, по всяко 
време. 

Интерфейс на клас по дисциплината Информатика в платформата Microsoft 
Teams е  показан на фигура 17. 

 

                                                            
1 Тази констатация е направена към септември 2020, когато е провеждано това проучване. През 
декември 2020 се получиха сигнали за достъп на външни лица в организираните от учителите 
онлайн уроци. Този неоторизиран достъп е по-скоро поради предоставяне на имена и пароли 
от ученици на външни лица, поради което е издадено специално указание за управление на 
данните за достъп. 
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Фигура 17. Клас по Информатика в платформа Microsoft Teams 

 

 Discord 
По предложение и със съдействието на ученици от 12 Д клас, паралелка с профил 

„Информатика“, в електронната среда Discord бяха създадени канали за всички 39 па-
ралелки и за изучаваните от тях предмети. На колеги, които предпочетоха да работят 
в тази система беше оказвана непрекъсната помощ от дванадесетокласните. По ин-
формация от Уикипедия, Discord е частно безплатно VoIP приложение и платформа 
за дигитално разпространяване. Създаден е за гейминг общности и се специализира в 
комуникация с текст, изображения, видео и аудио между потребители в чат канал. 
DISCORD работи на Windows, macOS, Android, iOS, GNU/Linux и в уеб браузъри. От 
юли 2019 г. има над 250 милиона уникални потребители на софтуера.  (Фиг. 18) 

 

 
Фигура 18. Използване на DISCORD по Информатика  
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Така стартира електронното обучение в ППМГ „акад. Н. Обрешков“, Бургас. 
Чрез електронните пощи в ШКОЛО всички преподаватели, служители и ученици в 
ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ са получили и своите акаунти, инструкции и мате-
риали за работа. На тяхно разположение за оказване на съдействие работят и 6 колеги 
по информатика и информационни технологии, като през първите 3 седмици им се 
налага да са на разположение (и да работят) по 14-16 часа на ден. От друга страна в 
провеждането на обучението в електронна среда се мобилизираха еднакво активно и 
учители, и ученици, и родители.  

Мобилизирането на ресурси по никакъв начин не означава, че не е имало пробле-
ми и предизвикателства. На първо място образователната система не беше готова за 
това ударно начало. Самите електронните платформи, с които се започна обучението, 
не бяха готови за милионите потребители . 

 
Проблемите, които най-често възникват при реализиране на електронно синхрон-

но обучение са : 
 неуспешно влизане в системата; 
 невъзможност да се проведе синхронно час, заради срив в системата или сла-

ба интернет връзка; 
 невъзможност да се изпратят съобщения; 
 невъзможност да се прикачат файлове; 
 учениците не могат да видят задачи и да стартират тестове; 
 невъзможност да се запазват промени. 
 
По данни от страницата на Школо, след започване на епидемията COVID-19, от 

16.03 до края на месец април са правени по 15 000 – 20 000 регистрации на ден. В 
края на учебната година 1500 училища с 1 200 000 са активните потребители на плат-
формата. Проблемите при работата със системата за управление на училища ШКОЛО 
бяха отстранени след преместването на цялата инфраструктура на един от най-ощни-
те  облачни доставчици Amazon Web Services (AWS) и стабилизиране на продукта.  

 
 
4. МОДЕЛИРАНЕ НА ПОТОЦИТЕ ОТ ДАННИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 
 
При управлението на учебния процес (и особено  при 100% отдалечено провеж-

дане на занятията) от ключова важност е изясняване и регулиране на информацион-
ните потоци. Основните поли при провеждане на обучение в училище са: админи-
стратор; учител; ученик; родител. На фигури 19-24 са показани моделите на потоците 
от данни за две от използваните електронни среди чрез диаграми на потоци от данни 
(DFD). [3] 
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Фигура 19. Модел на потоците от данни за ролята Администратор 
 

 
 Фигура 20. Модел на потоците от данни за ролята Учител 

 

 
 

Фигура 21. Модел на потоците от данни за ролята Ученик 
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Фигура 22. Модел на потоците от данни за ролята Родител 

 
Фигура 23. Модел на информационните потоци в MS TEAMS 
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Фигура 24. Модел на информационните потоци  

между педагогическият съветник и учениците и родителите 
 
 
 

5. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ЕЛЕКТРОННА 

СРЕДА 
 

Докато през първите две седмици основната цел на екипите беше да бъде осигу-
рено организирано технологично обучение, да бъдат компенсирани част от пропусна-
тите дни за упражнения и затвърждаване на знания, то решението за удължаване на 
срока на въведените противоепидемични мерки заради коронавируса изправи всички 
пред задачата електронната форма на обучение да бъде превърната в по-пълноценна 
форма на обучение. В ППМГ Бургас усилията биват насочени към реализиране на 
следните шест основни задачи: 

 

1. да започне (по предмети, по които това не е било реализирано) преподаването 
на нови знания и тъй като синхронната организация на дистанционно обучение има 
ограничения, да се редува с асинхронна; 

2. да бъде използвано (по предмети, по които това е подходящо) проектно-бази-
раното обучение, при което на учениците се поставя конкретна задача – дневна, сед-
мична или с по-дълъг срок, която може да бъде изпълнена само след извършването 
на предварителна подготовка – търсене, подбор, анализ и използване на информация 
от различни източници, и е възможност за придобиване и проявление на различни 
ключови умения; 

3.  по-координирано възлагане на задачи от различните учители с цел подобрява-
не на организацията с оглед оптимална дневна натовареност за учениците; 

4. Пълно преминаване към работа с електронни платформи от учителите, които 
досега не са ги използвали, с цел по-пълноценно обучение и възможност за отчет-
ност; 

5. намаляване на броя на използваните среди за електронно обучение; 
6. регулярен анализ на организацията и резултатите от обучението. 
 
С цел подобряване на организацията на работа, както и на различни параметри на 

образователния процес са проведени редица анкети, резултатите от които са анализи-
рани и са показани по-долу. 
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5.1. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ УЧИТЕЛИТЕ СРЕДИ 
 

На 3-тата седмица след стартирането на електронното отдалечено обучение е 
проведена повторна анкета с учителите относно използваните инструменти за препо-
даване в електронна среда. Получените резултатите са следните: 

o MS OFFICE 365 (вкл. MS Teams) – 35 учители; 
o DISCORD – 25 учители; 
o ШКОЛО – 11 учители; 
o MOODLE – 2 учители. 

 

На фигура 25 е показано, че вече 48% от преподавателите работят с OFFICE 365, 
което включва и MS Teams; 34% – с DISCORD; 15% – с ШКОЛО и само 3% с други 
софтуерни приложения. Така използваните електронни среди са сведени до само 3. В 
същата анкета е поставен въпросът за времевата рамка на обучителния процес. 82% 
от преподавателите в гимназията са избрали синхронно обучение, а останалите 18% - 
асинхронно.  

 

 
 

Фигура 25. Използвани платформи на 3-тата седмица на отдалечено обучение 
 

5.2. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНОТО 

ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ  
 

Анкетното проучване на учениците на ППМГ Бургас от организираното и про-
веждано обучение е проведена по време на часа на класа и е анонимна. 

На въпросите в анкетата са отговорили  745 ученици от 5 до 12 клас (фиг. 26), 
съответно:  

5 клас – 76 ученика (10,2%); 
6 клас – 43 ученика (5,8 %);  
7 клас – 27 ученика (3,6 %); 
9 клас – 134 ученика (18 %); 
8 клас – 130 ученика (17,4 %);  
10 клас – 130 ученика (17,4 %); 
11 клас – 119 ученика (16 %);  
12 клас – 86 ученика  (11,5 %). 
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Един от най-важните за екипа параметър на провежданото дистанционно елек-
тронно обучение е степента на удовлетвореност на учениците. Този параметър, макар 
и субективен, е ключов за установяване на нивото на психическото спокойствие и 
последващата мотивация на учениците. От резултатите става ясно, че около полови-
ната от анкетираните 435 (58,4 %) са напълно удовлетворени от в онлайн среда, 248 
(33,3 %) са донякъде удовлетворени и едва 62 (8,3 %) посочват, че не са удовлетворе-
ни (Фиг. 27). 

На друг важен въпрос относно качеството на комуникация с учителите, повечето 
от анкетираните – 649 (87,1 %) – отговарят, че осъществяват добра обратна връзка с 
техните учители.  

Освен това мнозинството от учениците – 705 (94,6 %) – заявяват, че приемат от-
говорно възможностите на този нов начин на комуникация и обучение. По-голямата 
част 721 (96,8 %) изпълняват зададените домашни, малко са тези, които не го правят 
24 (3,2%).  

 

 
Фигура 26. Разпределение на учениците (по класове), отговорили на въпросите  

на анкетата за провежданото дистанционно електронно обучение 

 

 
Фигура 27. Степен на удовлетвореност на учениците от  провежданото 

дистанционно електронно обучение 
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Отговорите на въпроса „С какви устройства и операционни системи разполагате 
за включване в дистанционното обучение?“ показват следното (Фиг. 28): 

o най-голям брой ученици са посочили, че имат компютър/лаптоп/Windows/ – 
640 (85,9 %); 

o следват учениците, които използват телефон/Аndroid/ –486 (65,2%),  
o използват телефон /iOS/ – 203 (27,2%); 
o малък брой от анкетираните са посочили за свой отговор: таблет /Аndroid/ – 

77 (10,3 %); 
o  също относително малко ученици използват компютър/лаптоп/MAC oc/ – 41 

(5,5 %). 
o  едва 6 ученици (0,8%) от анкетираните са заявили, че не разполагат с уст-

ройство за дистанционна работа. 
 

 
 

Фигура 28. Устройства и операционни системи, използвани от учениците  
 

Според учениците платформите, които са най-полезни за тях в дистанционното 
обучение са (Фиг. 29):  

*1. DISCORD – 588 ( 28,9 %); 
*2. Office365/МS Teams – 316 (16%); 
*3. Школо – 299 (15 %); 
*4. Google Classroom – 241 (12 %); 
*5. Messenger – 164 (8%); 
*6. Viber – 135 (7 %). 
*7. Zoom – 119 (6 %); 
*8. Skype – 85 (4 %); 
*9. Мудъл – 66 (3 %). 
 
На въпроса дали са успели да се справят с всички задачи и проекти, възложени от 

учителите, половината от анкетираните 377 (50,6%) признават, че са срещали извест-
ни трудности в началото, но бързо са се ориентирали и са успели да наваксат, 286 
(38,4%) не са имали никакви  затруднения, а 69 (9,3%) твърдят, че им е било трудно и 
не са успявали да се ориентират в информацията, заради което са изпълнили само 
част от задачите. Малък е броят на децата в ППМГ Бургас, които срещат големи 
трудности и не могат да се справят 13 (1,7%).  
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Според данните 533 (71,5%) ученици без никакъв проблем участват в обучение-
то, а 179 (24%) са имали затруднения от техническо естество. 

Следващият въпрос от анкетата дава по-точна представа на какво се дължи тех-
ническият проблем. На първо място учениците са посочили множеството канали за 
комуникация  270 (36,2%), на второ: липса на интернет връзка – 53 (7,1%) и на трето: 
ограничен достъп до наличното техническо средство (компютър, таблет, лаптоп) – 
използва се и от друг член на семейството – 25 (3,4 %). Близо половината от анкети-
раните – 355 (47,7%) отново твърдят, че не срещат никакви затруднения. 

 

 
Фигура 29. Класиране на платформите за отдалечено електронно обучение,  

според учениците 
 

Друг важен параметър при обучение на подрастващи е времето, което отделят за 
работа онлайн (вкл. четене /гледане на материали, присъствие във виртуални класни 
стаи, писане на домашни, индивидуални и групови разговори с учител и др.).  

От отговорите става ясно, че най-голям е броят на тези деца, които са посочили, 
че са ангажирани с учебна дейност повече от 6 часа – 244 (32,8%), до 5 часа  са посо-
чили 170 (22,8 %), до 6 часа – 168 (22,6 %); до 4 часа – 102 (13,7 %); до 3 часа – 43 
(5,8 %) и до 2 часа – 18 (2,4 %). (Фиг. 30) 

 

 
Фигура 30. Време за онлайн обучение, отделяно от учениците 
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Мнозинството 684 (91,8 %) са на мнение, че се спазват правилата за толерантно 
общуване в интернет, едва 61 (8,2 %) не смятат така. 

 

На въпроса какво им харесва в онлайн обучението и какво е необходимо да се 
промени, за да се подобри работата, учениците са посочили като недостатъци:  

 твърде дългото стоене пред компютъра, което предизвиква умора и болки в 
очите и главата; 

 работата с много платформи; 
 лошата връзка при работата с някои платформи и приложения (понякога 

връзката прекъсва или се нарушава звука); 
 прекалено големия обем на домашна работа по някои учебни предмети.  
Много от учениците са на мнение, че е по-добре да се работи с 1-2 основни плат-

форми по всички предмети, за да не настъпва объркване. И съществената част от уче-
ниците споделят, че са напълно доволни от този нов и иновативен начин на обучение, 
който дава повече гъвкавост и възможности. 

 
5.3. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ  АНКЕТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ДИСТАН-

ЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ 
В анкетното проучване взеха участие: 237 родители, чиито деца са от следните 

класове: 5 клас – общо 28 (11,8 %), съответно – 5А – 7 (3%); 5Б – 10 (4,2 %); 5В – 11 
(4,6 %), 6 клас – общо 33 (14%), съответно – 6А – 18 (7,6 %); 6Б – 8 (3,4 %); 6В – 7 (3 %), 
7 клас – общо 36 (15,2%), съответно – 7А – 13 (5,5 %);  7Б – 10 (4,2 %); 7В – 13 (5,5 %),  
8 клас – общо 68 (28,7%), съответно – 8А – 8 (3,4 %);  8Б – 21 (8,9 %); 8В – 10 (4,2%); 
8Г – 13 (5,5 %); 8Д – 6 (2,5 %); 8Е – 10 (4,2 %), 9 клас - общо 19 (8,1%), съответно – 
9А – 5 (2,1%); 9Б – 2 (0,8 %); 9В – 3 (1,3%);  9Г- 3 (1,3%);  9Д - 3 (1,3%);  9Е – 3 
(1,3%); 10 клас – общо 23 (9,7%), съответно – 10А – 6 (2,5%); 10Б – 4 (1,7 %); 10В – 7 
(3 %);  10Г – 1 (0,4 %); 10Д – 4 (1,7 %); 10Е – 1 (0,4 %), 11 клас – общо 15 (6,2%), 
съответно – 11А – 2 (0,8 %);  11Б – 2 (0,8 %);  11В – 5 (2,1%);  11Г – 0 (0%);  11Д – 2 
(0,8 %); 11Е – 4 (1,7 %), 12 клас – общо 15 (6,3%), съответно – 12А – 2 (0,8 %);  12Б – 
4 (1,7 %);  12В – 2 (0,8 %); 12Г – 1 (0,4 %); 12Д – 3 (1,3%); 12Е – 3 (1,3%). От резулта-
тите става ясно, че сред участвалите в анкетата, най-голям е броят на родителите на 
ученици от 8 клас, а най-малък – 11 и 12 клас. (Фиг. 30) 

 

 
 

Фигура 30. Разпределение на родители (по класове), отговорили на въпросите  
на анкетата за провежданото дистанционно електронно обучение 
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Повече от половината родители 133 (56,1%) са напълно удовлетворени от про-
вежданото до сега дистанционно обучение. Голям е броят и на тези, които донякъде 
са удовлетворени 102 (43%), а само двама са посочили, че не са доволни.  

На въпроса „С какви устройства разполагате за включване на детето Ви в дистан-
ционното обучение?“ отговорите показват следното (Фиг. 31): 

o най-голям брой родители са посочили, че имат компютър/лаптоп /Windows/ – 
224 (48%); 

o на второ място следва телефон /Аndroid/ – 155 (34 %); 
o на трето – телефон /iOS/ – 40 (9 %); 
o значително по-малък брой от анкетираните са посочили за свой отговор: 

Таблет /Аndroid/ – 34 (7%); 
o и също малко посочват компютър/лаптоп /MAC / – 10 (2%).  
 
Няма такива, които да са упоменали, че не разполагат с устройство за дистанци-

онна работа. 
 

 
Фигура 31. Устройства и операционни системи, предоставени  

за  дистанционно обучение от родителите 
 

Почти всички анкетирани родители 235 (99,2 %), с изключение на двама, смятат, 
че децата им се отнасят отговорно към новия начин на обучение: участват в онлайн 
часовете и изпълняват зададените домашни. Мнозинството 209 (88,2%) са убедени, 
че чрез дистанционното обучение децата им успяват да се подготвят добре по учеб-
ния материал, а останалите 28 (11,8 %) са на противоположно мнение.  

От данните става ясно, че при дистанционното обучение повечето ученици 169 
(71,3 %) се справят успешно сами без помощта на своите родители. 57 (24,1 %) от ро-
дителите са посочили, че рядко се налага да помагат на децата си, а едва 11 (4,6 %) – 
помагат често. Според повечето родители 155 (65,4 %) децата им без проблем участ-
ват в дистанционното обучение, а 39 (16,5 %) са посочили, че учениците срещат зат-
руднения от техническо естество. 

Отговорите на следващия въпрос „Какви са причините за затрудненията, които 
вашето дете изпитва при дистанционното обучение“ от анкетата дава по-точна пред-
става на какво се дължат затрудненията на учениците. На първо място родителите са 
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посочили множеството канали за комуникация и обучение – 57 (24,1%), на второ: 
ограничен достъп до наличното техническо средство (компютър, таблет, лаптоп) – 
използва се и от друг член на семейството – 5 (2,1%) и на трето: липса на интернет 
връзка – 4 (1,7%). Всички останали родители 154 (65%) отново твърдят, че детето им 
не среща никакви затруднения. На въпроса дали получават децата им редовно до-
машна работа по учебните предмети и дали според тях тя е достатъчна, повече от по-
ловината родители 163 (68,8%) потвърждават, че децата им получават домашна, коя-
то е напълно достатъчна. 39 (16,5 %) от анкетираните смятат, че обемът на домашната 
е твърде голям, а останалите 35 (14,8 %) са на мнение, че не е достатъчна. (Фиг. 32) 

 

По-голямата част от родителите 183 (77,2%) са отговорили, че натовареността на 
децата им е умерена и достатъчна /нито твърде висока, нито твърде ниска/, 37 
(15,6%) смятат, че натовареността е твърде висока, а според останалите 17 (7,2%) е 
минимална. 

 

 
 

Фигура 32. Причини за затрудненията при дистанционно обучение  
според родителите 

 

Друг важен параметър е какво наблюдават родителите като ангажираност на де-
цата си за да бъде установено по колко време учениците работят в онлайн среда, 
включително четене/гледането на материали, присъствие във виртуални класни стаи, 
писане на домашни, индивидуални и групови разговори с учител и др. 

Най-голям брой родители 92 (38,8%) са посочили, че децата им са ангажирани 
онлайн с учебна дейност повече от 6 часа. До 6 часа са посочили – 67 (28,3 %),  до  
5 часа – 41 (17,3%), до 4 часа – 29 (12,2%), до 3 часа – 7 (3%) и до 2 часа – 1 (0,4%). 
(Фиг. 33) 

На въпроса дали са успели децата им да се справят с всички задачи и проекти, 
възложени от учителите, повече от половината от анкетираните родители 154 (65%) 
твърдят, че децата им не са имали никакви затруднения и са изпълнили всички зада-
чи в посочените срокове. 75 (31,6%) признават, че учениците са срещнали известни 
трудности в началото, но бързо са се ориентирали и са успели да наваксат, а остана-
лите 8 (3,4%) от анкетираните са на мнение, че децата им се затрудняват и не успяват 
да се ориентират в информацията, поради което изпълняват само част от задачите.  
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Фигура 33. Време за онлайн обучение, отделяно от учениците,  

според родителите  
 

Като недостатъци на дистанционното обучение родителите са посочили: 
 твърде големия брой платформи за обучение и комуникация; 
 възникването на технически проблеми при някои платформи и приложения; 
 твърде дългото стоене на децата пред компютъра /в продължение на много 

часове/, което е изтощително за организма; 
 по-голямата натовареност на децата.  
Според родителите е по-добре да се работи с една или две основни платформи. 

Някои от родителите смятат, че обемът на домашната работа е твърде голям, а според 
други би могло да се дават още допълнителни самостоятелни задачи и проекти. Един 
от анкетираните е предложил да се организират онлайн-състезания и викторини по 
всички предмети. Голяма част от родителите споделят, че са удовлетворени от обуче-
нието и са благодарни на учителите за положения труд, техния професионализъм  и 
същевременно за добрата организация на училището за осъществяване на бързия пре-
ход към тази нова форма на обучение в извънредната ситуация. 

Анализите от тези анкети показаха, че ръководство, учители, родители и ученици 
са вложили усилия в осъществяването на възможно най-качественото обучение на 
учениците от ППМГ „акад. Н. Обрешков“, Бурас. Тези усилия са видни в изключи-
телно доброто представяне на учениците на външното оценяване (2020), както и на 
различни онлайн състезания и олимпиади. 

 
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В условията на общество на знанието, в което информационните технологии ре-
волюционно се усъвършенстват, съвременното училище също променя своя модел на 
функциониране и управление. Новите достижения на компютърната техника, на ин-
тернет комуникациите и използване на информационни технологии в управлението 
на училището позволяват да се: подобри оперативността при получаване на инфор-
мация от всички участници в образователния процес; повиши информационната кул-
тура на управлението; подобри бързината в получаването и обработката на информа-
цията; въведат нови форми на предоставяне на информация и нови форми на учебни 
занятия; въведат нови форми за връзка с родителите и общността; активизира и по-
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добри методическата работа на преподавателите;  създадат условия са осигуряване и 
поддържане на високо качество на образованието. 

Преминаването електронна среда на обучение, предизвикано от пандемията, при-
нуди образователните институции да реализират всичко изброено за дни – от петък 
13.03.2020 г., когато са изпратени първите инструкции, до понеделник 16.03.2020 г., ко-
гато в 8:00 часа всички 39- те паралелки (с общо 1035 ученици и 73 преподаватели) на 
ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас започват работа в електронна среда. Използ-
ваните системи за управление на образованието софтуерните среди, първоначално 8 на 
брой, а в последствие 3, правилното управление на информационните потоци ни позво-
лиха са основата за не само успешното завършване на учебната година, но и постигане-
то на завидни резултати от учениците. Гимназията се класира на 2-ро място в страната 
на НВО по математика след 7 клас и 5-то място на НВО по български език и литерату-
ра. Учениците от 12 клас се класират на 5 място в страната на матурата по математика.  

Електронното обучение ще стане един значим елемент от цялостния образовате-
лен процес, защото то много добре отразява и подпомага ученето през целия живот, 
което е приоритет в рамката на образование на Европейската комисия. Добрите прак-
тики, след чието прилагане са констатирахме повишаване на резултатите на учени-
ците, ще бъдат внедрени в бъдещата работа, независимо от ситуацията. Добрата и 
бърза дигитална обратна връзка с родителите, онлайн родителските срещи, онлайн 
педагогическите съвети, вкл. и онлайн представянето на училището могат да се пре-
върнат в традиционни.  

За да използваме максималните възможности на дигиталната среда, трябва да за-
почне преосмисляне и на учебните програми.  

Необходима е и грижа за квалификацията на учителите, там където е необходимо.  
Осигуряването на безплатен за училищата и учениците онлайн ресурс е от огром-

но значение. 
Добри резултати, по мнение на колегията, се постигат тогава, когато училището 

работи с една платформа. Това дава възможност деца, учители и родители бързо да се 
ориентират и да използват повече и разнообразни възможности, които те предоста-
вят. Това също дава възможност и за по-добър контрол както от страна на ръководст-
вото, така и на родители и учители. Времето за работа се оптимизира. 

Нещо много важно, не може да се случи дигитално обучение без пълната ангажи-
раност на всички заинтересовани страни – ученици, родители, учители, администра-
ция и ръководство. 

Едновременно с това не може да не отчетем, че личният контакт е важен в обуче-
нието. Училището е не само учител и ученик. То е общуване, контакт, обратна връз-
ка, израстване, създаване на режим, навици, отговорности и приятелства. Едва ли мо-
же да съществува система за управление на образованието, която да успее да замени 
традиционното учене. Ако целта на училището като такова е само да „обучи“ децата 
може би тази форма би била удачна, но тъй като функциите са му далеч повече, 
онлайн обучението не може да ги компенсира в тяхната пълнота. Използването на 
опосредствана среда за комуникация отнема значителна част от невербалната кому-
никация между учител и ученик2.  

В момента се поддържа идеята обучението в електронна среда да стане част от 
промените в ЗПУО. Това ще даде възможност за онлайн обучение при грипни вакан-

                                                            
2 Според някои психолози и специалисти по общуването, човек възприема между 3-10% чисто 
слухово, а всичко останало е резултат от невербалната комуникация и езика на тялото. 
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ции, при форми на обучение извън редовната и интегриране на дистанционно обуче-
ние чрез електронни платформи в присъствения учебен процес.  

Ако приемем, че промените в ЗПУО ще станат факт, трябва да изработим регла-
мент на дистанционното обучение, който да дублира редовния учебен процес. За да 
стане добра политика, трябва да се работи в много насоки, ясно формулирани в Стра-
тегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в 
образованието и науката на Република България (2014-2020 г.): 
 трайна оптична или високоскоростна свързаност до образователни институции; 
 национална облачна ИКТ инфраструктура за нуждите на образованието и 

науката; 
 отваряне на образователната и научна среда към мобилни устройства  

(m-learning); 
 интегрирана национална образователна информационна и управленска система; 
 регионални ресурсни центрове за данни и съдържание; 
 електронни помагала с интерактивно съдържание по всички общообразова-

телни предмети. 
 единна образователна среда за всеобхватно обучение (u-learning); 
 виртуални класни стаи и лаборатории; 
 национална система за онлайн изпити и външно оценяване; 
 автоматизация на оценка на качеството в образованието и научната дейност. 
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Abstract: The use of energy from sea and ocean waves is a very promising energy sector, 
as the potential of the world's oceans is virtually limitless. In this study, the different 
methods for producing energy from sea and ocean waves are analyzed. Emphasis is placed 
on the main types of power plants powered by sea waves, the converters of energy from sea 
waves, the technologies using different converters, the Technical and economic 
development of WEC systems. 
 

Key words: wave energy; wave power plant; energy potential; tidal station; renewable 
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Въведение 

Проблемите с изменението на климата, загубата на биоразнообразие и неустой-
чивото използване на природните ресурси изискват подходящи целеви и взаимосвър-
зани политики. В дългосрочeн план успех ще постигнат тези страни, които са най-на-
ясно с тези проблеми и които са фокусирали своята дейност върху създаването на от-
ворена, конкурентна и екологично ефективна икономика, която ще подобри благо-
състоянието на хората и същевременно ще доведе до намаляване на използването на 
енергия и природни ресурси.  

Съществен принос за намаляване на въглеродната интензивност в електроенер-
гийния микс на България има производството на електрическа енергия от възобно-
вяеми източници. Националната политика в България в тази област е добре разрабо-
тена на база приетите Национален план за действие в областта на възобновяемата 
енергия до 2020 г. и Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници [7, 8, 9]. 

 
I. СЪСТОЯНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГЕТИКА ПРЕЗ ПОСЛЕД-

НИТЕ ГОДИНИ 
През 2018 г. е регистрирано рекордно увеличение на произведената енергия от  

възобновяеми енергийни източници.  
В същото време световното потребление на енергия се е увеличило с 2.1%, а еми-

сиите на въглероден диоксид – с 1,4%. Това до голяма степен компенсира успеха на 
развитието на пазара на възобновяема енергетика. (Фиг. 1)  
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Фиг. 1. Глобален капацитет на възобновяемата енергия. 

 
През 2019 г. инсталираният капацитет на електроцентрали, работещи на базата на 

възобновяеми енергийни източници, се е увеличил в световен мащаб с почти 9% в 
сравнение с 2016 г. – до 178 GW, което е рекордно увеличение. Фотоволтаичната 
слънчева енергия (Фиг. 2) осигурява 55% от този ръст.  

 

 
 
Фиг. 2. Глобален капацитет за слънчева енергия по държави или региони. 
 
В слънчевия сегмент на енергетиката са изградени повече нови мощности в срав-

нение с тези, работещи на базата на изкопаеми горива и в комбинация с ядрена енер-
гия. Увеличението на фотоволтаичните инсталации възлиза на 98 GW.  
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Фиг. 3. Прогнозен дял на възобновяемата енергия в световното  
производство на електроенергия (към края на 2017 г.). 

 

През последните години се правят интензивни изследвания за използване и на 
други източници на възобновяема енергия. Поради достъпността на технологиите се 
използват основно източници на база на фотоволтаични централи, вятърни централи 
и такива от геотермална енергия и биогорива. Недостатъците на тези източници пре-
дизвикват интереса на световната наука към изследването на алтернативни източни-
ци на възобновяема енергия. Един такъв източник са моретата и световния океан. До-
биването на енергия от морските вълни и морските течения все още не е достатъно 
развито и изследвано.  

Безспорно база за оценка на ресурсите на морските вълни се явяват и основните 
характеристики и особеностите на съответния морски басейн. В условията на България 
единственият такъв е Черно море. 

Черно море покрива, без Азовско море, площ от 420 000 км2. Максималната и 
средната му дълбочина са съответно 2245 m и 1240 m, най-голямата му ширина и 
дължина са съответно 610 km и 1167 km. Поради обилния приток на речни води, мор-
ската вода на Черно море е по-слабо солена (17,3 на хиляда), в сравнение със Среди-
земно море и в Световния океан, които имат соленост около 36 на хиляда. 

Вливащите се в Черно море реки, сред които са  Дунав, Днепър, Днестър, Дон и 
Кубан (чрез Азовско море) и други, осигуряват средногодишно около 360 km3 сладка 
вода. Освен солеността на морската вода, имаща значение при изграждането на тех-
нически съоръжения, друга особеност е относително високото съдържание на серово-
дорода в Черно море – 10 mg/l при дълбочини под 150÷200 m. 

Значението на този факт, макар и неединичен, в рамките на световния океан (ана-
логии има край бреговете на Канада, Венецуела и др.), се подсилва особено от наб-
людаващата се тенденция в последните години за „издигане” нивото на сероводоро-
да, т. е. повдигането му на по-малка дълбочина.  

Използването на сероводород като възобновяем източник на енергия има висок 
потенциал и представлява интерес за научната общност. Могат да бъдат проведени 
изследвания и за производство на електроенергия с инсталации на базата на соле-
ността на Черно Море, използвайки принципа на осмозата. 

Все още са малко разработените промишлени инсталации за добив на електро-
енергия от морските вълни, които са икономически обосновани. По-долу са разгледа-
ни част от тях. 
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II. ПОТЕНЦИАЛ НА МОРСКИТЕ ВЪЛНИ 
 

Eнepгиятa нa мopcĸитe и oĸeaнcĸитe вълни мoжe дa пocpeщнe дo десет нa cтo oт 
cвeтoвнoтo тъpceнe нa eлeĸтpoeнepгия, cпopeд нoвo пpoyчвaнe oт paзpaбoтчиĸa нa 
вълнoви тexнoлoгии Маrіnе Роwеr Ѕуѕtеmѕ (МРЅ). 

В дoĸлaда „Дa нaĸapaмe вълнoвaтa eнepгия дa paбoти” са aнaлизиpaни иĸoнoми-
чecĸaтa жизнecпocoбнocт и eĸoлoгичния пoтeнциaл зa изпoлзвaнe нa вълнoвaтa eнep-
гия дo 2050 г. Направено е зaĸлючeниeтo, чe aĸo индycтpиятa и пpaвитeлcтвaтa paбo-
тят зaeднo зa ycĸopявaнe нa тexнoлoгичнoтo paзвитиe и ceĸтopът paзчитa нa cтaбилнa 
пoлитичecĸa cpeдa, тoзи вид дoбив нa eнepгия мoжe дa ce пpeвъpнe в ocнoвeн игpaч 
зa cвeтoвния eнepгиeн миĸc дo cpeдaтa нa вeĸa [10, 11, 12]. 

Според анализа в доклада има възмoжнoст дa ce изпoлзвaт 4000 ТWh eнepгия oт 
вълнитe вcяĸa гoдинa, което би пoĸpилo oĸoлo 10% oт пoтpeблeниeтo нa eнepгия в 
cвeтoвeн мaщaб, дopи aĸo тъpceнeтo ще ce yдвoи дo cpeдaтa нa вeĸa; щe се cъздaдe 
глoбaлeн пaзap нa cтoйнocт 85,6 млpд. Евpo, ако се рaзpaбoти ĸaпaцитeт oт 337 GW 
вълнoви мoщнocти дo 2050 г.; Eвpoпeйcĸият пaзap щe възлизa нa 49 млpд. eвpo. 

Kpитицитe нa използването на вълнoвaтa eнepгия твъpдят, чe тя cтpyвa знaчитeл-
нo пoвeчe oт дpyгитe фopми нa чиcтa eнepгия и тpябвa дa пpeoдoлee мнoжecтвo тex-
ничecĸи пpeдизвиĸaтeлcтвa, ĸoитo възниĸвaт пpи paбoтa в тeжĸaтa и cypoвa мopcĸa 
cpeдa. 

Bъпpeĸи тoвa МРЅ твъpди, чe тexничecĸитe пpoблeми бъpзo ще ce пpeoдoлеят и 
индycтpиятa ще имa пoтeнциaл дa нaмaли paзxoдитe блaгoдapeниe нa иĸoнoмиитe oт 
мaщaбa на производството, а вълнoвитe гeнepaтopи ще имaт пoтeнциaлa да ocигypя-
вaт oтнocитeлнo нaдeжднa eнepгия c минимaлнo визyaлнo и eĸoлoгичнo въздeйcтвиe. 
Според д-p Гapeт Cтoĸмaн, yпpaвлявaщ диpeĸтop нa МРЅ: „Cвeтът бъpзo въpви ĸъм 
ниcĸoвъглepoднo бъдeщe, Πpи ycтoйчивa дъpжaвнa пoлитиĸa, cтaбилни инвecтиции и 
oбeдинeниe в ĸoмyниĸaциитe oт cтpaнa нa пapтньopитe в тoзи ceĸтop, индycтpиятa нa 
вълнoвaтa eнepгия мoжe дa ce пpeвъpнe в иcтopия нa ycпexa, cлeдвaйĸи cтъпĸитe нa 
пo-зpeли тexнoлoгии зa възoбнoвяeми eнepгийни изтoчници”. 

Има публикации (в. „Cтaндapт”), в които се твърди че пpoизвoдcтвo нa електро-
енергия oт мopcĸитe вълни щe ce изпpoбвa ĸpaй нoc Kaлиaĸpa и Шaблa, за което е 
разработен мaщaбeн пpoeĸт нa Eвpoĸoмиcиятa, финaнcиpaн c нaд 1 милиoн eвpo. B 
нeгo yчacтвaт 41 opгaнизaции, yчeни, ĸoнcyлтaнти, yнивepcитeти и фиpми oт нaд 30 
дъpжaви. B paбoтaтa пo 4-гoдишния пpoeĸт e вĸлючeн Инcтитyтът пo xидpo- и aepo-
динaмиĸa във Bapнa. Уcтpoйcтвa зa пpeoбpaзyвaнe нa cилaтa нa вълнитe в електри-
чески тoĸ e имaлo нa вapнeнcĸия плaж oщe пpeз 30-тe гoдини нa минaлия вeĸ. 

Hяĸoлĸo пpoтoтипa зa дoбивaнe нa тoĸ oт вълнитe имa в Ceвepнo и Бaлтийcĸo 
мope. Peзyлтaтитe oт eвpoпeйcĸитe изcлeдвaния мoгaт дa ce пpилoжaт и в Чepнo мope, 
въпpeĸи чe пpoyчвaния oтпpeди 15 гoдини пoĸaзaли мижaв eфeĸт, зaщoтo вълнитe в 
нaшeтo мope ca пo-мaлĸи и нeпocтoянни. 

Haй-пoдxoдящo мяcтo ce oĸaзвa пpибoят в cĸaлитe ĸpaй Kaлиaĸpa и Шaблa, ĸъдe-
тo мopeтo e нaй-бypнo. Уcтpoйcтвa нa пpинципa нa пoплaвъĸa мoгaт дa ce зaлoжaт дo 
бpeгa и дa пpeвpъщaт cилaтa oт пocтъпaтeлнoтo и въpтeливo движeниe нa вълнитe в 
eлeнepгия. 

Πpeдимcтвaтa нa мopcĸитe пpeд вeтpoгeнepaтopитe e, чe тe нямa дa cъздaвaт eĸo-
лoгични пpoблeми. Hямa и дa пpeчaт нa пътя нa птицитe, нa ĸopaбoплaвaнeтo, ĸaĸтo и 
нa paзвитиeтo нa тypизмa, зaщoтo щe ce мoнтиpaт нa тpyднoдocтъпни мecтa. Eнepгия-
тa oт мopcĸитe вълни щe излeзe мaлĸo пo-cĸъпa oт вeтpoтoĸa (8÷25 цeнтa).  
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Промените в климата и увеличените разходи за енергия са сред най-обсъжданите 
теми сред професионалисти, политици и обществеността. Емисиите на CO2 от про-
мишлеността, транспорта и производството на енергия несъмнено са отговорни за 
повишаването на глобалната температура и свързаните с нея последици, включител-
но размразяване на ледени полярни шапки или разширяване на пустинните зони. 
Тези процеси са придружени от увеличаване на цената на мазута, бензина и храни-
телните продукти, като същевременно се намаляват запасите от нефт и природен газ. 
Развитието и ефективното използване на регенеративна и зелена енергия е възможен 
изход от тази ситуация. 

 
1. Основни видове електроцентрали, захранвани от морските вълни 
Морските вълни, наред със слънцето, вятъра и енергията на реките и язовирите, 

принадлежат към групата на енергийните източници, добили широка популярност 
през последните години под термина възобновяеми. Въпреки че опити да се овладее 
и преобразува енергията на морските вълни съществуват от десетилетия, едва наско-
ро се заговори по-сериозно за необходимостта от разработване на технологии за 
ефективното им енергийно оползотворяване. Причините са до болка познати, за съ-
жаление, не само от анализите и дискусиите за изчерпване на въглищата, нефта и 
природния газ в световен мащаб, а от чисто икономическата логика, диктувана от це-
ните на тези първични енергийни източници на международните пазари.  

Само допреди десет години, вятърните и слънчевите централи все още бяха тема, 
която се коментираше основно по различни форуми и на страниците на специализи-
раните списания, без да има съществено практическо приложение. Днес, вятърните 
централи и слънчевите фотоелектрични системи са сред най-динамично развиващите 
се области на електроенергетиката. Изхождайки от същата логика, вероятно не е да-
леч времето, в което електроцентралите, преработващи енергията на морските вълни 
в електрическа, ще се превърнат в част от пейзажа на крайбрежията. Днес едва ли би 
могло да се каже кога ще стане това, предвид огромните и често противоречащи си 
интереси на големите компании в областта на световната енергетика, от една страна, 
и развитието на технологиите, от друга. Факт, обаче, е че вече са изградени и експе-
риментално функционират няколко морски електроцентрали. 

Известно е, че морските вълни представляват периодично спускащи се и издига-
щи се огромни количества водни маси. Това движение акумулира в себе си огромна 
енергия, която именно е обект на различните технологии за енергийното ù оползотво-
ряване. Съществуват две основни направления в развитието на морската енергетика. 
Едното включва разработването на технологии за оползотворяване енергията на при-
бойните вълни, т.е. строителството на брегови електроцентрали. Във второто направ-
ление усилията на инженерите са насочени към развоя на технологии за оползотворя-
ване на теченията, навътре в морето. Строят се офшорни електроцентрали, които са 
изцяло или полупотопени в морето. Съществуват различни мнения по въпроса в кое 
от направленията инвестициите биха дали по-добри резултати. Съществуват дори 
поддръжници на становището, че за да се разработи достатъчно ефективна техноло-
гия, би следвало да се съчетаят двете направления в развитието на морската енерге-
тика. 

Съществуват различни технологии за оползотворяване на енергията на морските 
вълни. В централите, отработващи енергията на прибойните вълни, е намерила при-
ложение технология, базирана на водни камери. Периодичното издигане и спускане 
на водните маси води до периодично повишаване и понижаване на водния стълб в ка-
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мерите. С цел енергийно оползотворяване на тази разлика във височината на запълва-
не на камерите се използват специални турбини, които отчитат промяната в наляга-
нето на въздуха в камерите, вследствие периодичното им запълване и изпразване с 
морска вода.  

Разработени са и друг вид конструкции, при които периодичната промяна във ви-
сочината на водния стълб в камерите се отработва от турбини, работещи с нисък пад 
на налягането.  

В електроцентралите, отработващи енергийно морските течения, а не енергията 
на прибойните вълни, все по-уверено си проправя път технология, базирана на 
хидравлични помпи, най-често възвратно-постъпателни. Тази електропроизводствена 
технология включва паралелното използване на хидравлични помпи и двигатели. 
Първите, най-общо казано, преобразуват енергията на морските вълни в налягане, а 
вторите – налягането във въртящ момент, който завърта електрогенератор. Същест-
вуват и други технологии за преобразуване на енергията на морските вълни в елек-
трическа, за съжаление, според общодостъпната информация, все още на етап раз-
работка. 

За момента основният проблем, който спъва по-масовото практическо приложе-
ние на тези технологии, е ниската им ефективност. Генерираното въртеливо движе-
ние в турбината е с ниски обороти, което е определящо за постигания нисък коефи-
циент на полезно действие на централите, което води до лошата им икономическа 
ефективност.  

Въпреки съществуващите технически трудности, съпътстващи разработването на 
технология с висок КПД и конкурентноспособни производствени цени, все повече 
специалисти определят морската енергетика като перспективно направление, което 
крие сериозен потенциал за развитие [1, 2, 3]. 

Днес делът на енергията при използване на морски вълни е малък процент от об-
щата генерирана мощност. 

Енергията на вълните и техните изследвания в продължение на повече от 10 го-
дини са популярни теми в научните изследвания. Вече са реализирани голям брой 
проекти и има различни тестови централи. Морето е постоянно в движение и следо-
вателно, е надежден и неизчерпаем източник на електроенергия. Според експерти са-
мо бреговете на Европа могат да го генерират годишно в размер на повече от 280 TWh, 
което съответства на половината от брутното потребление на такава индустриализи-
рана страна като Германия. С пълното използване на вълновата енергия по всички 
брегове на Земята, можете да се покрие половината от световното търсене на елек-
троенергия.  

Към днешна дата са тествани различни прототипи за използване на вълнова енер-
гия и вече работят първите търговски електроцентрали. Развитието на използването 
на тази форма на енергия ще допринесе за увеличаване на дела на възобновяемата 
енергия в ежедневието и подобряване на защитата на бреговата ивица. Използването 
на вълнова енергия е възможно по различни начини. 

Развитието на WEC (Wave Energy Converters) се характеризира с факта, че има 
голям брой различни идеи и концепции за това как да се използва вълновия енергиен 
ресурс. Различните понятия могат да бъдат категоризирани по много различни начини. 

Често се използва основна категоризация с термини терминатор, атенюатор и 
точков абсорбер. Терминаторите са устройства с големи хоризонтални разширения, 
успоредни на посоката на разпространение на вълната, докато атенюаторите имат го-
леми хоризонтални разширения, ортогонални на посоката на разпространение на въл-
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ната. Точкови абсорбатори с разширения малки в сравнение с преобладаващата дъл-
жина на вълната [4, 5, 6]. 

WEC могат да бъдат класифицирани и по местоположението им – на сушата, на 
брега и в морето. Крайбрежните или морските устройства са с ограничители и са 
плътно свързани със земята. Типични примери за това са колебателните колони и 
устройствата за преливане. Устройствата, разположени в открито море, обикновено 
ще бъдат плаващи и ще имат достъп до вълните. 

Европейският център за морска енергия в Оркни използва 8 основни типа плюс 
един („другият“ – предвид факта, че някои WEC не могат да бъдат поставени в 
съществуващи категории). В бъдеще обаче ще се използва подходът за категориза-
ция, използван от IEA – Ocean Energy Systems. 

 
2. Преобразуватели на енергията от морските вълни 
Технологиите за добив на енергия от морските вълни все още са в начален етап 

на развитието си, но много енергийни компании по целия свят инвестират в тяхното 
усъвършенстване. Като основни причини инвеститорите посочват огромните мащаби 
на ВЕИ ресурса и прогнозируемия капацитет за производство на екологично чиста 
енергия, които му осигуряват предимство пред по-популярните в момента нисковъг-
леродни източници – слънцето и вятъра. 

Като фактори за забавеното развитие на сектора специалистите изтъкват труднос-
тите при инсталацията на съоръженията в открито море, повишените изисквания към 
устойчивост на солената морска вода и неблагоприятни климатични условия, слож-
ната поддръжка и скъпия транспорт на генерираната енергия. 

 
Видове преобразуватели 
Преобразувателите на енергия от морските вълни биват различни видове и се 

класифицират спрямо множество критерии. 
 

Според разположението си спрямо брега се разделят на построени на самият 
бряг; близо до брега (на дълбочина 10÷20 m); отдалечени от брега; разположени в 
зони с морски течения. 

 

Според ориентацията им спрямо вълновия фронт биват атенуатори (разполагат 
се на регулируем ъгъл спрямо фронта на вълната и я „обработват” при преминава-
нето й), терминатори или точкови абсорбатори (преобразувателят има различна фор-
ма и приема енергия при различни посоки на вълната). 

Най-често проектираните преобразуватели са терминаторите. Тяхното протеже-
ние е успоредно ориентирано на вълновия фронт, като по този начин представляват 
бариера и трябва да бъдат стабилно конструирани. Терминаторите образуват редица 
от много единични модули, от които се очаква висок добив на енергия. Подходящи 
са за относително спокойни води. 

 

В зависимост от технологията преобразувателите се разделят на осцилиращи 
преобразуватели, използващи разликите в нивата на водите или използващи хидро-
статичния натиск. 

Осцилиращите преобразуватели са свързани с брега, което прави поставянето и 
поддържането им безпроблемно. Не е необходимо закотвяне на съоръжението на го-
леми дълбочини или транспорт на енергията до брега. От друга страна, близо до бре-
га енергията на морската вълна е по-слаба и те генерират по-малко електроенергия. 
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Технологията на преобразувателите, използващи разликите в нивата на водите, 
изисква построяването на канал или басейн, в който водата се влива и натрупаната 
кинетична енергия във вълната води до издигането й над морското равнище. При из-
пускане на водата се задвижва водна турбина и чрез генератор се произвежда елек-
троенергия. 

Друг възможен вариант за произвеждане на енергия от вълните е използването на 
хидростатичния натиск. Чрез издигане на водната повърхност се усилва хидростатич-
ният натиск в една точка под повърхността на водата. Съответно, тя потъва при въл-
нова вдлъбнатина. 

Построените на самия бряг преобразуватели на енергия от вълните са подходящи 
при големи вълни и приливно-отливни зони. Предимството им се състои в безпроб-
лемното им изграждане и поддържане, в опростеното енергийно транспортиране и 
възможността за комбинация с противоерозийните съоръжения. Основен недостатък 
на този вид вълнови конвертори е, че те работят с намалена енергия на вълната. 

Освен турбини, в бреговите технологии се прилагат и хидравлични помпи, най- 
често възвратно-постъпателни. Налягането, получено след помпите, се отдава в хид-
ромотори, които завъртат електрогенераторите на централите. 

Хидропомпите се монтират както на брегови, така и на офшорни вълнови елек-
тростанции. 

 

Според принципа на действие преобразувателите биват активни и пасивни. 
Под активен преобразувател на енергията на вълните се разбира система, която 

чрез подходящи конструктивни решения превръща движенията на вълните в трансла-
ционни, респективно ротационни движения или предизвиква движения на флуиди. 
Тези движения по-късно се използват от генератори с въздушни или водни турбини. 
Основна особеност на този вид конвертори е съществуването на тяло, което да изпъл-
нява движение спрямо водата, като то трябва да бъде свързано по някакъв начин с 
дъното. 

Пасивните преобразуватели на енергията на морските вълни са неподвижни 
спрямо водата, т. е. структурата им не извършва никакви движения. Те не изискват 
активни части за трансформация на вълновата енергия, независимо от движението. 

Въздушното налягане, предизвикано от движението на вълните, задвижва турби-
на, а оттам генератор и по този начин се произвежда електрическа енергия. Пасивни-
те конструкции трябва да съответстват на определени нормативни стандарти и не мо-
гат да се разполагат на места, където съществува вероятност от сблъсък с морски съ-
дове. 

Изборът на най-подходяща технология за преобразуване на енергията на морски-
те вълни изисква оценка на енергийните запаси на ветровото вълнение по дадено 
крайбрежие.  

Анализите включват средностатистически данни за вятъра (разпределение, посо-
ка, скорост и сезонна продължителност); информация за особеностите на морските 
вълни в региона; резултати от математическо описание на вълновите процеси на база 
на линейната теория на вълната, които дават яснота за количеството енергия и за на-
товарването на преобразувателите. 

При описание на особеностите на морските вълни в региона се конкретизира ти-
път вълни според формата и начина на пренасяната маса: вълни със значително при-
движване на маси по посока на разпространението (транслаторни вълни) или осцила-
торни вълни, при които няма или почти няма придвижване на маси, водните частици 
се движат в затворени или почти затворени орбити. 
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Към тях спадат породените от вятъра вълни, както и генерираните от движението 
на морско технически обекти по повърхността. Основен интерес представляват поро-
дените от вятъра вълни. 

Ако движението на съседните повърхностни участъци е фазодефазирано, то се 
наблюдават вълнови хребети и падини, които се движат с т. нар. фазова скорост в 
напредващата посока. Ако не се променя вълновият контур по време на процеса на 
разгъване, то вълната се нарича стационарна.  

Ако амплитудата може да се опише чрез синусова или косинусова функция, то се 
говори за хармонична напредваща вълна. Ако движението на съседните повърхност-
ни частици е дефазирано, екстремалните стойности и лежащите между тях възли на 
вълновия контур остават неподвижни. При такива стоящи вълни водните частици се 
колебаят по права траектория нагоре-надолу. 

Поради малките му размери в Черно море се образуват незначителни приливи и 
отливи (3÷8 cm). При буря ветровете предизвикват значително по-големи колебания 
на морското равнище (10÷20 cm). 

Обикновено скоростта на вятъра по време на щорма не е постоянна – нарастваща 
и намаляваща (след максималната си стойност) с флуктуационни изменения във вре-
мето и посоката. При оценката трябва да се отчитат най- подходящите за дадените 
условия модели за описание и енергиен ресурс на вълните, както и непостоянството 
на щурмовите условия. 

Определяща се явява, в крайна сметка, нормираната на един линеен метър от въл-
новия формат мощност на морските вълни в дълбоководните зони. По експертни дан-
ни стойността на този показател в участъците от крайбрежието на САЩ и Япония е 
около 40 kW/m, по западното крайбрежие на Англия – до 60 kW/m, а за черномор-
ското крайбрежие (България) – до 1215 kW/m. 

В България има над 10 метеорологични станции, като от тези разположени по 
черноморското крайбрежие станция Калиакра дава най-добра информация за ветро-
вите ресурси в открито море, тъй като нос Калиакра е най-вдадената в морето точка 
на наша територия. Срочните наблюдения се извършват през три часа. 

 
3. Основни принципи за изграждане на вълнови преобразуватели на енергия 

и тяхната среда 
 

WEC са машини, които са в състояние да използват енергията от океанските 
вълни и да я преобразуват в използваема форма на енергия, например – в електри-
чество. 

Океанските вълни са теоретично сравнително добре изучени и подробно описани 
в литературата.  

На практика обаче е много трудно точно да се опишат, възпроизведат и прогно-
зират точните условия на околната среда в определено офшорно местоположение. 
Това се дължи на сложността му и на голямото количество параметри на околната 
среда, които могат да окажат значително влияние върху него. 

На Фиг. 4 схеатично са представени различни параметри на метеорологичните 
условия, влияещи върху морската среда, както и основните подсистеми на (плава-
щата) WEC. 

Повечето WEC, дори и тези с различни принципи на работа са много сходни от 
обща гледна точка.  

Повечето от тях се състоят от същите първични подсистеми, което се дължи на 
общата им среда и цел (Фиг. 5). 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

342 

 
 

Фиг. 4. Метереологични и океански параметри, приложими за преобразуването  
на морската енергия, и техните основни подсистеми. 

 
Основните подсистеми, присъстващи във системите на WEC са: 
 

 Хидродинамична подсистема, основната система за поглъщане на вълната, 
която използва силата на вълната. Тя може да бъде от различни видове в зави-
симост от технологията, напр. осцилиращо тяло, осцилиращ воден стълб и 
принцип на преливане и той е свързан както с реакционната, така и с PTO под-
системата, срещу която активно ще прехвърля сили и движения; 

 Подсистема за отнемане на енергия преобразува заловената вълнова енергия 
(от хидродинамичната подсистема) в електричество. Системите на PTO могат 
да се основават на различни принципи, от които някои от най-често срещаните 
са хидравличен PTO, механично задвижване с директно задвижване на PTO, 
линейни генератори, въздушна турбина и водна турбина с ниска глава; 

 Реакционна подсистема, поддържа на WEC в определено положение по отно-
шение на морското дъно (напр. Система за акостиране) и осигуряваща точка 
на реакция на PTO и / или опора за хидродинамичната подсистема (напр. Фик-
сирана референтна или поддържаща структура); 

 Подсистема за управление (и измервателни уреди) – интелигентна част от сис-
темата, която се грижи за контрола на WEC и нейните измервания. Основно се 
състои от процесори за автоматизация и електромеханични процеси, сензори и 
тяхното събиране на данни, комуникация и пренос на данни и човешкият ин-
терфейс. 

 
Тези различни подсистеми и техните взаимовръзки могат да бъдат представени 

по различни начини, две от които са представени на Фиг. 5. 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

343 

 
 

Фиг. 5. Основните елементи на вълновия преобразувател и блокова схема. 
 

4. Иновативни разработки на базата на основните принципи за изграждане 
на вълновите преобразуватели 

 
Научни институти и частни компании по целия свят се стремят да усъвършенст-

ват технологиите за извличане на енергия от морските вълни като един перспективен 
ВЕИ източник. Усилията им се подкрепят и от нормативната рамка в областта, която 
предвижда като цел за страните от ЕС 3.6 GW енергия от морските вълни към 2020 г. 
и 188 GW – към 2050 г. 

Сред традиционните иноватори са учените от Института Фраунхофер, които 
предлагат концепция за система, инсталирана на борда на кораб. Тя се състои от ша-
мандури, прикрепени с шарнирни механизми към стените на 50-метров кораб, чието 
движение по вълните задвижва мотовилков механизъм и механичната енергия се пре-
образува в електрическа. Генерираната енергия се акумулира в клетките за съхране-



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

344 

ние на борда на кораба, които имат капацитет 20 MWh. Тъй като корабната инстала-
ция е мобилна, при приближаване на буря шамандурите се изваждат от водата и ко-
рабът се закотвя в близост до брега. Системата не изисква кабели и може да се пре-
мества на места, където има достатъчно вълни. 

Австралийска компания предлага система, която събира енергия, като имитира 
движенията на морските водорасли келп (сборно название на група от няколко вида 
големи кафяви морски водорасли, които растат по дъното на океана). Характерно за 
тях е, че те непрекъснато се движат под въздействието на морските вълни и течения. 
Системата наподобява комплект от три свързани големи шамандури с височина от 25 
метра, които са прикрепени към платформа за дъното. В основата на конструкцията е 
разположена подвижна ос, която позволява на шамандурите да се накланят напред-
назад под въздействието на вълните. Генерираната по този начин кинетична енергия 
се преобразува в електричество с помощта на генератор и след това се пренася по ка-
бел към брега. В случай на тайфун или цунами шамадурите се пълнят с вода и цялата 
конструкция ляга на дъното, което я предпазва от разрушаване. 

Специалисти от британска компания наскоро представиха прототип на друго 
подводно съоръжение. То представлява дълга каучукова тръба, пълна с вода, затво-
рена в двата си края. При успешни резултати от изпитанията на прототипа, компа-
нията възнамерява да създаде модул с дължина около 200 m и диаметър 7 m, който 
ще генерира 1 MW електроенергия на стойност от около 18 стотинки за 1 kWh. 
Съоръжението, изработено от каучук, в единия си край е прикрепено към дъното, а 
другият му край плува хоризонтално, точно под повърхността на водата. Когато 
насрещните вълни достигат челно тръбата, тя се деформира със скорост, с която се 
движат вълните. Деформацията става все по-голяма с приближаването към турбината 
и я задвижва с максимална мощност. 

 
Крайбрежните инсталации 
Крайбрежните инсталации са монтирани директно на морския бряг и използват 

енергията на вълните, движещи се по брега.  
Първоначално, при получаване на електричество от енергията на морето се обръ-

щаше внимание на периодичните колебания в силите на гравитацията, тоест на изли-
вите и потоците.  

Средната амплитуда на приливни колебания, дължащи се на гравитацията на Лу-
ната в открито море, е около 1 m. Въпреки това, на брега с различни форми и геолож-
ки особености, той може да достигне 20 m. Поради тази причина е препоръчително 
да се инсталират приливни електроцентрали директно на брега а не в открито море. 
За оптимално използване на изливането и потока средната амплитуда трябва да бъде 
най-малко 5 m. 

Входовете на резервоара регулират входящите и изходящите водни потоци. При 
отлив те се отварят така, че водата да тече от морето в него. По време на понижаване 
на морското равнище бравите остават затворени, докато максималната разлика във 
височината между резервоара и морската повърхност не се достигне при отлив. 

Изравняването на потенциалните енергийни разлики между басейна и морето се 
случва поради изхвърляне на маса вода след отваряне на амортисьора. В пътя на по-
тока е инсталирана турбина и кинетичната енергия се преобразува в електрическа 
енергия. 

Наред с възможността да се използват както отпадъчни води при отлив, така и 
приливна вода, такава електроцентрала, която има много резервоари, различни тур-
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бини и акумулативни помпи, повишава степента на ефективност на производството 
на енергия или се адаптира към периода на пиково натоварване. Като цяло степента 
на ефективност може да достигне 92%.  

Най-звестната електроцентрала от този тип се намира в Бретан. Тя има мощност 
240 MW и е първообраз на по-мощния тип централи. Предимствата и недостатъците 
на този тип централи са показани в Табл. 1. 

 
Таблица 1 

Предимства Недостатъци 

 Висока 
ефективност 

 Възможност за съз-
даване на инстала-
ции от различни ви-
дове и размери 

 Интегрирана защи-
та на бреговата 
ивица 

 Кратък път да бъ-
дат свързани към 
местната електри-
ческа мрежа 

 Промяна в естествените морски течения 
 Отлагане на пясък в резервоара 
 Нарушение на корабните маршрути край брега 
 Зависещи от приливи и отливи закъснения в достав-

ката на енергия от електроцентрали без помпи под 
налягане 

 Незаконно нарушение на природния пейзаж, а 
именно монтирането на бетонни конструкции 

 Възможно изравняване на брега и необходимостта 
от изграждане на задържащ резервоар на заден план 

 Негативно влияние върху външния вид на край-
брежния пейзаж 

 Необходимост от честотна конверсия до 50 Hz 
 Високи инвестиционни разходи и дълго време за 

строителство 
 

Електроцентрала с осцилиращ воден стълб. 
 

Друг вид крайбрежна електроцентрала има конструкция, работеща на основа на 
колебанието на височината на воден стълб.  

При увеличаването и намаляването на височената на повърхността на водата се 
задвижва въздушна камера, която задвижва турбината. В този случай скоростта на 
разпространение на морската вълна с понижаване на нивото на водата става по - 
малка, а амплитудата е по-голяма.  

 
Таблица 2. 

 Предимства Недостатъци 

 Висока ефективност при използване 
на подходящи механизми за подаване 
на турбина и въздух 

 Възможност за създаване на инстала-
ции от различни видове и размери 

 Интегрирана защита на бреговата ивица 
 Защита на турбината срещу корозия 

от солена вода, т.к. тя се задвижва от 
въздуха 

 Лесен монтаж и поддръжка благода-
рение на бреговата защита 

 Незаконно нарушение на природ-
ния пейзаж, а именно монтиране-
то на бетонни конструкции 

 Негативно влияние върху външния 
вид на крайбрежния пейзаж 

 Необходимостта от честотна кон-
версия до 50 Hz 

 Ограничена устойчивост на екст-
ремни вълни и бурни вълни 
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Такъв тип електроцентрала се състои от голямо кухо пространство под формата 
на бетонна конструкция с един отвор под нивото на водата в посока към морето, 
поради което вълните я изпълват. 

Втори отвор заедно с турбината е разположен над морското равнище и служи за 
балансиране на налягането с околната среда. Вълната, влизаща в камерата през дол-
ния отвор, повишава нивото на водата вътре в нея и компресира въздуха, разположен 
в нея. Той излиза през горния отвор и задвижва турбина.  

По време на отлив, в резултат на намаляване на налягането вътре в кухото прост-
ранство, въздухът се всмуква през горния отвор и турбината отново се движи. По 
този начин, поради осцилиращия воден стълб при отлив, въздушният поток се насоч-
ва от камерата, а при отлив възниква противоположен въздушен поток.  

Последицата от това е променящата се посока на въртене на турбината, което во-
ди до загуба на по-голямата част от енергията по време на спиране и технически зат-
руднения с преобразуване на честотите в традиционните 50 Hz [17, 19]. 

Предимствата и недостатъците на такъв тип централе са показани в Табл. 2. 
Друга алтернатива на използването на въздушен поток в двете посоки е турбина, 

разработена от професора от университета „Кралица Белфаст“ – Алън Уелс и кръсте-
на на него. Тя има лопатки, разположени перпендикулярно на въздушния поток, със 
симетричен профил. Ако веднъж бъдат приведени в движение, те запазват посоката си 
на движение, независимо от променящия се въздушен поток. Това стана възможно бла-
годарение на действието на общ двукомпонентен въздушен поток към турбината: от 
канала на колебания воден стълб и потока около лопатките на турбината, което зависи 
от скоростта на въртене. Перпендикулярно на възникващия общ поток се появява сила, 
която действа върху отделните остриета. Това е част от посоката на движение, която 
действа дори когато потокът на осцилиращия воден стълб е обърнат в същата посока. 
Поради специалната форма на лопатките, турбината в Уелс има значително по-ниска 
(50÷70%) степен на ефективност в сравнение с традиционните турбини (90%). 

 

Електроцентрали, разположени близо до брега 
Този тип инсталации се монтират се на разстояние от брега до 500 m, на дълбочи-

на до 30 m. Започват да се разработват през 1973 г. в съответствие с английската 
програма за използване на вълнова енергия.  

 

Таблица 3. 

Предимства Недостатъци 

 Висока ефективност при 
съответната вълнова чес-
тота 

 Възможност за създаване 
на инсталации от различ-
ни видове и размери 

 Интегрирана защита на 
бреговата линия поради 
вълново спиране 

 Сравнително кратък път 
да се свърже с мрежата 

 Липса на нарушение на 
видимата брегова линия 

 Намеса в естествените условия на околната 
среда, като например монтиране на бетонни 
конструкции 

 Леко отрицателно въздействие върху външ-
ния вид на крайбрежния пейзаж 

 Възможно отрицателно въздействие върху 
корабните маршрути по бреговата ивица 

 Ограничена устойчивост на екстремни въл-
ни и бури 

 Опасност от замърсяване на околната среда 
с хидравлично масло 

 Промяна в естествените течения на морето 
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Те имат полупотопяема структура, която използва кинетичната енергия на орби-
талното движение на морските вълни. Обхватът на такива електроцентрали е прост-
ранството пред бреговата ивица с плитка вода. Ефективността на лопатъчната 
електроцентрала при равномерни вълни в резонансната зона на инсталацията достига 
90%. При нормални условия тя е 50%. Благодарение на падащата вълна плаващата 
структура започва да се върти около оста си. Лопатките на „предавката” се движат в 
обратна посока и по този начин хидравличното масло се компресира в простран-
ството за високо налягане, при което стартира генераторът. 

 

Вълновият бункер е инсталация, която работи на същия принцип като електро-
централата с лопатки. Но при него се използват вертикални плочи вместо плаващата 
конструкция и цялата инсталация е под вода на дълбочина 7÷15 m. Предимствата и 
недостатъцете са показани в Табл. 3. При бункера за вълни подвижните метални 
плочи са монтирани вертикално върху бетонна основа. Те са свързани с бутална пом-
па, която се комбинира директно с генератор или хидравлична система. Множество 
плочи могат да се комбинират, за да образуват голяма система. Вълните задвижват 
плочите в колебателно движение и по този начин кинетичната енергия на морската 
вълна се предава на буталната помпа. Тя от своя страна задвижва директно генерато-
ра или чрез отделна турбина на хидравлична система. Мощността на една плоча е 13 
kW. Създадена през 2007 г., система с множество плочи достига мощност от 1 MW. 

 
5. Съществуващи и проектни решения на преобразуватели на вълновата 

енергия  
 

Осцилираща водна колона 
 

Примери за такива инсталации са електроцентарлата в Пико на Азорските острови 
в Португалия (Фиг. 6) и  OceanLinx Австралия (Фиг. 7). 

  

 
 

Фиг. 6. Pico OWC – схема и действаща инсталация. 
 

 
Фиг. 7. OceanLinx – схема и действаща инсталация. 
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LeanCon WEC е плаваща инсталация и също се базира на концепцията за колеба-
ния на водни колони (Фиг. 8). Това е голяма структура, покриваща повече от една 
дължина на вълната с голям брой камери OWC.  

Това означава, че получената вертикална сила върху WEC е ограничена. Силите 
надолу от отрицателното налягане върху части от WEC не позволяват да изплува по 
върха на вълните и поради това устройството може да има ниско тегло (изградено от 
материал, подсилен с влакна с висока якост).  

Преди въздушният поток да достигне системата за извеждане на мощност (PTO), 
въздушният поток се коригира от възвратните клапани. По този начин LeanCon 
използва еднопосочна въздушна турбина, докато повечето други OWC използват 
турбини Wells. 

 

 
 

Фиг. 8. Модел LeanСon в мащаб 1:40: модел в басейн (горе, вляво), прототип 1:10  
за тестване в Nissum Bredning, Дания, в процес на изграждане (горе, вдясно)  

и след разполагане (средна и отдолу). 
 

Вълново активирано тяло 
Категорията на тялото, активирано от вълната, обхваща много голямо поле от 

концепции на WEC. 
 Pelamis WEC е плаващо устройство, съставено от пет тръбни секции, свързани с 

универсални връзки, които позволяват огъване в две посоки (Фиг. 9).  
WEC плува полупотопено по повърхността на водата и по своята същност е насо-

чена към посоката на вълните, поддържана на място от специално система. Вълните 
преминават по дължината на конструкцията и предизвикват огъване, което се превръ-
ща в електричество чрез хидравлични системи, разположени във всяка става на тръ-
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бите и мощността се предава на брега с помощта на стандартни подводни кабели и 
оборудване. 

 

 
 

Фиг. 9. E.ON P2 Pelamis, опериращ в Оркни от юли 2011 г. 
 

Подобно на Пеламис, Crestwing е прикачено устройство, използващо относител-
ното движение между телата, активирани от вълната (Фиг. 10). Докато Pelamis съби-
ра енергията от 2 степени на свобода (DOF) в общо 4 стави, Crestwing просто използ-
ва един DOF за производство на енергия.  

Шарнирните салове на Crestwing са със затворена конструкция на кутията. А PTO 
на Crestwing е механична система, използваща тресчотен механизъм и колело за пре-
образуване на колебателното движение между саловете във въртеливо движение на 
ос, което може да се предава в система за предавки и генератори. 

 

 
 

Фиг. 10. Crestwing, в мащаб 1: 5, тестван близо до Frederikshavn  
през есента на 2011 г. 

 
Друга група от плаващи WABs включва превеждащи (често вдигащи се) тела. 

Това включва устройства Ocean Power Technologies (OPT) (Фиг. 11), което е една от 
редица технологии, използващи точков абсорбатор. OPT PowerBuoy използва конт-
ролна табела като ориентир за PTO. OPT използва различни решения за PTO, вклю-
чително маслена хидравлика.  
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Други устройства, използващи подобни подходи, включват Wavebob (фиг. 12) и 
SeaBased (използващи фиксирана референтна точка на морското дъно, където е пос-
тавен и PTO, линеен генератор – Фиг. 13). 

 

 
 

Фиг. 11. OPC PowerBuoy PB40. Абсорбатор с вертикална плоча. 
 
 

 
 

Фиг. 12. Wavebob. 
 

Като пример за потопена шамандура може да се посочи WAB Carnegies CETO. В 
устройството CETO самата шамандура е изцяло потопена и задържана на място, 
посредством предпазен колан, фиксиран на морското дъно (Фиг. 14).  
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Фиг. 13. SeaBased – Точков абсорбер с директно задвижван линеен генератор, 
поставен на морското дъно. 

 

 
 

Фиг. 14. Карнеги СЕТО. Потопяем точков абсорбатор. 
 

Има и друга група от неподвижни WAB, специално потопени капаци, захванати 
към на морското дъно. Този тип включва Oyster, разработен от Aquamarine, предста-
вен през 2001 г. от екипа на професор Тревър Уиткакър от университета в Куинс в 
Белфаст. 

Клапата се премества напред и назад от вълните, а мощността се извежда чрез 
хидравлични помпи, монтирани между клапата и конструкцията, прикрепена към 
морското дъно. Последното поколение Oyster 800 е с инсталирана мощност от 800 kW. 
Той е с ширина 26 m и височина 12 m и е монтиран на дълбочина 13 m, на около 500 m 
от брега на Оркни при EMEC (Фиг. 15) [16, 18, 23]. 
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Фиг. 15. Монтаж на потопения капак WEC на Oyster 800  
в Европейския център за морска енергия в Оркни, Шотландия. 

 
В допълнение към гореспоменатите WEC в категория WAB, съществуват и реди-

ца устройства, при които множество тела са комбинирани в една по-голяма структура.  
Пример за това е устройството Wavestar, което се състои от два реда кръгли поп-

лавци – точкови абсорбатори – прикрепени към мостова конструкция, фиксирана към 
морското дъно с помощта на стоманени елементи, които се влагат в бетонни основи. 
Следователно всички подвижни части са над нормалното ниво на морската вода. Уст-
ройството е инсталирано на мост, поддържащ поплавъците, насочени към посоката 
на доминиращата вълна.  

Когато вълната преминава, поплавките се движат нагоре и надолу, задвижвани от 
преминаващите вълни, като по този начин изпомпват хидравлична течност в обща 
хидравлична колекторна система, която произвежда поток от масло под високо наля-
гане в хидравличен двигател, който директно задвижва електрически генератор. Про-
тотип с общо два плавателя (с диаметър 5 m) е подложен на морски изпитания в 
DanWEC, Hanstholm, Дания (Фиг. 16). 

 

 
 

Фиг. 16. Прототип на Wavestar с два поплавъка в DanWEC, Hanstholm. 
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Концепцията за SSG се основава на принципа на преливане. Системата използва 
общо три резервоара, разположени един върху друг, за да улавя гребена на входяща-
та вълна и специално проектирана турбина за преобразуване на енергията на водата в 
механична енергия (системата ще работи много подобно на конвенционална ВЕЦ). 
Турбината ще бъде свързана към електрическа система за генериране на електричест-
во за мрежата или за генериране на водород. Има значително въздействие върху 
околната среда – ако е на брега, напълно ще заема плажа, на който е инсталирана 
[16]. 

 
 
III. ТЕХНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА WEC СИСТЕМИТЕ 
 

Разработването на WEC, от добра идея, до демонстриране на търговски жизне-
способна WEC, е трудоемок процес. Ако технологията е добра и ефективна внедрява-
нето ù се очаква да отнеме около 15 години прии разходи от порядъка на милиони 
евро (в най-добрия случай).  

Технологиите, които се разработват, най-вероятно никога няма да достигнат до 
комерсиализация, тъй като не са в състояние да произвеждат пазарна конкурентоспо-
собна електроенергия или не успяват да получат необходимото финансиране, за да 
продължат да бъдат развивани.  

За да се избегне използването на големи ресурси за развитието на дадена тех-
нология, нейният потенциал за производство на електроенергия на база пазарна цена 
трябва да се оценява непрекъснато.  

Скалите за нивото на техническата ефективност (TPL) и нивото на техническата 
готовност (TRL) се използват специално за оценяване на техническата зрялост (TRL) 
и икономическия потенциал (TPL) на една нова технология. Те са много удобни, тъй 
като улесняват сравнението между различни развиващи се технологии, дори извън 
вълновия енергиен сектор.  

Важен компонент от оценката на резултатите е технико-икономическата симула-
ция и оптимизация, това в идеалния случай комбинира симулацията на физическите 
процеси в поглъщането на вълнова енергия с оперативна симулация, финансова 
оценка и числени техники за оптимизация [13, 14, 15]. 

Скалата TPL е фокусирана върху ефективността като комбинация от социална, 
екологична и правна приемливост, поглъщане и преобразуване на енергия, наличност 
на системата, капиталови разходи и оперативни разходи. Допълнителен акцент на 
TPL е формулирането и автоматизирането на оценките на производителността. Ва-
жен компонент от оценката на резултатите е технико-икономическата симулация и 
оптимизация, това в идеалния случай комбинира симулацията на физическите про-
цеси в поглъщането на вълнова енергия с оперативна симулация, финансова оценка и 
числени техники за оптимизация (Табл. 4). 
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Таблица 4. Нива на технологични показатели (TPL) 
 

TRL Категория Производителност 

9 
Висока: Технологията е 
икономически жизнеспо-
собна и конкурентоспо-
собна като форма на 
възобновяема енергия 

Конкурентен с други източници на енергия без 
специален механизъм за подкрепа 

8 
Конкурентен с други източници на енергия с 
механизъм за устойчива подкрепа 

7 
Конкурентен с други възобновяеми енергийни 
източници с благоприятен механизъм за под-
крепа 

6 
Средна: Технологията 
има някои характеристи-
ки за потенциална иконо-
мическа жизнеспособност 
при отличителни пазарни 
и оперативни условия. 
Необходими са техноло-
гични и/или концептуал-
ни подобрения 

Мнозинството от основните характеристики и 
експлоатационните фактори на разходите задо-
воляват потенциалната икономическа жизне-
способност при отличителни и благоприятни 
пазарни и оперативни условия 

5 

За да се постигне икономическа жизнеспособ-
ност при отличителни и благоприятни пазарни 
и оперативни условия, са необходими някои 
ключови подобрения на внедряването на техно-
логиите 

4 

За да се постигне икономическа жизнеспособ-
ност при отличителни и благоприятни пазарни 
и оперативни условия, са необходими някои 
ключови технологии и внедряване на основни 
концептуални подобрения. 

3 

Ниска: Технологията не е 
икономически изгодна 

Незначителността на основните характеристи-
ки на работата и стимулирането на разходите не 
удовлетворява потенциалната икономическа 
жизнеспособност 

2 
Някои от основните характеристики на работа-
та и разходите не задоволяват потенциалната 
икономическа жизнеспособност 

1 

Повечето основни характеристики на работата 
и стимулирането на разходите не удовлетворя-
ват и не представляват пречка пред потенциал-
ната икономическа жизнеспособност 

 
IV. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЛНОВИ ПРЕОБРАЗУ-

ВАТЕЛИ В ЧЕРНО МОРЕ 
 

Черноморската вятърна турбулентност е слабо проучена, тъй като практически 
няма редовни инструментални наблюдения на вълновите процеси в открито море. 
Развиващите се в силни бури вятърни вълни могат да се окажат сериозна пречка за 
практическите дейности в морето и по крайбрежието и представляват значителна 
заплаха за навигацията може да повреди или унищожи инженерните съоръжения, а 
напоследък да остарее и да загуби при изследванията и производството на въглеводо-
роди и други ресурси.  
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Основните характеристики на вълнението в откритите водни райони са определе-
ни въз основа на числени изчисления за цялото море. През цялата година западната 
част на морето се отличава с по-висока скорост в сравнение с останалите морски во-
ди (с изключение на северозападната част на морето). Средните скорости на вятъра, 
наблюдавани в открито море, са по-олеми от тези на брега; през студената половина 
в западната половина на Черно море средната скорост надвишава 7 m/s, в отделни ре-
гиони тя достига до 8 m/s, докато на брега не надвишава 7 m/s [19, 21, 22]  

Средната скорост на вятъра през зимните месеци значително надвишава лятната 
скорост, като преобладават ветровете от север-север. С наближаването на лятото 
броят на случаите със североизточни, източни, югоизточни и южни ветрове посте-
пенно се увеличава, най-малко са западните и югозападните ветрове.  

В зависимост от характера на вятърната активност над морето, силно вълнение се 
развива най-често през есента и зимата. За морските акватории, в зависимост от ско-
ростта на вятъра и ускорението на вълновия вектор, доминират вълни с височина 1-3 m, 
максималната височина на вълната може да достигне 5-6 m, а при особено силни бу-
ри тя е по-висока.  

Разпределението на дългосрочните средни стойности на вълновия енергиен поток 
в Черно море е показано на Фиг. 17. В западната част на морето се наблюдават 
стойности от 3-4 kW/m, в източната част е приблизително два пъти по-малко. 

 

 
 

Фиг. 17. Среден дългосрочен (1979 - 2016 г.) вълнов енергиен поток (kW/m)  
в Черно море. Кръстчетата показват местоположението на точките  

за анализ на междугодишната и сезонната променливост. 
 

Потокът на вълновата енергия варира значително във времето, затова е необходи-
мо да се разгледа подробно неговата междугодишна и сезонна вариабилност. По 
принцип променливостта на енергийния поток между съседни години достига  
0,7–1,2 kW/m. В западната част потокът на вълновата енергия е почти винаги по-ви-
сок, отколкото в централната и източната на морето.  

Известно е, че през зимата активността на бурите в Черно море е по-висока, от-
колкото през лятото.  

Фиг. 18 представя средната стойност на енергийния поток за периода 1979-2016 г. 
при осигуряване на вълнова енергия над 1 kW/m за всеки от месеците в годината. 
Най-голямата сигурност се наблюдава през декември и януари и възлиза на 70% за 
западната част на морето.  
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През май и юни се спазват минимални нива на сигурност.  
Тъй като потребителите на електроенергия са разположени главно на сушата, за 

предпочитане е да се поставят вълнови централи в крайбрежната зона. Изчисленията 
на потенциала на енергията на вълната са извършени в неструктурна мрежа, поради 
което получените оценки могат да се считат за правилни за крайбрежната зона. 

 

 
 

Фиг. 18. Средно-месечни стойности на вълновия енергиен поток  
за периода 2005-2016 г. за конкретна точка. 

 
Установено е, че най-обещаващите райони за инсталиране на вълнови електро-

централи са на нос Калиакра, регион Ахтопол-Царево [24, 25].  
Обещаваща е и крайбрежната зона от Истанбул до нос Синоп. 
По отношение на приложимостта на вълновата енергия като възобновяем енер-

гиен ресурс, заключенията, които отчитат прогнозите за климата, е малко вероятно да 
са оптимистични за избора на съществуващи модели електрически генератори и мо-
гат да имат някои приложения само в комбинирани преобразуватели на вятърна 
енергия. 

 
Заключение 
 

Широкото използване на достъпна електроенергия, преобразувана от океански и 
морски вълни, би било приказно постижение. Освен, че технологията за преобразува-
не на вълновата енергия (WEC) е особено интересна, тя има и няколко значителни 
ползи за обществото: 
 Това е друг устойчив и безкраен енергиен източник, който може значително да 

допринесе за микса от възобновяема енергия. Като цяло увеличаването на ко-
личеството и разнообразието на микса от възобновяеми енергийни източници 
е много полезно, тъй като увеличава наличността и намалява нуждата от изко-
паеми горива; 

 Електрическата енергия, получена от вълнова енергия ще направи държавите 
по-самостоятелни в енергетиката и по този начин, по-малко зависими от вноса 
на енергия от други страни; 

 Ще има възможност да се създаде нов сектор, съдържащ и иновации и заетост; 
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 Електрическата енергия от океанските и морски вълни може да се произвежда 
в морето, което по този начин не се изисква земя, нито има значително 
визуално въздействие. 

Тъй като световните енергийни нужди ще продължават да се увеличават, докато 
запасите от изкопаеми горива ще се изчерпват, енергията на вълните ще придобие 
значително значение.  
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Abstract: The purpose of this article is to share the efforts of the professional 
pharmaceutical organization in the United States / APhA / to amend federal law to 
recognize the pharmacist as an integral part of the health team, to inform pharmacists in 
our country about the decision of the US Department of Health and Human Services to 
involve pharmacists in the fight against the pandemic of (COVID-19), as well as for the 
specific interventions of pharmacists in the United States to participate in traditional 
immunization of children and pre-vaccination of the American population against COVID-
19, which may serve as a model for the Bulgarian Pharmaceutical Union / BFU / and 
pharmacists in our country. A search was performed in the specialized medical databases 
by keywords. 
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Въведение 
 

Пандемията на коронавирусната болест 2019 (COVID-19), причинена от тежък 
остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2), се разпространи бързо в 
глобален мащаб. Световната здравна организация отчете пореден ден с антирекорд за 
най-много нови случаи на коронавирус за денонощие. Над 465000 са установени-
те заразени в глобален мащаб на 12 ноември 2020 г. Новинаа дойде на фона на отче-
тените близо 80000 новозаразени в Съединените щати и прогнозата на главния аме-
рикански инфекционист – д-р Антъни Фаучи пред Би Би Си, че в началото на 
декември ще има ефективна и безопасна ваксина срещу Covid-19.  

Американската асоциация на фармацевтите /AphA/ и нейните членове настояват 
Конгреса да приеме законопроект, който да измени раздел 1861 (s) (2) от Закона за 
социалното осигуряване, за да позволи на бенефициентите на Medicare да получат 
достъп до услуги, предоставяни от фармацевтите, както и да включи фармацевтите в 
новото законодателство за спешни ситуации като доставчици на здравни услуги, кои-
то могат да помогнат в борбата с COVID-19. 
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Нови дейности, в които се включиха фармацевтите в САЩ по време на 
пандемията от Ковид 19. 

 

В продължение на десетилетия фармацевтите са едни от малкото здравни специа-
листи, на които липсва признание като доставчици на здравни услуги във федералния 
закон. Почти всички други здравни професионални услуги по право са обхванати от 
законите за Medicare, включително услуги, предоставяни от акушерки, диетолози, 
хиропрактици и други.  

Американската асоциация на фамацевтите /AphA/ провежда последователна по-
литика за признаване на фармацевта като неразделна част на здравния екип. APhA и 
нейните членове настояват Конгреса да приеме законопроект, който да измени раздел 
1861 (s) (2) от Закона за социалното осигуряване, за да позволи на бенефициентите на 
Medicare да получат достъп до услуги, предоставяни от фармацевтите по Medicare, 
част Б. Тези услуги ще бъдат реимбурсирани по Medicare Част Б, ако се предоставят 
на пациенти в общности с недостиг на доставчици на първична медицинска помощ и 
ако услугите са в съответствие с действащите закони. Освен това APhA призова Кон-
греса да включи фармацевтите и в новото законодателство за спешни ситуации, /като 
справяне с пандемията на COVID-19/ като доставчици на здравни услуги, които мо-
гат да помогнат в борбата с COVID-19. Ето и по-важните резултати, които са постиг-
нати от началото на пандемията до сега: 

 
1. Разшири се достъпа на децата до ваксините чрез включване на аптеките 
APHA работи усилено за промяна на мнението на политиците и неотдавнашната 

заповед на министерството на здравеопазването и хуманитарните услуги /HHS/ за 
разширяване на достъпа на децата до ваксините е доказателство, че това се случва, 
въпреки противопоставянето на няколко групи от организираната медицина. Изборът 
на пациента, достъпът и сътрудничеството между практикуващите специалисти са в 
центъра на вниманието ѝ. Министерството на здравеопазването на САЩ наскоро 
направи нещо много важно за американската общественост, обявявайки нова полити-
ка, която стандартизира достъпа до детски ваксини във всички щати и територии. 
HHS заяви, че по време на тази пандемия, фармацевтите могат да прилагат лицензи-
рани или разрешени ваксини, препоръчани за деца на възраст между 3 и 18 години, 
дори когато щатските закони и разпоредби са по-рестриктивни. Това смело действие 
се основава на здрава логика. Дори преди пандемията на COVID 19 е имало докумен-
тиран недостиг на доставчици на първична медицинска помощ, а нивата на ваксина-
ция, използващи традиционните подходи, са били недостатъчни за постигане на уста-
новените национални цели, особено сред юношите. 

От началото на пандемията има обезпокоителен спад в рутинните детски вакси-
нации, тъй като семействата не отиват в медицинския кабинет поради страх от ин-
фекция или поради загубата или намаляването на застрахователното покритие. Тре-
вожен брой медицински практики са затворени, много от тях завинаги, или работят с 
намалени часове за прием. В настоящата ситуация има смисъл и е напълно логично 
да се дадат на родителите повече възможности да защитят децата си от болести, 
предотвратими с ваксини, включително сезонния грип. 

Придържането към досегашните ограничения в досъпа, както се предлага от ня-
кои медицински организации, не успява да разпознае новите реалности. В продълже-
ние на десетилетия фармацевтите от САЩ, Великобритания и др. държави демон-
стрират способността си да предоставят важни здравни услуги вкл. имунизации и да 
подобряват резултатите за общественото здраве. Ето и някои от фактите: 
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- Приблизително половината щати вече не налагат възрастови ограничения на 
фармацевтите за прилагане на детски ваксини без вредни ефекти. 

- Фармацевтите са най-достъпните доставчици на здравни услуги в страната – 90 
процента от американците живеят на около 5 мили от аптека. Дори едно от собстве-
ните списания на Американската медицинска асоциация отбеляза наскоро, че възрас-
тен човек с Medicare финансово покритие посещава аптека средно 13 пъти годишно, 
но отива до лекарски кабинет само седем пъти. 

- Фармацевтите са изключително ефективни като помагат за прекратяване на из-
вънредните ситуации в областта на общественото здраве. Изследване в списанието 
Disaster Medicine and Public Health Preparationness съобщава, че когато фармацевтите 
от общността са участвали във ваксинирането на обществеността за грип H1N1 преди 
около десетилетие, времето, необходимо за постигане на 80 процента обхват на вак-
синацията е съкратено със седем седмици. Това е историята на успеха, която ще е 
необходима за тазгодишния грип и ваксините срещу COVID 19. Собствената литера-
тура на американската медицинска асоциация /AMA/ отбелязва положителни здравни 
резултати, когато фармацевтите са част от здравните екипи. 

- Много лекари не са съгласни с лидерите на т.н. организирана медицина. В мно-
го болници и общности лекарите и фармацевтите работят заедно за да осигурят съв-
местна грижа, базирана на екипна работа. Лекарите вече оценяват ролята на фарма-
цевтите като партньори в грижите за пациентите. Те осъзнават, че общите разходи за 
здравеопазване намаляват и качеството се повишава, когато фармацевтите са равно-
правни членове на здравния екип. Тези лекари настояват все повече за екипна работа, 
а не за връщане назад. Съществуват системи, като имунизационните регистри напр., 
за обмен на данни между здравните специалисти. 

Повечето аптеки наскоро обещаха да работят в тясно сътрудничество с всички 
доставчици на имунизации, за да постигнат здравните резултати, които са нужни на 
обществото. Те ще координират работата си, ще си сътрудничат с другите доставчи-
ци и ще комуникират и документират всички предоставени ваксинации, което вече се 
прави чрез имунизационните регистри. 

HHS заслужава поздравления, че се фокусира върху нуждите на пациентите и им 
предостави правото да избират къде да се ваксинират, независимо дали това да става 
в лекарски кабинет или аптека. По време на най-лошата пандемия от един век насам, 
здравето на нацията зависи от последователната борба на всички здравни специалис-
ти срещу нея. 

 
2.  Разширяване участието на фармацевтите в дистанционното здравеопазване 

/т.нар. телездравеопазване/ 
 

Ролите на фармацевтите в САЩ непрекъснато се разширяват и им позволяват да 
провеждат тестване за COVID-19, съставяне и приготвяне на дезинфектанти за ръце и 
много други допълнителни дейности, включително разширяване на дистанционните 
услуги за лекарствата чрез системата на телездравеопазването. Днес фармацевтите 
прилагат дългодействащи инжекционни антипсихотици, съгласно сключени споразу-
мения с лекари психиатри за съвместна практика, за да помогнат на екипите за пси-
хично здраве и по-специално на медицинските сестри в тях да могат да изпълняват 
други функции. Това е само един от многото примери за това как фармацевтите, ба-
зирани в аптеките, могат да служат като предпазна мрежа, когато другите здравни 
специалисти трябва да се насочат към изпълнение на различни нови задачи. Има мно-
го други подобни случаи в различни здравни заведения и популации. 
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Пандемията от коронавирусна болест (COVID-19) през 2020 г. в Съединените ща-
ти създаде драматична необходимост от бързо въвеждане на дистанционни здравни 
услуги в райони на страната, където телездравеопазването има ограничен обхват. 
Това не би било възможно без значителни промени в начина, по който центровете за 
Medicare и Medicaid Services (CMS) осигуряват възстановяване на разходите за теле-
здравеопазване. Традиционно Администрацията по здравни ресурси и услуги опреде-
ля телездравеопазването като използване на електронна информация и телекомуника-
ционни технологии за подпомагане на клинични здравни грижи на дълги разстояния, 
обучение на пациенти и професионално здраве, обществено здраве и здравна адми-
нистрация. Преди пандемията от COVID-19, достъпът до телездравеопазни услуги за 
пациентите от Medicare е бил ограничен до райони на страната, определени като 
неметрополистични статистически зони (MSA) или райони с недостиг на здравни 
професионалисти. Някои изключения от тези изисквания за местоположение са пра-
вени за пациенти в краен стадий на бъбречно заболяване, остър инсулт и нарушения 
в употребата на вещества от пациенти със съпътстващи психични заболявания. В до-
пълнение към ограниченията за местоположение, Medicare изисква също така срещи-
те за телездравеопазване да се провеждат чрез синхронни аудио и визуални телеко-
муникации, които позволяват комуникация в реално време, да използват платформа, 
която се счита за съвместима със Закона за преносимост и отчетност на здравното 
осигуряване (HIPAA), и да се провеждат между доставчиците с установена връзка 
между пациент и доставчик [6]. Medicare и частните застрахователи също възстановя-
ват разходите за телездравеопазни услуги на намалена ставка. Тези ограничения, съ-
четани с намалена компенсация, допринасят за това, телездравеопазните услуги да не 
са предпочитан вариант за много доставчици. 

През 2019 г. CMS премахна някои ограничения за телездравеопазване и започна 
да възстановява разходите на доставчиците за услуги, които използват допълнителни 
телекомуникационни подходи като виртуално чекиране, дистанционна оценка на 
предварително записана информация за пациентите и междупрофесионални интернет 
консултации. Виртуалното чекиране е кратка комуникация, предоставяна синхронно 
с установен пациент и е предназначена да бъде иницииран от пациента достъп до 
грижи. Отдалечената оценка на предварително записана информация е оценката на 
записаната информация от квалифицирани доставчици на здравни услуги, която се 
използва, за да се определи дали е необходимо посещение на пациента или оказване 
на други услуги. Междупрофесионалните интернет консултации са начин за достав-
чиците да търсят възстановяване на разходите, когато консултацията се осъществи по 
телефона или асинхронно чрез Интернет. Освен това тези услуги нямат същите огра-
ничения за местоположение, както бе споменато за други телездравеопазни услуги на 
Medicare. За съжаление нито една от тези по-нови телездравеопазни услуги или стан-
дартните телездравеопазни услуги на Medicare не позволяват на фармацевтите да 
търсят компенсацтия за своето време при осъществяването им. Въпреки че предизви-
кателствата с компенсациите затрудняват фармацевтите да използват телездравеопаз-
ването, те все пак са ангажирани с предоставянето на такъв вид услуги на пациенти-
те. Когато предоставят телездравеопазни услуги, фармацевтите са показали статисти-
чески значимо въздействие върху резултатите, насочени към пациента. През 2012 г. 
McFarland et al. [26] показват, че при пациенти, които имат достъп до клинични ап-
течни услуги чрез телездравеопазване, има статистически значима разлика между па-
циентите, постигнали целите на гликиран хемоглобин на 3 и 6 месеца в сравнение с 
пациентите, които не са използвали телездравеопазни аптечните услуги. Подобрения 
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в резултатите, насочени към пациента, са наблюдавани и при лечение на хипертония; 
проучване от 2013 г. на Margolis et al. [25] показва, че в сравнение с обичайните гри-
жи за пациента, телездравното наблюдение на кръвното налягане на пациента от фар-
мацевт подобрява контрола на 6, 12 и 18 месеца. Фармацевтите също така показват 
статистически значими подобрения в резултатите, насочени към пациента, при реад-
мисии на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест и обостряния на сър-
дечната недостатъчност, отказване на тютюнопушенето и използване на лекарства за 
понижаване на липидите 24], [29]. Тези документирани подобрения в резултатите по-
казват, че използването на телездравеопазването не само подобрява грижите за паци-
ентите, но и че фармацевтите са успешни в прилагането им. 

В отговор на пандемията от COVID-19, CMS предприе действия на 17 март т.г. и 
разшири достъпа до телездравни услуги чрез отказ от член 1135 от Закона за 
социално осигуряване, който позволява временни промени в Medicare, Medicaid и 
детското здравно осигуряване по време на национална извънредна ситуация. Съглас-
но този отказ CMS разреши доставката на телездравни услуги Medicare в цялата стра-
на. Това освобождаване позволява на определените доставчици да предоставят услу-
ги чрез телездравеопазване, които иначе биха възникнали лично, при това с редовен, 
а не намален процент на възстановяване. В допълнение, CMS заяви, че Службата за 
граждански права на HHS ще се откаже от санкции за нарушения на HIPAA срещу 
доставчици, обслужващи добросъвестно пациентите чрез ежедневна комуникационна 
технология, която позволява на доставчиците да използвате услуги като FaceTime, 
Skype и Zoom, за да извършват услугите за телездравеопазване на пациентите от 
Medicare. В допълнение към разширяването на достъпа до телездравни услуги на 
Medicare, CMS също подчерта, че доставчиците могат да продължат да използват 
виртуални чекирания и електронни посещения. За много доставчици използването на 
тези опции е важно, тъй като за разлика от телездравните услуги на Medicare, няма 
изискване за аудио и визуална комуникация в реално време, а просто синхронна дис-
кусия за виртуално чекиране или асинхронна дискусия за електронно посещение. 
Липсата на нужда от аудио и визуална комуникация в реално време позволява предо-
ставянето на тези услуги чрез по-широк спектър от комуникационни модалности, 
включително използването на портали за пациенти, телефони и защитени текстови 
съобщения. Както електронните посещения, така и виртуалните чекове са специфич-
ни разпоредби за телездраве и се възстановяват по нормални цени, но фармацевтите 
са предимно изключени от тези федерални разпоредби. На 30 март CMS публикува 
актуализиран документ с насоки, предоставящ разяснения относно някои изисквания 
към модела „инцидентно“,ползван от фармацевтите при фактуриране на теле здраве-
опазните услуги, който пояснява, че прякото наблюдение ще бъде разрешено чрез из-
ползването на аудио и видео технология в реално време. При нормални обстоятелст-
ва директният надзор изисква доставчикът на услуги да бъде на разположение на съ-
щото място, където се осъществява услугата. В допълнение, CMS посочи, че достав-
чиците могат да сключат договор със спомагателен персонал, който включва и фар-
мацевтите, за да осигури непрекъснато предоставяне на медицински услуги, предос-
тавяни „инцидентно” [12]. Подчертаването, че фармацевтите се считат за помощен 
персонал, накара националните аптечни организации да настояват за промени. На 6 
април 2020 г. Американската фармацевтична асоциация се свърза с администратора 
на CMS Seema Verma, като се застъпи секретарят на HHS Алекс Азар да използва но-
вата власт, предоставена му съгласно Закона за помощ и икономическа сигурност за 
коронавируса за да включи фармацевтите в разпоредбите за телездравеопазване. 
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Към момента обаче не са настъпили допълнителни промени в съществуващия за-
кон и регулаторните препятствия ще продължат да оказват влияние върху способ-
ността на фармацевтите да предоставят телездраве, докато не бъдат признати за дос-
тавчици съгласно дял XVII от Закона за социално осигуряване. Липсата на статут на 
доставчик обаче не означава, че фармацевтите не могат да продължат да предоставят 
висококачествени грижи за пациентите и да бъдат компенсирани за висококачестве-
ните грижи, които те предоставят. Много пациенти от Medicare, които получават 
фармацевтичен контрол на хронично заболяване, вероятно ще отговарят на условията 
за управление на хронични грижи (CCM). През 2015 г. Medicare започна да компен-
сира доставчиците за усилията им за управление на състоянието на хронично заболя-
ване на пациента чрез НКМ. Съгласно тази програма фармацевтите, които са или 
пряко наети от клинициста, или са наети като трета страна и чиито услуги обикнове-
но се контролират от клиницист, могат да се считат като клинични персонал за CCМ. 
Това, което е от особено значение по време на пандемията на COVID-19 е, че прекият 
надзор, който както е посочено по-горе, е необходим за реимбурсиране по модела 
„инцидентно“, не е изискване за CCM. Вместо това се допуска общ надзор, когато 
грижите се предоставят под ръководството на доставчик, но не се изисква тяхното 
физическо присъствие. Тази гъвкавост осигури възможност за фармацевтите да про-
дължат да управляват състоянието на заболяването чрез споразумения за съвместна 
практика, когато доставчиците и пациентите не могат да присъстват едновременно 
поради продължаващата пандемия от COVID-19. Фармацевтите предоставят високо-
качествени грижи, които пряко засягат живота на много пациенти в тази нация. Тъй 
като нацията разширява предоставянето на грижи с модела на телездравеопазване по 
време на пандемията на COVID-19, някои опции за възстановяване на разходите ос-
тават отворени за фармацевтите, но те зависят от местните разпоредби или от способ-
ността за променя на съществуващите практики. 

  
3. Провеждане на PSR тестове на пациенти за Ковид 19 от аптеките 
На 4 февруари 2020 г. секретарят на здравеопазването и хуманитарните услуги 

(HHS) на САЩ определи, че COVID-19 представлява значителна заплаха за общест-
веното здраве и впоследствие бяха издадени множество разрешения за спешна упо-
треба (EUA) от Администрацията по храните и лекарствата (FDA). EUA позволява на 
FDA да улесни по-бързо наличието на мерки за противодействие по време на извън-
редна ситуация в областта на общественото здраве, включително за тестване на 
SARS-CoV-2. Всеки диагностичен тест in vitro изисква EUA за разпространение, ос-
вен ако не е разработен от държавни лаборатории. 

Понастоящем има 3 вида in vitro тестове за откриване на настояща или предшест-
ваща SARS-CoV-2 инфекция: (1) на молекулярна основа (верижна реакция с полиме-
разна обратна транскрипция), (2) антиген и (3) серологичен (антитяло ) тестове [33], 
[36]. 

Молекулярните тестове идентифицират наличието на вирусна РНК, а антигенни-
те тестове откриват наличието на нуклеокапсидния протеинов антиген и се използват 
за определяне на активна инфекция. Разработени са серологични тестове за иденти-
фициране на имунния отговор на SARS-CoV-2 чрез идентифициране на антитела 
[36]. Въпреки че тестовете откриват наличието на SARS-CoV-2, тестовете обикнове-
но се наричат тестове COVID-19. Неадекватният отговор на Съединените щати за 
разработване и разпространение на такива тестове първоначално остави щатите с 
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малко възможности, с изключение на ускореното разработване на ваксини и лекарст-
ва и физическото дистанциране. 

С нарастващите изисквания за отваряне на страната и неспазване на препоръките 
на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) за предотвратяване на 
инфекции, като например измиване на ръцете, избягване на близък контакт и покри-
ване на устата и носа с маска, когато сте около други хора, днес има още по-голяма 
нужда от разширено тестване [8]. Освен това от служителите може да се изисква да 
имат поне един или дори два отрицателни теста за SARS-CoV-2 преди да се върнат 
на работа, увеличавайки търсенето на тестване. 

В анализ, проведен от Gubbins et al. [18] се потвърди, че тестването на POC в ап-
теките в общността може да бъде от полза за пациентите. Освен това аптеките се кла-
сираха на четвърто място през 2015 г. с повече от 10 000 обекта и могат да изиграят 
критична роля за разширяване на тестовете за SARS-CoV-2 . 

На 8 април 2020 г. секретарят на HHS, Алекс Азар, издава насоки, даващи на фар-
мацевтите правомощия да поръчват и администрират тестове за ТОРС-CoV-2 съглас-
но Закона за обществена готовност и готовност за извънредни ситуации (PREP) [17]. 

На 19 май 2020 г. консултативният съвет даде разяснение, че федералните насоки 
отменят всякакви държавни и местни законови изисквания, които пречат на фарма-
цевтите да поръчват и администрират одобрени от FDA тестове за SARS-CoV-2.  

Дори и с изясняване на правомощията на фармацевтите да поръчват и админи-
стрират тестове за ТОРС-CoV-2 съгласно Закона за подготовка, как тестването може 
да работи в аптеките, базирани в общността, и как то може да бъде по-широко маща-
бирано, еволюира. Тестването в аптеките се основава на 2 пътя [27]. В първия фарма-
цевтът улеснява тестването чрез събиране или наблюдение на вземането на пациента 
на пробата и партньорство с лаборатория за обработка на пробата и провеждане на 
теста. Някои фармацевти могат да имат затруднения с осигуряването на подходящи 
лични предпазни средства (ЛПС) [7], [9]. Секрет от двете ноздри на носа, събран от 
пациента, се препоръчва от CDC за намаляване на експозицията и необходимост от 
ЛПС. Записването на пациентите става по телефона. Даването на пробата за теста 
става в уговорения час /през 15 мин/ от 9 -12 часа всеки ден. Фармацевтът говори и 
обслужва пациента през остъклено прозорче, а пациентът е в превозното си средство 
и изпълнява указанията на фармацевта, който брои до 20 завъртания в едната и след 
това и в другата ноздра и определя дълбочината за вземане на секрета след завършва-
не на цялата процедура предварително етикетирания плик се оставя в специална ку-
тия до гишето, закрепена на стената на аптеката. След 12 часа служител на лаборато-
рията, определена да проведе тестовете събира тестовете от аптеките. На следващия 
ден се получава стандартно писмо от лабораторият, съдържащо името и адреса на 
лабораторията, името и адреса на пациента, датата на анализа и резултата /позитивен 
или негативен/.  

Във втория път фармацевтът или пациентът събира секрета и фармацевтът про-
вежда POC теста, като аптеката е регистрирана като лаборатория, одобрена от CLIA. 
Въпреки това, по тези 2 пътя има множество работни потоци /модели/ за провеждане 
на диагностично тестване на SARS-CoV-2, които включват разлики в това кой оце-
нява пациента и поръчва и къде и как се взема секрета за изпитване. 
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Фигура 1. Тестване за коронавирусна болест и услуги,  
свързани с тестване на коронавирусна болест от фармацевт. 

 
Използвани съкращения: CMS, центрове за Medicare & Medicaid Services; 

CLIA, Изменения в клиничната лаборатория; COVID-19, коронавирусна болест; 
ЛПС, лични предпазни средства. Източник: American Pharmacists Association, 
National Alliance of State Pharmacy Associations, Pharmacy models for COVID-19 
testing., (Available at https://www.pharmacist. com/sites /default/ files/ audience/Pharmacy 
%20Models %20for%20COVID19%20 Testing_ 07292020.pdf  

 a-По време на извънредната ситуация Министерството на здравеопазването 
и социалните услуги не изисква поръчка за тест COVID-19 
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Съгласно модела на фиг. 1 аптеката и фармацевтът предоставят мястото – често 
паркинг – на друг субект, който да направи оценка на пациента, да поръча теста и да 
вземе пробата в аптеката. Фармацевтът може да предложи пространството безплатно 
или да получи плащане за използването на пространството. Фармацевтът не участва в 
този модел на тестване. 

Пътеките и моделите осигуряват различна рамка за диагностично тестване на 
SARS-CoV-2 в аптека в общината. Тъй като пандемията продължава да се развива, 
моделите могат да се променят, особено когато ролята на фармацевта за увеличаване 
на тестовете става все по-важна. Тъй като пандемията продължава да се развива, мо-
делите могат да се променят, особено когато ролята на фармацевта за увеличаване на 
тестовете става все по-важна.  

Най-голямото предизвикателство продължава да бъде плащането за тестовете, 
взети от фармацевтите. Фармацевтите трябва да работят с местните административни 
изпълнители на Medicare, държавната Medicaid и търговските платци /застраховате-
лите/, за да осигурят плащане преди тестване. 

 
4. Подготовка на аптеките за приложение на ваксина/и срещу COVID-19 
Докато изследователите се надпреварват да произвеждат безопасна и ефективна 

ваксина срещу COVID-19, текат процедури по множество канали за да се гарантира, 
че след като бъде одобрена, ваксината ще бъде ефективно произведена, разпростра-
нена и администрирана. Много специалисти ще имат роля в тези процедури, включи-
телно здравните специалисти, които действително ще прилагат ваксината. Това ще 
включва и фармацевтите, които през септември т.г. получиха разрешение от Минис-
терството на здравеопазването и хуманитарните услуги на САЩ да прилагат ваксини 
срещуCOVID-19, одобрени от Администрацията по храните и лекарствата (FDA). 

Трима различни експерти д-р Anthony Fauci, експерт по инфекциозни заболява-
ния, Робърт Редфийлд, директор на Центровете за контрол и превенция на заболява-
нията и Moncef Slaoui, съдиректор на работната група за разработване на ваксини 
/COVID-19 Operation Warp Speed/, имат три различни мнения относно това кога вак-
сината ще бъде широко достъпна за американската общественост. Но нещо, за което 
всички експерти са съгласни е, че когато бъде одобрена ваксината, фармацевтите в 
САЩ ще имат решаваща роля в осигуряването на безопасното й приложение на аме-
риканската общественост. Фармацевтите, около 80 процента от които вече предлагат 
ваксинации срещу грип, получиха изрично разрешение от Министерството на здраве-
опазването и хуманитарните услуги на САЩ да прилагат ваксината срещу COVID-
19, когато тя стане налична. 

Според предварителен план за разпределение, разработен от оперативната група 
COVID-19 Operation Warp Speed, фармацевтите ще бъдат включени по време на 
„Фаза 2“, когато обемът на наличната ваксина се увеличи и може да бъде предложена 
на по-широки слоеве от населението. Въпреки че не е известно точно кога това ще се 
случи, фармацевтите предприемат необходимите стъпки сега за да гарантират, че не 
само са одобрени, но са организирани и подготвени да действат, когато настъпи този 
момент. 

Американската администрация разшири достъпа до ваксини срущу COVID-19 
На 9 септември т.г. Министерството на здравеопазването и хуманитарните услу-

ги на САЩ (HHS), чрез зам. министъра на здравеопазването, издаде насоки, съгласно 
Закона за обществена готовност при извънредни ситуации (PREP Act) за разширяване 
на достъпа до безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19, когато те са достъп-
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ни. Това ръководство упълномощава лицензираните фармацевти да поръчват и адми-
нистрират, а лицензираните или регистрирани стажанти в аптеките, действащи под 
надзора на квалифицирания фармацевт, да прилагат ваксинации срещу COVID-19 на 
лица на възраст 3 или повече години, при спазване на определени изисквания. 

„Това действие се основава на напредъка на нашата администрация към осигуря-
ването на безопасна, ефективна и широко достъпна ваксина до 2021 г.“, каза зам. ми-
нистърът по здравеопазването д-р Брет П. Жироар, „Разрешаването на фармацевтите 
да поръчват и прилагат ваксини COVID-19 значително ще разшири достъпа до вак-
сините за американския народ“. 

За да се квалифицират като „покрити лица“ /Осигурено лице, което има право на 
медицински обезщетения или други услуги, обхванати от здравна политика/ под 42 
U.S.C. § 247d-6d ((i) (8) (B) при прилагане на ваксини срещу COVID-19, разрешени 
или лицензирани от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA), 
на лица на възраст 3 или повече години, фармацевтите и стажант-фармацевтите, ли-
цензирани или регистрирани от техния щатски аптечен съвет трябва да отговарят на 
следните изисквания: 

- Ваксината трябва да бъде разрешена от FDA или лицензирана от FDA. 
- Ваксинацията трябва да бъде поръчана и администрирана в съответствие с пре-

поръките за COVID-19 на Консултативния комитет по имунизационните практики 
(ACIP). 

- Лицензираният фармацевт трябва да завърши програма за практическо обуче-
ние от най-малко 20 часа, която е одобрена от Акредитационния съвет за фармацев-
тично образование (ACPE). Тази програма за обучение трябва да включва практичес-
ки техники за инжектиране, клинична оценка на индикациите и противопоказанията 
на ваксините и разпознаването и лечението на нежелани реакции към ваксините. 

- Лицензираният фармацевт и лицензираният или регистриран стажант-аптекар 
трябва да имат актуален сертификат в основния CPR /кардио пулмонална реанима-
ция/. 

- Лицензираният фармацевт трябва да завърши минимум два часа продължаващо 
фармацевтично обучение, свързано с имунизацията по време на всеки период на про-
фесионално лицензиране. 

- Лицензираният фармацевт трябва да спазва изискванията за водене на отчетност 
и докладване според юрисдикцията, в която той прилага ваксини, включително прег-
лед на регистъра на ваксините или други записи за ваксинация преди прилагането на 
ваксина срещу COVID-19. 

- Лицензираният фармацевт трябва, ако пациентът е на или под 18 години, да ин-
формира пациента и възрастния придружител на пациента, за важността на посеще-
нието при педиатър и да ги насочи, когато е подходящо към педиатър или друг ли-
цензиран доставчик на първична медицинска помощ. 

- Лицензираният фармацевт и лицензираният или регистриран аптечен стажант 
трябва да отговарят на всички приложими изисквания (или условия за употреба), как-
то е посочено в споразумението за доставчици на ваксинация срещу COVID-19 в 
Центровете за контрол и профилактика на заболяванията и всички други федерални 
изисквания, приложими към администрацията на ваксината (ите) срещу COVID-19. 

- Разрешението отменя всички държавни и местни закони, които забраняват на 
тези, които отговарят на посочените по-горе изисквания, да поръчват или прилагат 
ваксини срещу COVID-19. Разрешението не отменя държавните и местните закони, 
които позволяват на допълнителни лица да прилагат ваксини срещу COVID-19. 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                       том XLII, 2020 
 

369 

Новата бяла книга от Micro Merchant Systems, „Подготовка на Вашата аптека за 
администриране на ваксини срещу COVID-19“, може да бъде важен ресурс за фарма-
цевтите през този период. Документът предоставя преглед на инициативите за разра-
ботване на ваксини и препарати от веригата за доставки и засилва съобщенията от 
Американската фармацевтична асоциация (APhA) и Националната асоциация на фар-
мацевтите на Общността (NCPA) относно фармацевтичните препарати. Технологията 
ще бъде от съществено значение за осигуряване на ефективно управление на вакси-
нациите и следователно в статията се обсъждат и няколко подходящи възможности 
на PrimeRx™ /фирмата, която осигурява на аптеките всички необходими информаци-
онни системи и технологични решения за облекчаване работата в тях/. 

Фармацевтичната коалиция на вериги за доставки и разплащания обяви ръко-
водни принципи за безопасен и ефикасен достъп до ваксината срещу COVID-19. 
Представителни организации на фармацевтичната верига за доставки и разплащания 
в Америка, включително производители на ЛП, отпускани по рецепта и без рецепта и 
производители на генерични лекарства; аптеки и фармацевти във всички практики, 
включително здравни системи и болници; супермаркети; търговци на едро; създатели 
на фармацевтични стандарти за качество; работодатели и други спонсори на здравни 
планове; доставчици на здравно осигуряване; и мениджъри на аптеки, публикуваха 
ръководни принципи за безопасно и ефикасно разработване, разпространение и раз-
пределение на ваксина (и) за постигане на масова имунизация срещу коронавирус 
(COVID-19). Те представляват ангажимента на частния сектор за ефективно, добре 
координирано разпределение и масова имунизация срещу COVID-19 като необходи-
мо противодействие на настоящата пандемия. Високите нива на ваксинация срещу 
COVID-19 с ефективна ваксина са от съществено значение за смекчаване на панде-
мията сега и защита срещу бъдещи огнища. 

Ръководните принципи за безопасно и ефикасно разработване, разпростра-
нение, разпределение и масово имунизиране на ваксини срещу COVID-19 са 
следните: 

- Разработването, одобрението и постмаркетинговото наблюдение на продукти, 
вкл. ваксина срещу COVID-19 трябва да се придържат към прозрачни и строги науч-
ни процеси, които пораждат обществено доверие в безопасността и ефикасността на 
тези продукти. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) е гло-
балният „златен стандарт“ за безопасността и ефикасността на медицинските продук-
ти. В допълнение към FDA, Консултативният комитет по имунизационни практики 
(ACIP) на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) има несрав-
ним опит и в определянето на съображения за употреба и насоки за ваксини, така че 
те да се използват безопасно и ефективно от стотици милиони хора. Широко разпро-
страненото доверие във всички лицензирани или разрешени ваксини срещу COVID-
19 е от решаващо значение за хората да изберат да бъдат ваксинирани и да преодоле-
ят несигурността си спрямо ваксината. В подкрепа на това доверие, FDA трябва да 
продължи да улеснява навременния достъп до данните за фармакологична бдител-
ност на ваксините и друга съответна информация за безопасност, докато процесът на 
ваксиниране се развива. 

- Равномерното разпределение на ваксината срещу COVID-19 е от първостепенно 
значение и трябва да се даде приоритет на постигането на най-голямо въздействие 
върху общественото здраве. Вземането на решения относно това на кого трябва да се 
предостави приоритетен достъп до първоначалното снабдяване с ваксина (и) срещу 
COVID-19 трябва да бъде прозрачно, изчерпателно, приобщаващо и да се придържа 
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към възможно най-високите етични стандарти. Навременният национален диалог, 
чрез множество форми на участие на общността, ще насърчи общественото доверие в 
справедливите стратегии за разпространение и разпределение на ваксините. 

- Ще са необходими последователна публична ангажираност и ясна комуникация 
относно първоначалните и последващи решения за приоритизиране от страна на 
ACIP. Служителите на общественото здравеопазване признават, че първоначалното 
снабдяване и последващата наличност може да са недостатъчни за ваксинирането на 
всички приоритетни групи. Процесите на вземане на решения за последващо приори-
тизиране от ACIP трябва да се придържат към същите високи стандарти и прозрачни 
процеси като първоначалните решения. Решенията за избор на ваксина и имунизация 
трябва да продължат да се вземат въз основа на актуални доказателства за ефектив-
ността на ваксината, включително доказателства, показващи относителна ефектив-
ност за специфични популации пациенти (напр. педиатрия, бременност, възрастни 
възрастни, пациенти със сложни здравословни състояния и други подгрупи). 

- Разпределението трябва да се ръководи от добре координирана национална 
стратегия, която е съобразена със съществуващите стратегии за разпространение на 
рутинни ваксини. Добре обмислено планиране на всички нива на управление и в сът-
рудничество със заинтересованите страни от държавното и местното обществено 
здравеопазване и частния сектор ще са необходими за правилното изпълнение на на-
ционалните насоки спрямо уникалните и променящи се нужди на местните общнос-
ти. Разпределението трябва да използва съществуващите механизми и инфраструкту-
ра; това включва осигуряване на равен достъп и наличност в цялата страна, особено в 
селските и недостатъчно обслужваните райони. 

- Политиките на програмата за ваксинация и стратегиите за прилагане трябва да 
отчитат готовността на местната инфраструктура за ваксинация и безопасността на 
работната сила, ангажирана с имунизациите. Политиките и стратегиите за прилагане 
трябва да гарантират, че ваксинациите се провеждат при безопасни условия, като ра-
ботната сила, вкл. и другите здравни работници са подготвени и защитени от свърза-
ния с тях риск. Като здравни работници от първа линия, работната сила за имуниза-
циите, състояща се от фармацевти, лекари, медицински сестри и други здравни спе-
циалисти, изисква приоритетен достъп до първоначалните доставки на ваксини. 
Отговорните за местната инфраструктура за ваксини ще трябва да се придържат към 
одобрените от FDA инструкции за етикетиране за всяка съответна ваксина и за пра-
вилното съхранение и боравене с ваксините по цялата верига на доставки. Стратегии-
те също трябва да отчитат конкретни инструкции за съхранение, боравене и прилага-
не на ваксини, включително правилното боравене с остри предмети. 

- Ваксинацията за профилактика и управление на инфекциозни заболявания, 
включително COVID-19, е основна здравна услуга, която трябва да бъде приоритетна 
и популяризирана. Постигането на високи нива на ваксинации срещу COVID-19 ще 
изисква свеждане до минимум на колебанията и дезинформацията за ваксините и 
осигуряване на правилното прилагане на ваксините в съответствие с националните 
клинични насоки. На здравните специалисти, включително фармацевтите, ще се раз-
чита да осигурят обучение на пациентите относно възможностите за ваксиниране и 
безопасността им и да контролират пациенти със усложнени здравословни състояния. 
Трябва да бъдат издадени национални клинични насоки за доставчиците на имуниза-
ция, които да включват съображения за различно клинично приложение на различни 
ваксини срещу COVID-19 и къде са необходими бустер дози /допълнителни подсил-
ващи ефикасността на ваксината дози/. Също така трябва да има ясна комуникация 
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относно това колко дълго ваксината е ефективна и кога хората могат да се нуждаят от 
бустер дози. Може също така да е необходим координиран подход за поддържане на 
регистъра на ваксините и насоки за водене на документацията, особено за проследя-
ване на ваксини, изискващи бустер дози. 

- Осигуряването на достъпност, включително чрез предотвратяване и премахване 
на финансови бариери, ще бъде от решаващо значение за успешния отговор на 
общественото здраве на COVID-19. След лицензиране или разрешение от FDA и след 
издаване на препоръки от Консултативния комитет по имунизационните практики 
(ACIP), производителите, платците, лекарите, фармацевтите и други важни заинтере-
совани страни, като здравните центрове в общността, трябва да насърчават широк 
достъп, следвайки националните клинични насоки. ACIP трябва да гарантира, че не-
говите препоръки се предоставят незабавно, така че да няма забавяне между реше-
нието за лицензиране или разрешение и препоръката на ACIP. Възстановяването на 
разходите на доставчиците на имунизация чрез разумни административни такси е от 
съществено значение за максимален достъп. 

 

Заключение 
Независимо, че в продължение на десетилетия фармацевтите са едни от малкото 

здравни специалисти, на които липсва признание като доставчици на здравни услуги 
във федералния закон, Американската асоциация на фамацевтите /AphA/ провежда 
последователна политика за признаване на фармацевта като неразделна част на 
здравния екип. Обявената наскоро от Министерството на здравеопазването на САЩ 
нова политика стандартизира достъпа до детски ваксини във всички щати и терито-
рии. Освен това HHS заяви, че по време на тази пандемия, фармацевтите могат да 
прилагат определени лицензирани или разрешени ваксини, препоръчани за деца на 
възраст между 3 и 18 години, дори когато щатските закони и разпоредби са по-рест-
риктивни. Фармацевтите са включени в провеждането на PSR тестове на пациентите 
в аптеките и като помощен персонал за сключване на споразумения с лекарите за 
оказване на дистанционни здравни услуги в областта на лекарствената терапия като 
осигуряват и финансова компенсация за това обслужване по модела „инцидентно”. 
Всичко това стана възможно благодарение на многобройните доказателства от науч-
ни проучвания, че фармацевтите притежават квалификация и умения да оказват фар-
мацевтични грижи и допълнителни услуги за своите пациенти като по този начин 
допринасят за подобряване на резултатите за общественото здравеопазване и осво-
бождават свободно време на останалите здравни специалисти за изпълнение на тех-
ните основни дейности. 
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ИНТЕГРИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ В 

АВТОМОБИЛИТЕ 
 

Даниела Марева 
Бургаски свободен университет 

 
INTEGRATION OF PROPULSION SYSTEMS IN CARS - 

CREATING A COMBINED ARCHITECTURE 
 

Daniela Mareva 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: Когато се създават автомобилни приложения, реализирани с по-малко час-
ти, може да се намали както теглото, така и разходите и да се подобри надежд-
ността. Това може да се реализира с идеята за интегриране на електрически пре-
возни средства (EV) и хибридни електрически превозни средства (HEV) с комбини-
рана архитектура. Комбинираната архитектура интегрира крайното оборудване 
на силовия агрегат като бордовото зарядно устройство (OBC), DC/DC с високо 
напрежение (HV DC/DC), инвертор и разпределителен блок (PDU). 
 
Keywords: Integration, propulsion systems, combo-box architecture system, application. 

 
 

Поради налагането на пазара на електрически автомобили, много от фирмите 
работят върху автоматизацията на електрическата, механичната част и комбинацията 
между тях. 

Работата в това направление тепърва се развива и дава възможност на фирмите 
да прилагат иновативни решения и така да печелят пазара. 

Възможно е да се приложи интеграция на механично, контролно или силово 
ниво, както е показано на фигура 1. 

 
Фигура 1: Преглед на типична архитектура в EV 
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Интегрирането на компонентите на крайното оборудване на силовия агрегат поз-
волява да се постигне: 

•  подобрена плътност на мощността; 
•  повишена надеждност; 
•  оптимизирани разходи; 
•  по-опростен дизайн и монтаж, с възможност за стандартизиране и модулиране. 
 

Комбинирани приложения на пазара 
Има много различни начини за внедряване на комбинирана архитектура, но се 

очертават четири от най-често срещаните подходи като: вградено зарядно устройство 
и комбинирана технология с високо напрежение, DC/DC за постигане на висока 
плътност на мощността при комбиниране на задвижване, верига за управление на са-
мото превозно средство и автоматизирана подобрена механика. Вариантите са: 

o  №1 -   с независими системи; не толкова популярен днес, колкото преди някол-
ко години. 

o  №2  - може да бъде разделен на две стъпки: 
- споделяне на механичния корпус на DC/DC преобразувателя и вграде-

ното зарядно устройство, но разделяне на независимите охладителни 
системи.  

- споделяне както корпуса, така и охладителната система (най-често сре-
щаният избор). 

o  №3  - интеграция с контролно състояние – развива се до вариант №4. 
o №4  - има най-доброто предимство в разхода на компоненти и материали, тъй 

като в захранващата верига има по-малко превключватели на захранването и 
магнитни компоненти, но има и най-сложния алгоритъм за управление. 

 

 
 

Фигура 2: Четири от най-често срещаните варианти за комбинирана архитектура 
на OBC и DC/DC (комбинирани блок-схеми за задвижване) 

 
1. Интеграция на високо напрежение три в едно на OBC, DC/DC и PDU за високо 

напрежение, оптимизиращи електромагнитни смущения (EMI) (опция № 2) 
 6,6-kW – OBC; 
 2,2-kW DC/DC преобразувател; 
 разпределителен блок на захранването (по мощност). 
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2. Комбинирана архитектура на интегрираща в едно – вградено зарядно уст-
ройство + DC / DC преобразувател за високо напрежение (опция № 3) 

 6,6-kW - OBC; 
 1.4-kW DC/DC преобразувател; 
 магнитно интегриране; 
 поделяне на общ ключ на захранването; 
 поделяне на устройството за управление и контрол. 
 (един микроконтролер [MCU] корекция за състоянието на фактора на мощност-

та, един MCU контрол на състоянието на DC / DC и още един DC / DC преобразува-
тел за високо напрежение). 

 

3. 43 киловатово зарядно устройство, интегриращо вградено зарядно устройство 
+ много мощен инвертор + тягов двигател (опция № 4) 

 AC високомощно зарядно устройство над 43 kW; 
 поделяне на общ ключ на захранването;  
 поделяне на намотките на двигателя. 

 
Фигура 3 изобразява блок-схема на силовия агрегат, реализираща комбинирана 

архитектура със споделяне на превключвател на захранването и магнитна интегра-
ция. 
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Фигура 3: Превключвател на захранването и магнитно споделяне  
в комбинирана архитектура 

 

Както е показано на фигура 3, бордовото вградено зарядно устройство OBC и 
DC/DC преобразувателят на високо напрежение са свързани към батерията с по-висо-
ко напрежение, така че номиналното напрежение на мостовия инвертор е еднакво за 
OBC и HV DC/DC преобразувател. Това позволява споделяне на превключвателя на 
захранването с мостовия инвертор, както за OBC зарядно устройство, така и за HV 
DC/DC преобразувател. 

Освен това, интегрирането на двата трансформатора, показани на фигура 3, пома-
га за постигането на по-добра магнитна интеграция. Това е възможно, тъй като те 
имат еднакво номинално напрежение. От страната на високо напрежение, преобразу-
ването става в двуфазен трансформатор. 

 
Повишаване на производителността 
 

Фигура 4 показва как се вгражда buck конвертор, за да се подобри производител-
ността на изхода с ниско напрежение. 

Фигура 4: Подобряване на производителността на нисковолтовия изход 
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Вграденият BUCK конвертор помага за подобряването на ефективността на нис-
коволтовия изход. 

Когато тази комбинирана топология работи в състояние на зареждане на високо-
волтовата батерията, изходът с високо напрежение може да се контролира точно. 
Ефективността на изхода с ниско напрежение обаче ще бъде ограничена, тъй като 
двата извода на трансформатора са свързани заедно. Един прост метод за подобрява-
не на нисковолтовата производителност е с добавяне на вграден понижаващ преобра-
зувател. Компромисът обаче е допълнителният разход. 

 
Компоненти за взаимно поделяне 
Подобно на бордовото зарядно устройство, системата OBC и интегрирането на 

HV DC/DC преобразувател довежда до получаването на номиналното напрежение с 
корекция на фактора на мощността в самото OBC, като и трите полумоста на инвер-
тора стават с много близки стойности. Това позволява споделяне на превключвателя 
на захранването с трите полумоста, с двата компонента от крайното оборудване, как-
то е показано на фигура 5, което може да намали разходите и да подобри плътността 
на мощността. 
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Фигура 5: Споделяне на компоненти в комбиниран дизайн 
 

От двете технологии се получава хибридна интегрирана технология от нов вид. 
Тъй като електродвигателят обикновено има три намотки, е възможно да се пос-

тигне магнитна интеграция чрез споделяне на намотките, като индуктори на коректо-
ра на фактора на мощността в OBC, което позволява намаляване на разходите и подо-
бряване на плътността на мощността.  

 
ИЗВОДИ 
 

Еволюцията на интеграцията продължава от механично интегриране на ниско ни-
во до електронно интегриране на високо ниво. Сложността на системата ще се увели-
чава с увеличаване на нивото на интеграция. Въпреки това, всеки вариант на комби-
нирана архитектура на устройствата за превозните средства, предизвиква различни 
дизайнерски решения, включително: 
 Необходимост от внимателно проектиране при магнитна интеграция в двига-

телите, за да се постигнат най-добри резултати. 
 Алгоритъмът за управление ще бъде доста по-сложен, с прилагане на такава 

интегрирана система. 
 Проектиране на високоефективна охладителна система за разсейване на ця-

лата топлина, дори и в по-малките системи на електрозадвижващи агрегати. 
 Гъвкавостта е ключова при комбинираната архитектура.  
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Abstract1: This report aims to highlight the need for innovations inspired by nature, 
generating many benefits, including jobs, social capital. The needs of the environment 
provide increasing opportunities for entrepreneurs who create a product or service from 
waste or almost no resources. The diversification of existing activities provides a marketing 
perspective for the circular economy and emphasizes the green message and influence on 
consumer behavior and, on the other hand, market supply. Communication between market 
participants in a circular economy is gaining more and more innovative and digitilized 
dimensions. 
 

Key words: green marketing, circular economy, sustainability, digital tools. 
 
Резюме: Този доклад има за цел да подчертае необходимостта от иновации, вдъхно-
вени от природата, генериращи много ползи, включително работни места, социален 
капитал. Нуждите на околната среда предоставят все по-големи възможности за 
предприемачите, които създават продукт или услуга от отпадъци или почти без 
ресурси. Диверсификацията на съществуващите дейности осигурява маркетингова 
перспектива за кръговата икономика и подчертава зеленото послание и влияние 
върху поведението на потребителите и, от друга страна, предлагането на пазара. 
Комуникацията между участниците на пазара в кръговата икономика придобива 
все по-новаторски и дигитализирани измерения. 
 

Ключови думи: зелен маркетинг, кръгова икономика, устойчивост, дигитални 
инструменти. 
 
 

Въведение 
В наши дни екологичните проблеми уязвяват обществото в световен мащаб дори 

по-осезаемо от преди няколко десетилетия. Нарастването на населението и намалява-
нето на природните ресурси храна доведе до противоестествената употреба на голям 
мащаб от изкуствени продукти или химически вещества, които да модифицират про-
дукциите в полза на производителите. Това явление поражда реакции сред потреби-

                                                            
1 По проект „ИРИСИ“ на БСУ с договор за финансиране № КП/06/ОПР 01/4/ 21.12.2018 г. от 
Фонд „Научни изследвания“. 
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телите и компании, които вече са започнали да обръщат повече внимание на последи-
ците от техните действия върху околната среда[1]. 

Днес в научната общност се обединяват около твърдението, че климатичните 
промени, дори да не са предизвикани от колективната човешка дейност, то със сигур-
ност са ускорени и от нея. (Bolin, 1997; IPCC, 2001 г.). Глобалните климатични про-
мени са само един, макар и особено голям, обхват промени и деградация на екосисте-
мите, чиито услуги поддържат целия живот, включително човешко икономическа 
реализация на земята. Ползите от природните ресурсите са действията, които човек 
упражнява, пряко или косвено, намесвайки се във функциите на екосистемата 
(Costanza et al.,1997). Едно скорошно проучване се сблъсква с предизвикателствата, 
пред които са изправени пет от най-критичните екосистемите е съвместно усилие на 
Института за световни ресурси, Световната банка и Организацията на обединените 
нации, пилотният анализ на глобалните екосистеми (PAGE; Институт за световни 
ресурси, 2000 г. Резултатите от състоянието на тези екосистеми предизвикват безпо-
койство: всяка от тях изпитва намаляващ капацитет поради човешка намеса (като 
обезлесяване, унищожаване на тропическите гори и свързаната с това загуба на био-
разнообразие, замърсяване и прекомерна консумация на сладка вода) и т.нар екосис-
темни услуги, свързани с всяка от тях (като улавяне на въглерод, пречистване на въз-
дух, генериране на плодородна почва, филтриране на сладка вода) може съответно да 
пострадат[2]. 

Терминът „Зелен маркетинг“ навлиза в края на 80-те и началото на 90-те години. 
Американската маркетингова асоциация (AMA) провежда първия семинар на тема 
„Екологичен маркетинг“ през 1975 г. Продължаването на този семинар води до една 
от първите книги за зелен маркетинг, озаглавена ,,Екологичен маркетинг“. 

Първото определение, свързано със ,,зеления” маркетинг датира от 1976 г., кога-
то Хениън и Кинеар подчертават,че екологични маркетинг е ангажиран с всички 
маркетингови дейности, които служат в полза на каузата ангажирана с екологични 
проблеми и за, които може да се осигури „лекарство”[3]. 

Зеленият маркетинг се състои от множество дейности, предназначени да гаранти-
рат основния аспект на маркетингово-продуктов обмен с минимално отрицателно 
въздействие върху околната среда[4].  

Няколко източници посочват, че по-пълното определение на зеления маркетинг 
се основава на процеса на планиране, изпълнение и управление на развитието, цено-
образуването, насърчаването и разпространението на продукти по начин, който от-
говаря на критериите за задоволяване нуждите на клиентите, постигане на организа-
ционна цели на бизнеса и свързване на тези процеси с екосистемата[5].  

Peattie определя зеления маркетингът като цялостен процес на управление, отго-
ворен за идентифициране, предвиждане и среща нуждите на потребителите и компа-
ниите по ефективен и устойчив начин [6]. Според него това явление търпи три етапа 
на еволюция. Първата фаза (екологичен зелен маркетинг) включва всичките марке-
тингови инструменти и дейности, които помагат и решават екологичните проблеми. 
Във втората фаза (природосъобразен маркетинг) фокусът е върху тази технология, 
която включва проектирането на иновативни продукти, които са ангажирани с въпро-
сите за замърсяването и отпадъците. Третата фаза е на устойчивия зелен маркетинг, 
който бележи своето начало в края на 90-те и началото на 2000 г. 
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Устойчивост и зелен маркетинг 
 

Устойчивото развитие съгласно „Доклада на Световната комисия по околна среда 
и развитие (Организация на обединените нации, 1987 г.)“ може да се разглежда като 
модел на използване на ресурсите, насочен към задоволяване на човешките нужди, 
като същевременно се запазва околната среда, така че тези нужди да бъдат удовлет-
ворени не само в настоящето, но в неопределеното бъдеще. Устойчивото развитие е 
формата на развитие, която цели устойчиво потребление и устойчив икономически 
растеж и се опитва да защити околната среда. Полето на устойчивото развитие може 
да бъде разбито концептуално на три съставни части: устойчивост на околната среда, 
социалнополитическа устойчивост и икономическа устойчивост.  

Двата термина устойчиво развитие и устойчиво потребление са двете страни на 
една и съща монета. Устойчивото развитие се отнася до поддържане на дългосрочен 
икономически, социален и екологичен капитал. Докато устойчивото потребление се 
превръща в начин на живот. Устойчивото потребление използва ресурси по начин, 
който свежда до минимум вредата за околната среда, като същевременно подкрепя 
благосъстоянието на хората.  

Точно преди десетилетие терминът зелен маркетинг или зелена бизнес стратегия 
предизвикаха визии за ограждащ екологизъм и увеличиха разходите за съществува-
щите нормални стоки. Повечето от индустриите възприемаха, че потребителите са 
готови да купуват продукти на най-добри конкурентни цени и не свързват никаква 
стойност с екологично чисти продукти. Те смятат, че натискът да се направи зелена 
бизнес среда и да се държи по-отговорно, особено идва от правителството и неговите 
законодателства и потребители нямат нищо общо[7]  

Общата идея в стратегията за устойчивото развитие е необходимостта от интег-
риране на икономически и екологични мерки при вземането на решения при полити-
ки, които запазват качеството на развитие на селското стопанство и опазването на 
околната среда. Крайният продукт на зеления маркетинг е опазването на околната 
среда за настоящето и бъдеще поколение 

Главната тема в стратегията за устойчиво развитието е необходимостта от интег-
риране на икономически и екологични съображения при вземане на решения чрез по-
литики, които запазват развитието на селското стопанство и опазването на околната 
среда. А крайният продукт на зеления маркетинг е именно опазването на околната 
среда за настоящето и бъдещото поколение. Развити енергийно ефективни операции, 
по-добър контрол върху замърсяването, рециклируеми и биоразградими опаковки, 
екологично безопасните продукти са част от зеления маркетинг, водещ до устойчиво 
развитие. По този начин, зеленият маркетинг е инструмент за постигане на устойчиво 
развитие. 

Според Earth day, зеленият маркетинг включва следните устойчиви елементи[8]: 
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Фиг.1 

 
Зеленият маркетингов микс 

 
Зелен продукт (Green Product)  
Необходимостта от съхраняване на околната среда налага ревизия на съвремен-

ните продукти, а в някои случаи те дори променят своят дизайн, формула и производ-
ствен процес. Екологично оправданите цели за трансформиране на продуктите се из-
разява все повече намаляване безконтролното потребление, замърсяването и пестене 
на оскъдни ресурси. Зеленият продукт е този, който причинява по-малко вреда[9]. 

 
Зелена промоция (Green promotion)  
Много корпорации използват темата за околната среда за своите промоционални 

дейности. Устойчивите отношения наблягат сериозно на създаването на гласова 
връзка с бенефициентите, особено с клиентите и целта му е да се повиши осведоме-
ността и обучението за засилване на социалния и екологичния кредит на корпорация-
та и нейните продукти. Това обикновено се осъществява чрез подчертаване на пред-
ставянето на рекламни лозунги на корпорацията, а също и чрез сътрудничество и 
партньорство със социални или екологични институции[9]. 

Има три вида зелена реклама: (а) реклама, която показва връзката между про-
дукта / услугата и околната среда; (b) реклама, която разпространява зеления начин 
на живот чрез подчертаване на продукт или услуга и (c) реклама, която изобразява 
екологичната отговорност на направленията на корпорацията. 

1
•Включване в зелени концепции, гледни точки и ползи във всеки маркетингов проект.

2

• Информиране и обучение на сътрудници и клиенти за зелените възможности и стимули, които 
насърчават и дават възможност за ресурсна ефективност

3
• Прилагане на ефективно и зелени практики в офис среда.

4

•Популяризиране и формиране на обединения с доставчици, персонал, клиенти за насърчаване 
на ресурсно‐ефективни дейности

5
•Разпознаване, валидиране и реагиране на опасенията на заинтересованите страни

6

•Отчитане на взаимовръзките на устойчивите бизнес практики, интелигентен растеж, нов 
урбанизъм и рециклиране/повторна употреба

7

• Поддържане и насърчаване на информираността за тенденциите вустойчивост, екологични 
бизнес практики иикономическо развитие.

8

• Определете как може да се използва зелената философиябизнес и маркетингови дейности от 
всякакъв тип.

9

•Разпознаване и реагиране на регулаторни, строителни, разходни препятствия, както и липса на 
знания

10

•Информиране на клиентите за значимостта на LEED, Energu Star и други системи за оценка на 
устойчивостта свързани с техния биснес и начин на живот.
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Трябва винаги да се има предвид, че рекламираното има реално въздействие, нап-
ример, наистина намалява замърсяването на въздуха; определят специални предимст-
ва на продукта по отношение на характеристиките, свързани с подобряване на със-
тоянието на околната среда; представяне на определени данни за предимствата на 
продукта, например процента и естеството на рециклирания продукт; осигуряване на 
условия, които правят възможно сравнението за клиента; дефиниране на всички тех-
нически термини и обясняване предимствата на околната среда, защото потребители-
те не знаят много за екологичните проблеми (Wong & Stoneman, 2009).  

 

Зелена цена  
Цената е решаващият и важен фактор за зеления маркетингов микс. Повечето 

потребители плащат по-висока цена, само ако знаят добавената стойност на продук-
та. Тази стойност може да бъде свързана с подобряване на производителността, ефек-
тивност, дизайн, видимо привличане или нейния вкус или дори поради други харак-
теристики на зеления продукт, включително по-дълъг живот и безвредност [10] 

Зеленото ценообразуване е една от най-трудните загадки на зеления маркетинг. 
Ако социалните и екологичните разходи са отразени в представената цена на клиента 
и клиентът възнамерява да плати такава цена, производителите ще бъдат насърчава-
ни да създават повече устойчивост. Корпорациите, които привличат такива разходи и 
ги прехвърлят на клиента, винаги са изправени пред две опасности да бъдат обвине-
ни в злоупотреба с интересите на клиентите, както и относително повишаване на це-
ните в сравнение с конкурентите [11](Durning, 2011). Зелената цена трябва да бъде 
разумна и конкурентна[12] (Soonthonsmai & Vuttichat, 2007). 

 

Зелена дистрибуция 
Зеленото разпределение включва два вътрешни и външни аспекта. Под вътрешен 

аспект имаме предвид вътрешната среда на корпорацията, която трябва да бъде мяс-
то, в което мениджърите и служителите имат усещане за спокойствие, освен да наб-
людават екологичните проблеми във вътрешните процеси на корпорацията и пропор-
ционалността между вътрешното пространство и планирания продукт. По този начин 
клиентите са привлечени от него поради доброто поведение на служителите и прият-
ното пространство. Под външен аспект имаме предвид местата за предлагане на про-
дуктите и услугите, които имат най-малко вреда за околната среда [13]. 

Разходът на изкопаеми горива и енергия за доставяне на продуктите до клиентите 
е едно от основните предизвикателства за околната среда за повечето предприятия. 
Налагането на високи данъци върху потреблението на изкопаеми горива може да ока-
же голямо влияние върху транспортната икономика и да насърчи корпорациите да 
прибягват до регионални и местни корпорации и канали за дистрибуция, вместо да 
използват вътрешната система за дистрибуция (Menon, 2002). Някои действия, които 
могат да бъдат разгледани от всички корпорации по отношение на дистрибуцията и 
транспорта, са по-долу:  

• Разработване на метод за централизирано разпространение, който създава еко-
логични предимства, като намалено движение на превозни средства и намаляване на 
пратките  

• Съставяне на подходяща политика и цел за намаляване на замърсяването на 
превозните средства, които разпространяват продуктите;  

• Анализ на разходите и полезността за проучване на възможностите на система-
та за рециклиране на отпадъци и опаковки;  

• Повишаване на екологичната осведоменост както в корпорацията, така и сред 
страни по договора за превоз (Polonsky & Ottman, 2000). 
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Инструменти на зелената маркетингова промоция 
 

Промоцията се отнася до набор от инструменти и тактики, използвани от компа-
нията за да промотира и пуска на пазара своя продукт или услуги [14]. Връзките с об-
ществеността е управленската функция, която установява и поддържа взаимоизгодни 
отношения между една организация и обществеността, от която зависи успехът или 
неуспехът [15] вж (фиг 2). 

Реклама – за реклама се използват различни инструменти, телевизия,радио, вест-
ници, флаери, интернет и т.н. 

PR (public relations) – връзките с обществеността представляват начина, по който 
компаниите общуват със своите клиенти[16]. Връзки с обществеността е отличителна 
функция за управление, която помага да се създаване и поддържане на взаимни ли-
нии на комуникация, разбиране, приемане и сътрудничество между организация и 
нейните публики. • Помага на ръководството да бъде информиран и отзивчив на об-
щественото мнение. 

Персонални продажби – личната продажба включва използване на хора в проце-
са на продажба на продукти, продажби от човек на човек, от уста на уста, обаждания, 
търговски срещи, презентации на продукти, и демонстрации. Според Американската 
Маркетингова асоциация, личната продажба е „устна представяне в разговор с един 
или повече потенциални купувачите. В този случай стойността на персонала е висока. 

 

 
Фиг. 2 

Промоция

(Promotion)

Персонални 
продажби

Рекламиране
сред клиенти 
и доставчици

Социалноори
ентиран 

маркетинг

Събитиен 
маркетинг

Grassroot 
promotion

Мобилен 
маркетинг

Дигитален 
маркетинг

Групон 
(Grupon = 
Group + 
Coupon)

Реклама

PR
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Потребителски промоции – имат за цел да засилят ангажимента към клиентите 
и да се насърчат многократно продажбите. За устойчив маркетинг са промоциите 
предлагани от производителите директно на потребителите[18] и може включва сти-
мул, подарък или отстъпка. Има различни фактори, които влияят на поведението на 
потребителите към промоции, като социални и икономически фактори, но културата 
е „основен фактор“[19]. 

Потребителите имат няколко възможности за избор алтернативни продукти и те 
упражняват високо ниво на влияние на пазара върху качеството на продукта и него-
вата цена. Затова е важно производителите да отговарят на нуждите и очакванията на 
потребителите[20].  

Groupon (Group + Coupon) може да се използва от онлайн уебсайт за пазарува-
не, който предлага избрани ежедневни сделки голям брой клиенти[21] Предлагане на 
ваучер чрез Groupon има две предимства за една компания: разумни цени и рекла-
ма[22]. 

Социалните мрежи – представляват маркетингова възможност, която надвишава 
традиционните канали за продажба и осигурява директно връзки между компании и 
клиенти. Тези инструментите обикновено са базирани на интернет или мобилни уст-
ройства, като Twitter, Facebook, MySpace и YouTube. Когато една компания използва 
социални мрежи, тя увеличава възможностите за реклама на бизнеса. Предимствата в 
случая са: че може да се измерва уеб трафика, може да се реагира на въпросите вед-
нага, както на критиките или отрицателни схващания [23]. 

Маркетингът на събитията описва процеса на организиране на тематична из-
ложба, показ или презентация за популяризиране на продукт, услуга, кауза или орга-
низация, целяща персонално въздействие [24]. През последните години се наблюдава 
увеличение на използване на събитията като маркетингово средство. Такива събития 
могат да бъдат организирани за различни целеви групи. Най-често целите на събитие-
то са увеличаване или промяна на марката осъзнаване, за увеличаване на продажби-
те, за създаване или укрепване на връзка между клиента и продуктите[25]. 

Дигиталният маркетинг популяризира продуктите или марките чрез електрон-
на медия. Дигиталният маркетинг има определени предимства сравняване с традици-
онния маркетинг. Тя включва употребата на канали и методи, които дават възмож-
ност на организация да анализирате в реално време маркетинговите кампании и да 
разберете какво работи и кое не е [26]. През Дигитален маркетинг, марките вече мо-
гат да бъдат директни продавачи, съдържание продуценти, блогъри, туитъри 
(tweeters) и дори приятели [27]. 

Мобилният маркетинг се определя от мобилната маркетинг Асоциация като: 
„Набор от практики, които позволяват на организациите да общуват и да общуват със 
своята публика в интерактивен и подходящ начин чрез всяко мобилно устройство 
или мрежа ”[28].  

Мобилната търговия е дейност, която се появява, когато потребителите използват 
мобилните си устройства, за да извършват покупки. Мобилните устройства осигуря-
ват двупосочна комуникация. Никой на ръка, те предават информация за акаунта на 
мястото на продажба по време на транзакция и от друга страна тези устройства също 
може да получава информация или персонализирана реклама [29]. Причината мобил-
ният маркетинг е толкова ефективен е, защото позволява на компанията да достигне 
целта си през целия ден [30]. 

Grassroots промоция – Разчита нетрадиционна маркетингова стратегия. Става 
въпрос за вземане на потребител изненада, правейки незабравимо впечатление и съз-
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даване на количества социални шумове [31]. Рекламната стратегия може да се съсре-
доточи и върху маркетинга на ниски цени тактика. Тя включва необичайни подходи 
като прихващане срещи на обществени места, улични раздавания на продукти, каска-
ди за връзки с обществеността [32]. 

 
Зелено ориентирани поколения потребители  

 

Производителите на немасови продукти, търсят своето място на пазара, което 
значи, че трябва да развиват своята дейност по отношение на маркетинговия ориен-
тир. Необходимо е разграничаване на конкретните целеви пазари чрез сегментиране 
на общия пазар.  

Един от обозримите потребителски признаци е демографския и в частност въз-
растовия сегмент. Тук пазарната сегментация се прави на база поколенческия фактор. 
На базата на това сегментиране, наред с другите характеристики се изолират и потре-
бители с ясно разграничени параметри по отношение на екологичното потребление. 
Но нека първо изведем основните групи потребители. В пазарите B2C (Business to 
Customer), в които се продава на крайни клиенти – физически лица, съществува тен-
денцията потребителите да се сегментират по различните поколения. И те вървят в 
следната последователност: 

 

 
Фиг. 3 

 
Поколение X – Това са потребителите, родени в периода 1965-1979 г. 
Като правило, хората от Поколение X са добре образовани, здраво работещи, в 

пика на професионалната си кариера, със средни към високи доходи, със собствен 
дом. Имат деца, които са ученици и/или студенти. Ангажирани са с различни отго-
ворности и нямат много свободно време. 

Хората от Поколение X гледат телевизия, слушат радио, четат вестници и сайто-
ве. Активни са в социалните мрежи. Технологично грамотни са и не изпитват особе-
ни проблеми да пазаруват както във физически обекти, така и онлайн. Като цяло 
правят планирани покупки и по-рядко – спонтанни. 

На тези потребители следва да се предлагат изгодни сделки и възможности за 
спестяване. Купоните за отстъпки, програмите за лоялни клиенти и безплатната дос-
тавка са силни ценови стимули, който могат да се използват с успех в Като правило, 

Най‐голямо поколение

Тихо поколение

Поколение “Бейби бумъри”

Поколение X 

Поколение Y

Поколение Z 

•родени между 1901 –
1926 г.
• родени между 1927 –
1945 г.

•родени между 1946 –
1964 
• родени между 1965 –
1979 г.

•‐ родени между 1980 –
1994 
•родени между 1995 –
2010 г.
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хората от Поколение X са добре образовани, здраво работещи, в пика на професио-
налната си кариера, със средни към високи доходи, със собствен дом. Имат деца, кои-
то са ученици и/или студенти. Ангажирани са с различни отговорности и нямат мно-
го свободно време. 

Хората от Поколение X гледат телевизия, слушат радио, четат вестници и сайто-
ве. Активни са в социалните мрежи. Технологично грамотни са и не изпитват особе-
ни проблеми да пазаруват както във физически обекти, така и онлайн. Като цяло пра-
вят планирани покупки и по-рядко – спонтанни. 

На тези потребители следва да се предлагат изгодни сделки и възможности за 
спестяване. Купоните за отстъпки, програмите за лоялни клиенти и безплатната дос-
тавка са силни ценови стимули, който могат да се използват с успех в маркетинговия 
микс. 

Също така, потребителите от Поколение X са силно чувствителни към каузи с 
обществена значимост. Това би могло да се използва ефективно в маркетинга чрез 
различни социално-отговорни кампании. 

Също така, потребителите от Поколение X са силно чувствителни към каузи с об-
ществена значимост. Това би могло да се използва ефективно в маркетинга чрез раз-
лични социално-отговорни кампании. 

 
Кръгова и зелена икономика 

 

Кръговата (circular) и зелената (green) икономика стъпват на идеите за индуст-
риална екология и индустриална симбиоза. И двете икономики търсят баланса между 
икономическия растеж, социалното развитие и здравето на околната среда.  

Кръговата икономика е алтернатива на традиционната линейна икономика (про-
изведи, използвай, изхвърли). В нея запазваме ресурсите в употреба, колкото е въз-
можно по-дълго. Извличаме максималната стойност от тях по време на употреба. 
След това възстановяваме и регенерираме продукти и материали в края на всеки екс-
плоатационен живот. 

 
ЕК дава предписания за проектиране на здрави, дълготрайни и качествени про-

дукти на кръговата икономика и те се изразяват в: 
- установяването на критерии за минимална устойчивост, включващи, наред с 

другото, здравината на продукта, възможностите за поправка и капацитета му да бъде 
подобряван, за всяка категория продукти още от момента на проектирането им и след 
това, като се използват за основа стандартите, разработени от трите европейски орга-
низации по стандартизация (CEN, CENELEC и ETSI); 

- баланс между удължаването на жизнения цикъл на продуктите, превръщането 
на отпадъците в ресурси (вторични суровини), промишлената симбиоза, иновациите, 
потребителското търсене, опазването на околната среда и политиката за растеж на 
всички етапи от цикъла на продуктите, и счита, че развитието на все по-ефективни по 
отношение на ресурсите продукти не трябва да насърчава кратките жизнени цикли 
или преждевременното извеждане от употреба на продуктите; 

- въпроси като дълготрайността на продуктите, удължените гаранции, наличност-
та на резервни части, доколко е лесно да се извършва поправка и взаимозаменяемост-
та на компонентите следва да бъдат част от търговското предложение на производи-
теля за задоволяване на различните потребности, очаквания и предпочитания на пот-
ребителите и представляват важен аспект на конкуренцията на свободния пазар; 
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- изменение на Директивата за отпадъците, която затвърждава принципа на раз-
ширена отговорност на производителя и по този начин създава стимули за по-устой-
чив дизайн на продукта; 

 - поставянето на трайността на продукта и възможностите за поправка като цел 
следва да върви успоредно с целта за устойчиво развитие посредством, например, из-
ползването на еко-съобразни материали; 

- със загриженост количеството на отпадъците от електронно оборудване, генери-
рани от модеми, маршрутизатори и телевизионни декодери/приставки, когато потре-
бителите преминават към нов доставчик на телекомуникационни услуги; припомня 
на потребителите и доставчиците на телекомуникационни услуги, че съгласно Регла-
мент (ЕС) 2015/2120 потребителите вече имат право да използват крайни устройства 
по техен избор, когато преминават към нов доставчик на телекомуникационни услу-
ги; [33]  

Днес ЕК е приела нова план за действие по отношение на кръговата икономика 
или както те го наричат: ,,един от основните градивни елементи на Европейския 
зелен пакт, новата европейска програма за устойчив растеж.“. Предлагайки 
мерки по отношение на целия жизнен цикъл на продуктите, новият план за действие 
има за цел да подготви нашата икономика за екологосъобразно бъдеще, да укрепи 
конкурентоспособността ни, като същевременно защитава околната среда и предо-
ставя нови права на потребителите.  

Надграждайки върху свършеното от 2015 г. насам, новият план е насочен към 
проектирането и производството в кръговата икономика, за да се гарантира, че из-
ползваните суровини остават в икономиката на ЕС колкото е възможно по-дълго. 
Планът и предвидените в него инициативи ще бъдат разработени с активното участие 
на бизнеса и заинтересованите страни. 

ЕК заявява, че е нужно е пълно внедряване на кръговата икономика, за да се 
постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., да се опази околната 
среда и да се засили икономическата конкурентноспособност.  

Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Разполагаме с една планета Земя, а до 2050 г. 
консумацията ни ще достигне такова ниво, сякаш разполагаме с три.“ Новият план 
ще превърне кръговата икономика в стандарт в живота ни и ще ускори прехода към 
зелена икономика. Предлагаме решителни действия за промяна на върха на веригата 
за устойчивост, а именно при проектирането на продукта. Ориентираните към 
бъдещето мерки ще създадат възможности за бизнес и за работни места, ще пре-
доставят нови права на европейските потребители, ще използват потенциала на 
иновациите и цифровизацията и, също като природата, ще гарантират, че нищо не 
се разхищава.“  

 
Промишлената стратегия на ЕС – план за действие за кръговата икономика 

съдържа мерки за: 
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   Таблица 1.  
 

 Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. 
- политиката за устойчиви продукти, за да гарантира, че продуктите на пазара на 
ЕС са проектирани да издържат по-дълго, по-лесни са за повторна употреба, ре-
монт и рециклиране, и включват възможно най-много рециклирани материали, а 
не първични суровини 

Повече права за потребителите. 
- достъп до надеждна информация по въпроси като възможностите за ремонт и 
трайността на продуктите, за да могат да взимат устойчиви от екологична гледна 
точка решения. Те ще могат да се възползват от истинско „право на ремонт“. 

Акцент върху секторите, в които се използват най-много ресурси 
- акумулаторни батерии и превозни средства – нова регулаторна рамка с цел по-
вишаване на устойчивостта и насърчаване на кръговия потенциал на акумулатор-
ните батерии 
- опаковки – нови задължителни изисквания относно това какво се допуска на па-
зара на ЕС, включително намаляване на (свръх)опаковането 
- пластмаси – нови задължителни изисквания за съдържанието на рециклирани 
материали и специален акцент върху пластмасовите микрочастици, както и пласт-
масите на биологична основа и биоразградимите пластмаси 
- текстилни изделия – нова стратегия на ЕС за текстила с цел засилване на кон-
курентоспособността и иновациите в сектора и насърчаване на пазара на ЕС за 
повторна употреба на текстилните продукти 
- строителство и сгради – всеобхватна стратегия за устойчива архитектурна сре-
да, с която се насърчават принципите на кръговата икономика 
- храни – нова законодателна инициатива относно повторната употреба с цел да 
бъдат заменени опаковките, съдовете и приборите за еднократна употреба в хра-
нителния сектор с продукти за многократна употреба. 

Гаранция за по-малко отпадъци. 
общ за ЕС хармонизиран модел за разделно събиране на отпадъци и етикетиране. 
Планът за действие съдържа и поредица от действия за свеждане до минимум на 
износа на отпадъци от ЕС и за справяне с незаконния превоз на отпадъци. 

 
Моделът с кръгова икономия се състои от основни градивни елемента: Визия за 

кръгова икономия – нуждата компаниите са да проектират и изграждат продукти, 
които улесняват повторната им употреба и рециклиране. Например, изборът на пра-
вилните материали и възприемането на подход „от последно време до проектиране“ 
са решаващи фактори за дизайна на кръговата икономика. Ами ако вместо да купите 
хладилник и да го изхвърлите всеки път, когато се нуждаете от нов, вие плащате го-
дишна такса на доставчика на услуги за ремонт или да ви сглоби нов? Какво ще ста-
не, ако те вземат стария ти, повторно използват и уплътнят компонентите му и ти до-
несат новия висок клас? За да се случи това, идеята за кръговата икономика трябва да 
се прилага във всяка една стъпка. 

 За да се случи идеята за кръговата икономика трябва да се създадат нови бизнес 
модели. Иновативните бизнес модели трябва да се използват, за да се възползват нови 
възможности. Възможни са бизнес модели с кръгова икономика; като например заку-
пуване на храни с изтекъл срок на годност от супермаркета с по-ниска цена или нае-
мане на дрехи за специален повод, вместо да ги притежавате и след това да ги из-
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хвърлите. Новите и иновативни бизнес модели служат да вдъхновят другите сектори 
в икономиката да окажат положително въздействие върху в света. 

Модел на кръговата икономика е и създаването на системи, при които връщането 
на материали в почвата или в системата за индустриално производство може да се из-
ползва. По същество трябва да намали изтичането на материали, които са в системата 
и да се насърчат кръговите дизайни. Чрез преструктуриране на вериги за доставки, 
верижна логистика, сортиране, управление на риска можем да постигнем ефектив-
ност на разходите, по-качествено събиране и по-добри системи за обработка. 

Благоприятни системни условия – пазарните системи ще трябва да играят доми-
нираща роля за постигане на широко използване на материали и по-висока произво-
дителност на ресурсите. Трябва да има тласък от политиците, образователните инсти-
туции и популярните лидери на общественото мнение. 

 

Сфери, в които биха могли да бъдат полезни консултантските услуги в синята и 
кръгова икономика за реализиране на горепосочените модели са следните:  
 Измерване и оценяване на социалното управление и устойчивост (ESG).  
Нуждата от прозрачна нефинансова информация по въпросите на околната среда, 

социалните въпроси и управлението е едновременно необходимо и неотложно. Често 
компаниите избират да участват в оценките на ESG, за да покажат своите усилия за 
устойчивост на своите инвеститори и други заинтересовани страни и да подобрят 
своите резултати. Поради разпространението на референтни показатели и рейтинги и 
сериозна несъвместимост между различните инструменти, компаниите могат да бъ-
дат затрупани с несъразмерно изразходване на разходите си за отчитане за сметка на 
генериране на действителна промяна. Рационализирането на различните показатели 
за ESG е от съществено значение за повишаване на ефективността на ESG, наблюде-
ние на напредъка и ръководство при вземане на управленски решения. 
 Поддържане на индекса за устойчивост на Dow Jones. От планиране на 

действия и преглед до управление на проекти. 
Търсенето от страна на инвеститорите и институциите за информация на ESG все 

повече оказва натиск върху компаниите. Дейностите по отчитането обаче често отне-
мат много време за сметка на създаването на реално въздействие. Консултантските 
компании виждат голяма полза в активното включване във водещите ESG-бази като 
индекса за устойчивост на Dow Jones и CDP, но в същото време е борбата, която ком-
паниите трябва да възползват от всички усилия, които са положили за попълването 
на (понякога много взискателни) въпросници. 
 Матрична консултация за същественост, включително периодично актуали-

зиране на базата на големи данни 
Матрицата на съществеността се е превърнала в позната гледка в корпоративните 

отчети, представляваща подбор от теми, които генерират влияние върху компанията 
и които са от значение за нейните заинтересовани страни. Традиционно се извършва 
пълна оценка на съществеността, включваща вътрешни и външни заинтересовани 
страни в сложен процес. Но днес бурната бизнес среда изисква по-чест и гъвкав под-
ход, който следи денонощно рисковете и възможностите за устойчивост.  
 Професионално обучение на персонала 
Чрез професионални съвети и обучения ще се задълбочат съществуващите уме-

ния в тясноспециализираните дейности на синята икономика. Подобна експертна на-
меса има за цел придобиване на нови умения, както и диверсифициране на бранша.  
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Освен квалификация и преквалификация на персонала консултирането на бизне-
са залага до голяма степен и на хипотезата на Л. Грейнър, че ключовият фактор за бъ-
дещ успех на фирмата се крие нейната собствена организационна структура. Т.е спо-
собността на мениджмънта да вниква във фирмените проблеми спиращи развитието, 
без значение какви са пазарните възможности. В този случай е необходимо фирмено 
израстване и „еволюирането от една фаза към друга се осъществява чрез промени в 
организационната структура, стратегии и поведение на фирмата. 

 
Брандиране в Зеления маркетинг 

 

Днес брандирането се приема като отделен маркетингов инструмент и е много 
важен продуктов атрибут. То е символът и идентификатора на продукта, който се 
различава от конкуренцията. Няколко програми, използващи търговия в момента 
правилата, основани на принципа на доброволчеството, успешно се прилагат. Те 
включват еко-етикетиране, тоест етикетиране на продукти и услуги, които са по-еко-
логични от [34] (Устойчивост 2017, 9, 2218 4 от 13) техните заместители. В контекста 
на зеления маркетинг обаче трябва да правим разлика между марка на компанията и 
нейният зелен имидж и международно сертифицирано наименование на продукта. 

Екологичните етикети са етикети, предоставени на клиента, за да помогнат за 
разграничаването на „eco-friendly” продукти от конвенционалните [35]. Липсата на 
знания може да се преодолее чрез познаване всички съществени подробности за 
продукта и обстоятелствата на неговото производство, околната среда. В този случай 
етикетирането би било ненужно. Потребителят по-скоро трябва да разчита на орган, 
който изследва екологичните благоприятства вместо да го потвърди с етикет [36]. 

Стойността на марката се увеличава с прилагането на зелени маркетингови прин-
ципи за следните причини: „компанията увеличава стойността на своите продукти, 
печели конкурентно предимство, подобрява се имиджът на бизнеса, получава нови 
пазари и е готов да се справи с натиска върху околната среда на заинтересованите 
страни.” 

Концепцията за изграждане на марка върху ценности, свързани с екологичните и 
социалните резултати е свързан с три фактора, по-конкретно – изображението на зе-
лената маркировка, изпълнението на очакванията на зелени обещания и достовер-
ност. От това следва, че зелената маркировка отговаря на критериите „3E“, а именно 
продуктът е екологичен (сведени до минимум отрицателни въздействия върху 
околната среда), е прозрачен (не подкрепя нелоялни практики и социална неспра-
ведливост) и е икономическа (подкрепя дългосрочното икономическо устойчиво 
развитие) [37]. 

 
Някои „зелени” механизми 

 

Зелени инструменти в хотелиерството. За хотелиерите да бъдат „еко” означава 
да съобразят с природата целия си бизнес – да преоборудват хотелите така, че всички 
процеси в тях да бъдат екологични: да спестяват вода и енергия, да намалят боклука 
и да въведат разделното му събиране, но също и да прилагат социално отговорни ме-
тоди. Зеленият маркетинг в тази дейност е по-ярко изразен в сферата на алтернатив-
ния туризъм.Той може да се изрази в: 

Интелигентни сгради на хотели – обектът да бъде отговорен към потреблението 
на природни ресурси като вода и енергия, замърсяването и др. По този начин не само 
малките семейни, еко и т.н. хотели могат да се впишат в тенденцията, но да се реду-
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цират вредните влияния и на градските хотели. Това е най-лесно постижимо със сис-
тема за автоматизация, която обединява всички други системи в един хотел – ток, 
вода, парно, вентилация, климатична система, система за сигурност и достъп, пожа-
роизвестяване и т.н. Те позволяват контрол над потреблението на консумативи в 
сградата и на всяко отделно помещение. Благодарение на зонови контролери напри-
мер енергозахранването може да бъде управлявано в различни периметри – да бъде 
напълно изключвано в помещения, стаи, етажи, които не се ползват. 

 Слънчевата енергия – възможен алтернативен източник на енергия не само 
заради нарастващите нужди от такава в световен мащаб, но и заради нарастващата 
загриженост за екологичния баланс на планетата. Ползите от една такава инвестиция 
за значителни, както във финансово, така несъмнено и в имиджово отношение. Со-
ларните системи засега се използват предимно за подгряване на вода за битови нуж-
ди /според специалистите колекторите могат да осигурят на един хотел 100% покри-
тие на нуждите за подгряване на вода през лятото и около 70% през зимата/, но могат 
да се алтернативен източник и при произвеждането на електричество. 

Спестяване на вода – в световен мащаб тенденцията за намаляване на водните 
ресурси става все по-осезаема /на много места населението е поставено на воден 
режим или пък качеството на питейната вода е лошо/, като бъдещите прогнози никак 
не звучат оптимистично. Остарялата инфраструктура е една от главните причини за 
разхищението на вода, другата е липсата на съзнание за пестене. Гостите на хотелите 
са склонни да разхищават много повече вода, отколкото в собствените си домове. Не 
е лесно чрез подходящите призиви да се ограничи това потребление, затова засега се 
налагат други механизми: смяна на стандартните душ-батерии с такива с вградени 
водоспестяващи аератори; водоспестяващи казанчета; използването на съвременни 
уреди като съдомиялни, перални и др., които имат вградени механизми за водоспес-
тяване. 

Екомаркировката – получаването на отличителен еко-знак само по себе си е 
знак, че собствениците на хотела, занимаващите с маркетинга и мениджмънта са въз-
приели принципите на устойчивото развитие. Екомаркировката може да бъде амери-
канска, европейска или местна / US Energy Star, Blue Angel, Nordic Swan, европейско 
цвете и др./. Макар знаците да са различни – крайната цел е една – чрез щадящо из-
ползване на природните ресурси, икономия на суровините и оптимизиране на разхо-
дите да се постигне устойчиво развитие. Чрез подходящото разясняване клиентите 
трябва да свикнат да търсят подобни маркирани места за настаняване и да оценяват 
престоя си като крачка към подобряването на света.[38][39] 

Обувна индустрия. Според списание Flux[40], Сидни Браун (Sydney Brown) лук-
созна марка за обувки, която предлага динамичен дизайн и са етично издържани в ус-
тойчиво производство. Американския производител основава едноименния си лейбъл 
с твърдото убеждение, че луксът може да бъде произведен по екологично чист на-
чин.[41] 

Като цялостен подход към дизайна, дизайните на Браун са ръчна изработка. Тези 
обувки са не само вегански, но и са също екологични, тъй като те използват устойчи-
ви материали като такива като стелки за кокосови орехи, рециклирани и устойчиви 
горнища и регенерирани дървени подметки, всички с цел създаване на всеки чифт 
обувки с жизнен цикъл „люлка до люлка“. 

TOMS Обувки. Тези обувки са изработени от органичен памук и често са веган 
(без животински продукти). Фирмата за обувки дарява а чифт обувки на дете, по це-
лия свят за всеки чифт, който се купува. 
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NIKE – Екологични футболни ботуши61 Nike създаде футболна обувка с ограни-
чено издание от рециклирани и възобновяеми материали. Според Анди Кейн, дирек-
тор на глобалния футболен дизайнер, „Когато можете достави обувка, която комби-
нира висока производителност и a нисък екологичен отпечатък, това е печелившо 
предложение за играчите и планетата.” 

 
Зелените оскари компании в България 

 

Националният конкурс „Най-зелените компании в България“ празнува 10-тата си 
година като уникална надпревара за отговорните компании у нас. Събитието от само-
то начало се превърна в емблема на бизнеса, който се е ориентирал към устойчиви 
политики, като включва отличия, които са в синхрон с развиващата се бизнес среда в 
България, както и призове за личности, компании, общини и неправителствени орга-
низации. Тази година конкурсът, който следи „зелената“ корпоративна социална от-
говорност е допълнен с нови категории, свързани с извънредната ситуация и необи-
чайние предизвикателства на 2020 година. 

  
Организатор на конкурса е b2b Media. 
 

Основни критерии за оценяване, заложени в онлайн въпросника: 
1. Устойчиви политики  
Конкретни действия за намаляване на вредното въздействие от дейността на ком-

панията. 
2. Зелени практики 
Засяга вътрешните процеси при използването на продукти и външните взаимоот-

ношения с контрагенти. 
3. Нормативна уредба 
Познавате ли нормативната уредба, която регламентира вашата дейност в област-

та на въздействието върху околната среда? 
4. Устойчиви инвестиции 
Средствата, вложени в устойчиви политики, дейности и инициативи през 201Хг. 
5. Популяризиране на зелените практики 
Комуникация вътре в компанията и навън сред обществеността 
6. Сертифициране 
Удостоверения, сертификати и други документални източници, издадени от трета 

страна във връзка с дейността по намаляване на въздействието от дейността на ком-
панията върху околната среда, включително и отличия от Националния конкурс 
„Най-зелените компании в България” 

7. Управление на ресурсите 
Програми и дейности, свързани с използването на ресурси в компанията по на-

чин, щадящ околната среда. 
8. Устойчиви инициативи 
Проекти с екологична насоченост на локално и национално ниво, които са ини-

циирани от компанията или в които е взела участие. 
9. Изпълнени обещания 
Връзката между думи и дела – кои обещания, дадени през 201Х година, са били 

изпълнени през 201Х +1 година. 
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  Таблица 2. Отличените компании за 2020 г. 
 

Автоиндустрия, транспорт и логистика 
1. Транспрес Деливъри ЕООД 
Телекомуникации 
1. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД 
Енергетика, воден сектор 
1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ЕООД – Благоевград 
2. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – гр. ВРАЦА 
3. ЧЕЗ Разпределение България АД 
Индустрия и производствен сектор  
1. Behr-Hella Thermocontrol EOOD 
2. Солвей Соди АД 
3. Захарни заводи АД 
Рециклираща промишленост, управление на отпадъци  
1. УКО България ООД 
Обществени организации, общини и държавни структури  
1. Фондация „Асоциация за развитие на София“ 
Строителство, недвижими имоти, фасилити мениджмънт  
1. ХАУС КЛИЙНИНГ СЪРВИСИЗ ООД 
Банков сектор  
1. Българо-американска кредитна банка АД 
Хранителна индустрия, сектор „услуги”, търговия  
1. ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО КД  
2. Кауфланд България ЕООД енд КО КД  
3. ЗАГОРКА АД 
Селско стопанство  
1. Амитица ООД 
Зелена идея  
1. Пощенска банка 
2. Девин АД  
3. Ай Ес Джи Би Джи ЕООД 
Зелен проект 
1. Пощенска банка 
2. СОФТУЕР АГ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ – ЕООД 
3. ЗММ Сливен АД 
Зелен офис  
1. Акронис България ЕООД 
2. Айсобар Комърс ЕООД 
Зелена ПР кампания  
1. KBC Груп в България  
2. Кауфланд България ЕООД енд КО КД  
3. Медийни проекти и комуникации ЕООД 
Зелена CSR кампания  
1. Кауфланд България ЕООД енд КО КД  
2. Нестле България АД 
3. Орбико България ЕООД 
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Зелена иновация 
1. Schneider Electric 
2. Ейч Ар Ем Сълюшънс ЕАД 
Зелена инициатива в Ковид-19  
1. Акронис България ЕООД 
2. ДейтаАрт Юръп ЕООД 
Зелена инициатива 
1.Девин АД 
Зелено събитие  
1. Кауфланд България ЕООД енд КО КД  
Зелена технология  
1. Солвей Соди  
2. Кауфланд България ЕООД енд КО КД  
3. Ондо Солюшънс ООД 
Зелена образователна инициатива  
1. АЕЦ Козлодуй ЕАД  
Безхартиен офис  
1. Ейч Ар Ем Сълюшънс ЕАД 
Зелена инвестиция  
1. Каолин ЕАД 
2. Монбат Груп 
3. Захарни заводи АД 
Устойчиви политики в Ковид-19  
1. KBC Груп в България  
2. ЕСРИ България ООД 
3. Акронис България ЕООД 
Иновация от рециклирани материали  
1. Кауфланд България ЕООД енд КО КД  
Голямата награда „Най-зелена компания 2020“  
Кауфланд България ЕООД енд КО КД 

 
През последните десет години компаниите в България, които упражняват зелена 

политика бележат ръст в следните направления както следва:  
 Компании, показали устойчиво зелено поведение през годините – 90% 
 Компании, понижили своя въглероден отпечатъка – 40% 
 Компании, увеличи своите „зелени“ инвестиции – 60% 
 Компании, стимулирани от отличието за повече – 95% 
 Ръст на кандидатстващите компании всяка година – 22% 

 

 
Иновативна дейност на компаниите в Югоизточния и Югозападния регион,  

по отношение на показатели, свързани с кръговата икономика 
 

През периода 28.01-12.02.2020 г. бе проведено изследване на иновационната 
активност на компании в Югоизточния и Югозападния регион на България. Целевите 
групи бяха компании с и без иновационна активност от Югозападен район /областите 
София град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград/ и Югоизточен район 
/областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол/.  
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На база на изследвания от 151 интервюта, бяха получени следните данни: 
  

  Таблица 3. Сектор на дейност 
 

Индикатор Югозападен 
регион  

Югоизточен 
регион  

 76 75 

Селско, горско и рибно стопанство 10,5% 13,3% 

Добивна промишленост 1,3% 1,3% 

Преработваща промишленост 18,4% 14,7% 

Производство и разпределение на ел. и топлинна 
енергия и на газообразни горива 

0,0% 0,0% 

Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване 

0,0% 2,7% 

Строителство 23,7% 24,0% 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 19,7% 17,3% 

Транспорт, складиране и пощи 6,6% 2,7% 

Хотелиерство и ресторантьорство 5,3% 4,0% 

Създаване и разпростр. на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 

0,0% 2,7% 

Операции с недвижими имоти 0,0% 1,3% 

Професионални дейности и научни изследвания 7,9% 1,3% 

Административни и спомагателни дейности 0,0% 1,3% 

Образование 3,9% 6,7% 

Хуманно здравеопазване и социална работа 2,6% 4,0% 

Култура, спорт и развлечения 0,0% 0,0% 

Други дейности 0,0% 2,7% 

Общо 100,0% 100,0% 
  

Таблица 4. Доставчици на оборудване или материали  
 Югозападен район Югоизточен район 

 26 14 

България  80.8% 70.8% 

Европа 30.8% 20.8% 

Китай или Индия 0.0% 4.2% 

САЩ 0.0% 0.0% 

Други държави 3.8% 0.0% 

Без отговор 11.5% 16.7% 

Обща сума 126.9% 112.5% 
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По отношение на доставчиците на оборудване и материали е ясно, че най-голе-
мият е България (70,8-80,8%), което е положителен показател, който не показва 
нужда от внос. Следващият доставчик са европейските страни (20,8-30,8%). 

 
   Таблица 5. Маркетингови иновации в дейността 

Индикатор Югозападен 
регион  

Югоизточен 
регион  

 Да Не Да Не 

Значителни промени в дизайна или 
опаковката на стока или услуга 

21.1% 78.9% 26.7% 73.3% 

Нови методи или техники за промоция 
на продукти 

40.8% 59.2 % 21.3 % 78.7% 

Нови методи за пазарно позициониране 
на продукти или навлизане в нови 
канали за продажба 

39.5% 60.5% 33.3% 66.7% 

Нови методи за ценообразуване на 
стоки или услуги 

34.2% 65.8% 25.3% 74.7% 

Общо 76 75 

 
Сред анкетираните компании по отношение на маркетинговите иновации най-

малко значим е показателят Значителни промени в дизайна или опаковката на стоки 
или услуги и с най-голям принос Нови методи или техники за промоция на продукти 
40,8% – за Югозападна България и Нови методи за пазарно позициониране на про-
дукти или навлизане в нови канали за продажба – 33,3%, за Югоизточна България 

  
  Таблица 6. Общи процеси / практики 
 

Индикатор Югозападен 
регион  

Югоизточен 
регион  

 Да Не Да Не 

Прилага екологични стандарти 82.9% 17.1% 62.7% 37.3% 

Прилага стандарти за управление на 
иновациите 

49.9% 50.1% 42.7% 57.3% 

Използва практики като Enterprise 
Architecture за структуриране на бизнес 
процеси 

26.3% 73.7% 26.7% 73.3% 

Общо 76 75 

 
В тази област прилагането на екологичните стандарти и за двете области остава 

най-оценено. 
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   Таблица 7. Практики за устойчиво използване на суровини и материални 
дълготрайни активи 

 

Индикатор Югозападен 
регион  

Югоизточен 
регион  

 
Да Не Да Не 

Максимално използване на суровините 79% 21% 73.3% 26.7% 
Удължаване на живота и поддръжката 
на продуктите, които предлагате 

76.3% 23.7% 62.6% 37.4% 

Рециклиране на използвани суровини 61.8% 38.2% 42.7% 57.3% 
Удължаване на живота и поддръжката 
на оборудването и сградния фонд, 
които използвате 

76.3% 23.7% 82.7% 17.3% 

Намаляване на енергийната консумация 
на вашите процеси и продукти 

71% 29% 53.3% 46.7% 

Замяна на материали (като пластмаси) и 
процеси (като автомобилен транспорт) 

42.4% 56.6% 30.7% 69.3% 

Обща сума 76 75 
 

Отбелязва се, че по отношение на използването на суровини и дълготрайни мате-
риални активи, компаниите и в двете области разработват устойчива политика и 
всички показатели имат висок процент. 

 
Заключение 
 

Предизвикателството пред възприемането на зелената икономика е може би мно-
гопластово. С други думи казано, ние сме изправени пред проблем с множество изме-
рения и нужда от системна промяна от много участници. Новите времена изискват 
изключителна реорганизация в процесите на производство на предприятията. Замест-
ването на материалите с нови, екосъобразни или рециклирани, не е мода, а крайна не-
обходимост. Ресурсната ефективност, макар и неравномерно се адаптира към дей-
ността на компаниите в лицето на оптимизацията, дори и дигитализацията на проце-
сите. Създаването на нови бизнес модели маркетингови инструменти се превръщат в 
еквивалент за професионализъм и производството на конкурентен продукт, съобра-
зен с регламентирани норми.  
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Резюме: Вниманието на автора е насочено към идентифицирането на двигателите 
на риска, пандемичните стрес-сценарии и редуцирането на въздействието COVID-
19 върху финансовия сектор. Формулират се четири заплахи за риск от финансова 
нестабилност. За целта се разглеждат надзорните приоритети на Банковият над-
зор в Европейската централна банка. Обект на авторови коментари е карта на 
рисковете на единния надзорен механизъм. Отстоява се позицията, че фундамен-
талният двигател на риска се отнася до въздействието на COVID-19 върху целия 
спектър от общественото възпроизводство. Възприема се позицията на Каталин 
Боднар, Жулиен Льо Ру, Палома Лопес-Гарсия и Бела Шьорфи за големия макроико-
номически шок. В този аспект се анализират базов, неблагоприятен и пандемичен 
стрес-сценарии пред финансовата индустрия.  
 

Ключови думи: индентифициране, двигатели на риска, надзорни приоритети, 
стрес-сценарии, пандемичен стрес-тест. 
JEL кодове: G2, G21, G32 
 

Summary: The author's focus is to identify risk catalysts, pandemic stress scenarios, and to 
reduce the impact of COVID-19 on the financial sector. Four threats as a result of the risk 
of financial instability are formulated. For this purpose, the supervisory priorities of the 
Banking Supervision in the European Central Bank are considered. The subject of the 
author's comments is an outline of the unified supervisory mechanism risks. It has been 
stated that the fundamental risk catalyst concerns the impact of COVID-19 on the entire spectrum 
of public reproduction. The position of Katalin Bodnár, Julien Le Roux, Paloma Lopez-Garcia and 
Bela Szörfi on the great macroeconomic shock has been refered to. In this aspect, basic, 
unfavorable and pandemic stress scenarios for the financial industry are analyzed. 
 

Key words: identification, risk catalysts, supervisory priorities, stress scenarios, pandemic 
stress test. 
JEL Classification System: G2, G21, G32 

 
 

Въведение 
Целта на нашето изследване е в логическа последователност да проследим и 

анализираме идентифицирането на основните двигатели на риска, да откроим някой 
стрес-сценарии за оценка на устойчивостта на финансово-кредитните институции. В  
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този контекст ще се опитаме да покажем някои нови аспекти при редуциране въздей-
ствието на COVID-19 върху финансовия сектор. Защитаваната теза е, че продължа-
ващата се пандемия като фундаментален двигател на риска ще даде трайно отраже-
ние върху основните показатели за стабилност на финансовата индустрия в Европей-
ския съюз. Погледнато от друг ъгъл, тя вероятно ще се окаже дълбока рецесия, въп-
лъщавайки в себе си симптомите на глобална икономическа криза. В този аспект, 
европейските надзорни и банкови органи ще бъдат принудени да преосмислят основ-
ните параметри на провежданата финансова политика. Това неминуемо ще се отрази 
върху пруденциални изисквания за финансово-кредитните институции и инвестици-
онните посредници. В крайна сметка, кръгът ще се затвори и ще рефлектира в кон-
струираните стрес сценарии за финансова устойчивост и гъвкавост на европейския 
финансов сектор.  

 
1. Идентифициране на основните двигатели на риска в период на 

несигурност 
 

Финансовата индустрия в Еврозоната e изправена пред сериозни изпитания, въп-
реки предприетите мерки за справяне c пандемията oт шоковата ситуация. Оформя-
щата се глобална рецесия, вследствие на корона пандемията открои нoви pиcĸoвe зa 
финансовата система и изостря съществуващите до този момент неблагоприятни тен-
денции. Вероятно стресовият сценарий в близките 3-4 години ще се отрази в способ-
ността на европейския финансов сектор към постепенно възстановяване. Най-значи-
телните заплахи се открояват на фона на макроикономическата ситуация в Европей-
ския съюз като: 

- значително пo-гoлям вътрешен и външен дълг на страните; 
- по-cлaбa банкова ликвидност и адекватност; 
- нестабилност нa общия европейски пaзap; 
- вероятност зa високи нива на междуфирмената задлъжнялост; 
- небалансирано понижаване на цените нa недвижимите имoти и други.  
 

Според професор Сава Димов на стадия – идентификация на риска се определят 
достатъчността, достоверността и качеството на информацията за анализ на риска. На 
стадия анализ на риска се провежда качествен и количествен анализ на риска. В този 
случай основните задачи са свързани с: 
 точно идентифициране на настоящи и бъдещи рисковете; 
 описание на рисковите експозиции на институциите; 
 измерване, което включва качествена и количествена оценка на рисковете по 

определени показатели; 
 финансово-икономически анализ на риска и евентуалните последствията от 

него; 
 диагностика на риска. [1] 
 

В тази насока Европейският банков орган (European Banking Authority, EBA) 
публикува Доклад за прехвърляне на значителен риск (Significant risk transfer, SRT) 
при секюритизационни сделки, който включва препоръки до Европейската комисия 
относно хармонизирането на практиките и процесите, приложими за оценка. Според 
прогнозите, при неблагоприятна ситуация, при пандемичен стрес-сценарии ĸpeдитo-
pитe ще понесат сериозен yдap въpxy ĸaпитaлoвaтa адекватност, зapaди лoши ĸpeди-
ти и yвeличaвaнeтo нa pиcĸoвитe aĸтиви в техните бaлaнcи. [2] 
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Първоначално са лансирани следните четири заплахи за риск от финансова не-
стабилност, които ще продължават да се задълбочават, а именно: 

Първо, тeжĸи финaнcoви ycлoвия, ĸpexĸo фyнĸциoниpaнe нa финансовите пaзapи, 
пoвишaвaнe нa pиcĸoвитe пpeмии, ĸopпopaтивни пoнижeния нa peйтинговите оценки 
и зaгyбa нa пaзapнa лиĸвиднocт; 

Второ, знaчитeлнo yвeличeниe нa дълговата тежест и ocoбeнo нa дъpжaвния 
дълг, зaгyбa нa реално възпpoизвoдcтвo, вoдeщo дo cпaд в пpиxoдитe и yвeличaвaнe 
нa paзxoдитe зa финaнcиpaнe; 

Трето, cлaб ĸaпaцитeт и peнтaбилнocт нa бaнĸoвoтo пocpeдничecтвo. Кредитори-
те ще бъдат изправени пред влошаване на ĸaчecтвoтo нa своите aĸтивитe, нaтиcĸ въp-
xy мapжoвeтe и ниcĸa пaзapнa oцeнĸa; 

Четвърто, колебливост в пазарните движения на нeбaнĸoвият финaнcoв ceĸтop, 
„изтичaния” нa ĸaпитaл, ниска лиĸвиднocт нa застрахователните и пенсионните фoн-
дoвe. [3] 

За да поддържа стабилността на финансовия сектор, надзорния орган лансира тъй 
нар. надзорни приоритети (supervisory priorities). [4]  

Те отразяват състоянието на важните предизвикателства в настоящата икономи-
ческа, регулаторна и надзорна среда. В контекста на посоченото Банковият надзор в 
Европейската централна банка идентифицира: 

(a) „основните двигатели на риска” по следния начин: 
 предизвикателства в еврозоната – икономически, политически и свързани с ус-

тойчивостта на дълга; 
 устойчивост на бизнес моделите;  
 киберпрестъпност и недостатъци, свързани с информационните технологии; и  
(b) „други значими двигатели” на риска се определят: 
 рискът за изпълнението, свързан със стратегиите на банките за необслужваните 

кредити; 
 разхлабване на стандартите за кредитиране;  
 преразглеждане на цените на финансовите пазари;  
 неправомерни действия/изпиране на пари/финансиране на терористична дейност;  
 Брекзит;  
 глобални перспективи и геополитическа несигурност;  
 реакция на регулации;  
 рискове, свързани с климатични промени. [5] 
 
Надзорните приоритети са съгласувани с областите с най-висок ранг в три нап-

равления:  
(i) По-нататъшно подобряване на балансите, което обхваща: 
- последващи действия по практическите указания за необслужваните кредити; 
- последващи действия по вътрешнорейтинговите модели; 
- риск, свързан с търговията и оценки на активи. 
(ii) Укрепване на бъдещата устойчивост 
- критерии за отпускане на кредити и качество на експозициите (напр. недвижи-

ми имоти, финансиране с ливъридж); 
- управление на капитала и ликвидността, вътрешните анализи на адекватността 

на капитала и на ликвидността и по-нататъшно интегриране в процеса по надзо-
рен преглед и оценка; 

- устойчивост на бизнес моделите; 
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- информационно-технологичен риск и киберриск; 
- стрес тестове на всеки две години, провеждани от Европейската централна банка; 
- управление. 
(iii) Други приоритети, проследяващи действия във връзка с Брекзит. [6] 
 
За целта от единния надзорен механизъм се прави карта на рисковете за период 

от две до три години. Тя отразява функционалната зависимост между „вероятността 
за двигателя на риск” (по хоризонтала) и „въздействие на двигателя на риск” (по вер-
тикала), която се представя посредством следната диаграма: 

 
Диаграма №1. Карта на рисковете на единния надзорен механизъм1 

 

 
Източник: Банковият надзор в ЕЦБ: Оценка на рисковете за 2020 г. Available from: 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/ra/html/ssm.ra2020~a9164196cc.bg.ht
ml#toc1 [Accessed 29th November 2020]  

 
Двигателите на риск не бива да се разглеждат изолирано. Еврозоната е изправена 

пред повече предизвикателства в икономически и политически план, както и пред по-
вече трудности, свързани с устойчивостта на дълга. Това естествено повишава риско-
вете за нейния банков сектор, включително кредитния риск и перспективите за рента-
билността.  

Устойчивостта на бизнес моделите също е обект на внимание, тъй като значими-
те финансови институции продължават да изпитват затруднения, свързани с ниска 

                                                            
1   Отметки: (*) Рискът за изпълнението, свързан със стратегиите на банките за необслужва-
ните кредити  – приложим единствено към банки с високи равнища на НОК; (**) Рисковете, 
свързани с климатични промени – са от по-голямо значение в дългосрочен план (т.е. за период, 
по-дълъг от три години). 
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доходност. Ниските лихвени проценти и силна конкуренция оказват допълнително 
отрицателно въздействие върху тяхната способността да се генерира нови приходи. 

Цифровизация и дигитализацията на финансовите услуги прави институциите по-
уязвими на кибератаки и операционни слабости в областта на информационните тех-
нологии. 

Освен посоченото, на настоящия етап фундаменталния двигател на риска се отна-
ся до въздействието на COVID-19 върху целия спектър от общественото възпроизвод-
ство. Според Каталин Боднар, Жулиен Льо Ру, Палома Лопес-Гарсия и Бела Шьорфи 
големият макроикономически шок, произтичащ от пандемията на коронавирус засяга 
както търсенето, така и предлагането. Потенциалното производство2 обикновено от-
разява условията на предлагане в икономиката, като промени в ключовите производ-
ствени вложения на капитала и труда и тяхната производителност. В същото време 
колебанията около потенциалното производство са свързани с факторите на търсене-
то. Мерките, наложени от правителствата за ограничаване на разпространението на 
вируса след шока от COVID-19, са уникален пример за сериозни временни ограниче-
ния от страна на доставките. [7] 

 

Следователно, без да изключваме идентифицираните от единния надзорен меха-
низъм преди пандемията „основните двигатели” на риска, сме на мнение, че в рам-
ките на четири-пет години ще бъде времетраенето възстановяване на реалния 
сектор от въздействието на COVID-19. Това ще определя състоянието и на финан-
совия сектор в един средносрочен период. 

 
В по-глобален план, изследванията биха могли да отразяват въздействието на 

COVID-19 върху потенциалното производство в еврозоната както следва: 
(a) Естеството на шока от COVID-19, посредством:  
- тълкуването на потенциалната мощност по време на шока; 
- тълкуване на потенциалната продукция и производствената пукнатина или 

разрив. 
(b) COVID-19, взаимодействието между шокове на търсенето и предлагането 
- дългосрочното въздействие на избрани минали екзогенни шокове върху произ-

водството (по Каталин Боднар и Жулиен Льо Ру); 
- диапазон на реалния брутен вътрешен продукт в минали и настоящи екзогенни 

шокове в днешния формат на Еврозона; 
- модел за коригиране на грешки за периода на голямата грипна пандемия; 
- модел за коригиране на грешки за периода на шокови цени на петрола.  
(c) Въздействието върху потенциалния изход от пренапрежение на фирмите в 

резултат на пандемията. (Палома Лопес-Гарсия). 
- влияние върху потенциалния резултат от пренапрежението; 
- дял на фирми в риск; 
- дял на фирми под стрес в сценарий без политика; 
- дял на фирми в стрес след отчитане на въздействието на схемите за кратко 

време; 
- заетост и капитал в риск. 

                                                            
2   Потенциалното производство обикновено се определя като най-високото ниво на икономи-
ческа активност, което може да се поддържа чрез наличната технология и производствени фак-
тори, без да се изтласква инфлацията над целта си.   
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(d) Диапазон от количествени оценки на въздействието на пандемията върху 
потенциалната продукция. (Бела Шьорфи). 

- резултати от потенциалния растеж и „пукнатините” в производството в еврозоната; 
- загуба на потенциална продукция в еврозоната; 
- ревизии на компонентите на потенциалния растеж на производството, поради 

разрастващата криза.  
 
2. Стрес-сценарии за оценка на устойчивостта на финансово-кредитните 

институции 

Оценката на платежоспособността и рентабилността на финансово-кредитните 
институции базов и неблагоприятен сценарий, обхваща над 90 големи и средни банки 
от еврозоната в 19-те държави от еврозоната. Той използва новия модел на Европей-
ската централна банка, при който балансите на банките се променят в отговор на ико-
номическите условия и се включва колективното въздействие на банковите отговори 
върху по-широката икономика. Подходът на динамичния баланс увеличава реализма 
на оценката и контрастира с упражненията за стрес тест, координирани от Европей-
ския банков орган и банковия надзор на Европейската централна банка, при които 
размерът и структурата на активите на банките не се променят през хоризонта на сце-
нария. Резултатите, представени в този раздел, не са сравними с тези от надзорния 
стрес тест на банковия надзор на Европейския банков орган и Европейската централ-
на банка, поради различия в методологията, сценария и извадката. 

 

Нов макро-микро модел на банковия сектор в Еврозоната 
Новият макро-микро модел е създаден с цел макропруденциално стрес тестване 

на банковия сектор. Това е мащабен, многобанков и многостранен, полуструктурен 
модел. Динамиката на всяка икономика от еврозоната се моделира отделно, макар че 
те са взаимосвързани чрез търговски връзки. [8] 

Моделът се фокусира върху банковата книга на балансите на банките. Кредити-
рането на нефинансовия частен сектор е разделено по държави и сектори, т.е. нефи-
нансови корпорации, жилищни ипотеки и потребителско кредитиране. Покрити са и 
експозициите в банкови книги към суверенни държави и други финансови институ-
ции. Първоначалната структура на балансите на банките е получена от шаблоните за 
стрес тестове на упражнението за стрес тест за целия ЕС през 2018 г. За всеки от тези 
портфейли моделът оценява резултатите от заемите при различни макроикономи-
чески условия, като прогнозира прехода на заемите през трите етапа на обезценка 
съгласно Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови ин-
струменти [9] – загуби при неизпълнение и проценти на загуби. Тежестите на риска 
се моделират на същото ниво на детайлност.3 Банките коригират обема на заемите си 
в отговор на условията на търсенето на заеми, като същевременно вземат предвид ма-
туритетната структура на кредита, капиталовата им позиция, тяхната доходност или 
качеството на активите им. Същият набор от фактори има значение и за определянето 
на маржовете за кредитиране на банките. 

От страна на пасивите – моделът разделя депозитите на клиенти и финансирането 
на едро. Депозитите се разбиват на депозити на държавни субекти, други финансови 

                                                            
3  МСФО 9 Финансови инструменти, издаден на 24 юли 2014 г., замества МСС на МСС 39 Фи-
нансови инструменти: признаване и оценяване. Стандартът включва изисквания за признаване 
и измерване, обезценка, отписване и общо отчитане на хеджирането. СМСС завърши проекта 
си за заместване на МСС 39 на етапи, добавяйки към стандарта, като завърши всяка фаза. 
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институции, нефинансови корпорации и домакинства, а за последните две също и на 
срочни и депозити на виждане, всеки от които следва собствената си функция на 
предлагане в зависимост от икономическите условия. Финансирането на едро затваря 
оставащия недостиг на финансиране. Лихвените проценти по депозитите зависят най-
вече от икономическите условия и лихвените проценти на паричната политика, дока-
то разходите за финансиране на едро отговарят на възприетия риск от контрагента на 
кредитната институция, който – от своя страна – е свързан с капитализацията и ка-
чеството на активите. От своя страна, банките също коригират средния матуритет на 
дълга4 в отговор на промените в кривата на доходност.  

По отношение на печалбите и загубите, рамката отразява динамиката на нетните 
приходи от лихви, провизиите за загуби по заеми и нетните приходи от такси и коми-
сиони. Други компоненти на Отчет за печалбата и загубата (Profit and Loss Statement, 
P&L)5, като доход от дивиденти, следват прости динамични правила, свързващи ги, 
например, с развитието на общите активи на банките. Активите в търговската книга, 
капиталовото надбавка за пазарен риск, притежаваните от банките дивиденти и капи-
таловото надбавка за операционен риск следват подобна опростена динамика. Освен 
това банките коригират своите политики за разпределение на печалбата, за да запазят 
своя буфер за управление спрямо регулаторните изисквания. 

От посоченото е видно, че ефектите на усилване от корекциите на банките към 
реалната икономика са отразени в модела. При стресирани условия коефициентите на 
платежоспособност на банките се влошават и могат да паднат под нормативните кое-
фициенти на капитала. Това понякога може да предизвика намаляване на задлъжня-
лостта и връщане към реалната икономика като отрицателен шок от кредитното пред-
лагане, усилвайки неблагополучията на първоначалния макроикономически сценарий. 

 
Базовата линия и неблагоприятните сценарии 
Базовият сценарий се характеризира с положителен, но задържан икономически 

растеж. Базовият сценарий се основава на упражнението на макроикономическите 
прогнози на персонала на Европейската централна банка от септември 2019 г., при 
което ръстът на реалния брутен вътрешен продукт, естествено в текущи цени се очак-
ва да бъде 1,1% през 2019 г., преди постепенно да се увеличи до 1,4% през 2021 г. 
(вж. Графика 1). В сравнение с прогнозите за персонала на Евросистемата от юни 
2019 г., реалният растеж на БВП в базовия сценарий е ревизиран през 2019 и 2020 г., 
съответно с 0,1 и 0,2 процентни пункта. Това отразява слабостта в световната търго-
вия и продължаващата глобална несигурност, претегляща бизнес очакванията. Прог-
нозите за краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти са ревизирани съответ-
но с 20-40 базисни пункта и 40-80 базисни пункта до края на 2021 г. По-слаби иконо-
мически условия в базовия сценарий и значително влошаване на неблагоприятния 
сценарий. 

                                                            
4  Средният матуритет на дълга се отнася до времето, когато емитенти на дългове като кор-
порации, общински и федерални правителства поддържат неизпълнени финансови задължения. 
5   Отчет за печалби и загуби – финансов отчет, който обобщава приходите, разходите и раз-
ходите, направени през определен период, обикновено фискално тримесечие или година. Отче-
тът за печалбите и загуби е синоним на отчета за доходите. Те предоставят информация за 
способността или неспособността на компанията да генерира печалба чрез увеличаване на при-
ходите, намаляване на разходите или и двете. Някои се отнасят до отчета за приходи и разходи 
като отчет за приходите и разходите, отчет за приходите и разходите, отчет за финансовите ре-
зултати или приходи, отчет за приходите или разходите. 
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Графика 1. При неблагоприятния сценарий БВП на еврозоната  
намалява значително през 2020 и 2021 година 

 
Източник: Macroeconomic projections. September 2020. ECB STAFF 

MACROECONOMIC PROJECTIONS. Available from: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html  

[Accessed 29th November 2020] [10] 
 

Неблагоприятният сценарий представлява опасно събитие, съобразено с мате-
риализирането на основните системни рискове за еврозоната. Макро-микромоделът 
симулира няколко хиляди комбинации от макрофинансови шокове, произхождащи от 
техните исторически разпределения. Крайният неблагоприятен сценарий е избран ка-
то най-съобразен с основните системни рискове. Този подход означава, че сценарият 
е конструиран в рамките на модела, а не чрез използване на методологията, използва-
на за сценариите за стрес теста на Европейския банков орган. [11] 

Глобалните макроикономически условия се влошават значително и рисковете се 
преоценяват в неблагоприятния сценарий. Рискът от продължително влошаване на 
глобалната икономическа среда е свързан с прогресивно засилване на търговското 
напрежение. В допълнение, отразявайки генерализирана преоценка на риска и заси-
лени опасения за устойчивост на дълговете в частния и публичния сектор, сценарият 
включва рязка корекция на цените на жилищата в страни, в които има признаци на 
надценяване, както и увеличаване на доходността на държавните облигации в страни, 
в които има политическа несигурност или дълг опасенията за устойчивост са високи. 

Неблагоприятният сценарий води до пик до най-нисък годишен спад на реалния 
БВП на еврозоната от около 1,7% през 2021 г. Равнището на безработица в еврозона-
та нараства стабилно до 10% в края на сценария на сценария. Влошаването на перс-
пективите за растеж е придружено от 16% спад в цените на реалните жилищни имоти 
на общото ниво на еврозоната през хоризонта на сценария. Среднопретеглената де-
сетгодишна доходност на държавните облигации в еврозоната се увеличава с около 
130 базисни пункта в сравнение с 2018 г. Спадът както на цените на имотите, така и 
на доходността на държавните облигации показва широка дисперсия в отделните 
страни, отразявайки разликите в оценката на пазара на жилища и суверенните устой-
чивост на дълга, съответно. 
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Оценка на рентабилността на банките 
Възвръщаемостта на собствения капитал (Return on Equity, ROE) е мярката на го-

дишната възвращаемост на компанията (нетен доход), разделена на стойността на об-
щия собствен капитал на акционерите, изразена като процент (например 12%). Като 
алтернатива, ROE може да бъде извлечена и чрез разделяне на степента на растеж на 
дивидента на фирмата на нейната степен на задържане на печалбата (1 – коефициент 
на изплащане на дивидент). 

Възвръщаемостта на собствения капитал е съотношение от две части при негово-
то извеждане, тъй като обединява отчета за доходите и баланса, където нетният до-
ход или печалбата се сравняват с капитала на акционерите. Числото представлява об-
щата възвръщаемост на собствения капитал и показва способността на фирмата да 
превърне капиталовите инвестиции в печалби. Казано по друг начин, той измерва пе-
чалбите, реализирани за всеки долар от собствения капитал. 

В базовия сценарий затихващият икономически растеж сочи към потенциален 
спад на изследваната възвращаемост с около 1 процентна точка до 2021 година. До-
ходността на банките – измерена по отношение на възвращаемостта на собствения 
капитал се очаква да намалее до 5,2% до 2021 г. (Графика 2, ляв панел). Потиснатото 
развитие на рентабилността на банките е свързано със слабите перспективи за рас-
теж, съчетани с ниски лихвени проценти. При базовия сценарий се наблюдава умере-
но, но непрекъснато нарастване на нетните приходи от лихви и нетните приходи от 
такси и комисиони. Приносът им леко ще намалява с течение на времето (Графика 2, 
десен панел), предвид очакваното увеличение на собствените средства на банките 
(знаменателят на отношението). 

 

Графика 2. Загубите от кредитния риск задвижват отрицателния ROE  
при неблагоприятен сценарий 

 
Източник: Macro-financial scenario for the 2020 EUwide banking sector stress test. 

Available from: 
https://www.esrb.europa.eu/mppa/stress/shared/pdf/esrb.stress_test200131~09dbe748d4.en.pdf 

[Accessed 29th November 2020] [12] 
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При неблагоприятния сценарий загубите по заеми са основният двигател за по-
слабата рентабилност на банките. През 2021 г. загубите по заеми се очаква да бъдат 
повече от 15% от собствения капитал на банките. Това отразява значително влошава-
не на вероятността от неизпълнение и загуба при неизпълнение на заеми (виж графи-
ка 2, десен панел). Нетните приходи от лихви и нетните приходи от такси и комисио-
ни също намаляват, което се компенсира от значително намаляване на собствените 
средства на банките, което предполага широко стабилни вноски в ROE. 

 
Последици за банковото кредитиране 
Очаква се кредитирането на нефинансовия частен сектор да остане скромен в ба-

зовия сценарий, но да намалее значително при неблагоприятния сценарий. Слабият 
ръст на кредитите при базовия сценарий отразява слаби икономически условия и нис-
ка рентабилност на банките. При неблагоприятния сценарий обаче се очаква обемите 
на заемите да се съкратят съществено както през 2020 г., така и през 2021 г. (вж. 
Графика 3). По-ниското търсене на кредити и свиването на предлагането на кредити 
влияят по различен начин на кредитните сегменти. Кредитирането на нефинансовия 
сектор изглежда най-чувствително към променящите се икономически условия и 
влошаването на собственото положение на банките. 

 
Графика 3. Разлика в растежа на кредитирането на нефинансовия частен сектор 
между неблагоприятните и базовите сценарии, разделени на секторни вноски [12] 

 

 
 

Платежоспособност на финансово-кредитните институции 
Според базовия сценарий се очаква позицията на платежоспособност на значител-

ните кредитни институции от еврозоната да се подобри. Общият коефициент на капи-
тал (Common Equity Tier 1,  CET1)6 се очаква да се увеличи с около 0,9 процентни 

                                                            
6  Собствен капитал от първи ред – компонент на капитала от първи ред и включва обикнове-
ни акции и неразпределена печалба. Прилагането на CET1 започна през 2014 г. като част от 
регламентите от Базел III, свързани с омекотяването на местната икономика от финансова кри-
за. Споразумението от Базел III въведе регламент, който изисква търговските банки да поддър-
жат минимално съотношение на капитала от 8%, като 6% от тях трябва да са от основен соб-
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пункта до 15,3% до края на 2021 г. (Графика 4). Подобрението в съотношението на 
капитала на банките е свързано с високото задържане на печалбата, както и известно 
намаляване на средните тегла на риска през тригодишния хоризонт. Общият принос 
на рисково претеглените активи обаче е отрицателен поради увеличаване на размера 
на експозицията (например поради положителен ръст на заемите), което надвишава 
положителния ефект от намаляването на рисковите тегла. 

 
Графика 4. Съгласно базовия сценарий, състоянието на платежоспособността  

на банките ще се подобри  
 

 
Източник: Drivers of the CET1 ratio change under the baseline scenario. Available from: 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200728_annex~d
36d893ca2.en.pdf [Accessed 26th November 2020] [13] 

 
където: (Risk-weighted assets, RWA) – рисково претеглените активи се използват за 
определяне на минималния размер на капитала, който трябва да се притежава от бан-
ките и други финансови институции, за да се намали рискът от несъстоятелност. Ка-
питаловото изискване се основава на оценка на риска за всеки вид банков актив. 

 
При неблагоприятния сценарий коефициентът CET1 на банковата система от ев-

розоната може да падне с до 3,1 процентни пункта. Общото съотношение пада от 
14,4% на 11,3% до 2021 г. при описания по-горе неблагоприятен сценарий. [14] Раз-
мерът на CET1, който е полезен индикатор за тежестта на недостига на капитал при 
оценка, включваща динамично предположение за баланса, пада с 8,7% в сценария. 
Намаляването на капитализацията на банките отразява свиване на P&L на банките, 
предизвикано главно от нарастващи загуби по заеми и увеличаване на размера на 
рисковата експозиция. Като цяло спадът в коефициента CET1 при неблагоприятния 

                                                                                                                                                       
ствен капитал от първи ред. Споразумението от Базел III е въведено през 2009 г. в отговор на 
глобалната финансова криза от 2008 г. и като част от непрекъснатите усилия за подобряване на 
банковата регулаторна рамка. 
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сценарий отразява, че влошаването на качеството на активите и нарастващият иконо-
мически риск надвишават ефекта от намаляване на задлъжнялостта на банките. 

Можем да обобщим, че въпреки посочените негативи, банковият сектор в евро-
зоната все още се оценява като устойчив на материализирането на основните рискове 
за финансовата стабилност.7 По-голямата част от значимите институции от еврозона-
та остават над капиталовите си изисквания за CET1, съставени от изисквания по 
стълб 1, изисквания по стълб 2, комбинирани изисквания за буфер и насоки по стълб 
2. Банките, които представляват около 19% от общите активи на банковия сектор в 
еврозоната, обаче ще видят, че техните регулаторни капиталови буфери намаляват.8 

 
3. Редуциране въздействието на COVID-19 върху финансовия сектор 
 

Избухването на COVID-19 и неговото глобално разпространение от февруари 
създаде значителни непосредствени предизвикателства пред обществото и рискове за 
икономическите перспективи. Въпреки, че дългосрочният мащаб на икономическия 
шок все още не може да бъде определен количествено, той вероятно ще намали 
икономическата активност. 

След финансовата криза европейските банки укрепиха капиталовата си позиция, 
изградиха стабилен ликвиден буфер и подобриха качеството на активите в своите ба-
ланси. Банките в Еврозоната са приложили мерки за осигуряване на непрекъснатост 
на бизнеса и адекватно обслужване на своите клиенти, но те са изправени пред опе-
ративни предизвикателства, поради което е необходимо да се съсредоточат върху ос-
новните си операции и критични функции. Надзорните органи работят с банките, тъй 
като поддържат подкрепата си за битовия и корпоративния сектор, особено за малки-
те и средните предприятия, и гарантират, че основните нужди на техните клиенти са 
удовлетворени. 

Европейският банков орган, Европейската централна банка и националните ком-
петентни органи координират съвместните усилия за облекчаване на непосредстве-
ната оперативна тежест за банките в момент на пандемия. Препоръчва се, компетент-
ните органи да използват пълноценно гъвкавостта, заложена в регулаторната рамка 
за подпомагане на банковия сектор. 

 
Подпомагане на фокуса на банките върху основните операции 
Справянето с всички оперативни предизвикателства, пред които могат да се из-

правят банките, трябва да бъде приоритет. Европейският банков орган решава да от-
ложи упражнението на стрес теста за целия Европейски съюз за 2021 г. Това ще поз-
воли на финансово-кредитните институции да се съсредоточат върху и да осигурят 
приемственост на основните си операции, включително подкрепа за своите клиенти. 
За 2020 г. ще извърши допълнително упражнение за прозрачност в целия Европейски 
съюз, за да предостави актуална информация за експозициите на банките и качест-
вото на активите на участниците на пазара. 

Освен това се препоръчва на националните компетентни органи да планират над-
зорни дейности, включително инспекции на място, по прагматичен и гъвкав начин и 

                                                            
7   Тези резултати не са сравними с резултатите от стрес-теста на Европейската банкова ассо-
циация от 2018, поради различия в методологията, сценариите и изходните точки, както и 
изключването на операционния риск и части от пазарния риск от този анализ. 
8  Тези резултати не отчитат, че при неблагоприятния сценарий макропруденциалните буфери 
могат да бъдат използвани за намаляване на понесените загуби. 
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евентуално да отлагат тези, които се считат за несъществени. Те могат да предоста-
вят свобода на банките в датите на паричните преводи за някои области на надзорно 
отчитане, без да поставят на риск ключовата информация, необходима за внимателно 
наблюдение на финансовото и пруденциално състояние на банките. 

 
Използване на гъвкавостта, която вече е заложена в съществуващата 
регулация 
Редица разпоредби в регулаторната рамка гарантират, че банките изграждат адек-

ватни капиталови и ликвидни буфери. Тези буфери, включително макропруденциал-
ни, са предназначени да бъдат използвани с цел поемане на загуби и осигуряване на 
непрекъснато кредитиране на икономиката по време на спад. Банките също трябва да 
следват разумни политики за дивиденти и други разпределения, включително про-
менливо възнаграждение. 

Органите за сертифициране се насърчават, когато е целесъобразно, да използват 
в пълна степен гъвкавостта, вече заложена в съществуващата регулаторна рамка. Ре-
шението на Банковия надзор на ЕЦБ да позволи на банките да покрият изискванията 
по Стълб 2 с капиталови инструменти, различни от обикновения собствен капитал от 
първи ред (CET1), е пример. Използването на Насоки по стълб 2 е друг начин да се 
гарантира, че пруденциалното регулиране е антициклично и банките могат да пре-
доставят необходимата подкрепа на домакинствата и корпоративния сектор. 

Коефициентът на покритие на ликвидността (Liquidity Coverage Ratio, LCR)9 съ-
що е проектиран да се използва от банки в стрес. Надзорните органи трябва да избяг-
ват всякакви мерки, които могат да доведат до фрагментация на пазарите на финан-
сиране. 

Следователно, изключително важно е класификацията на експозициите да от-
разява точно и навреме всяко влошаване на качеството на активите. Налице е гъв-
кавост при прилагането на Насоките на Европейския банков орган за управление на 
необслужвани и изложени експозиции, неефективни стратегии за експозиция и съг-
ласуваност на микро- и микропруденциалните мерки за системен риск. [15] 

 
Заключение 
В хода на анализираните параметри, отнасящи се до идентифициране на основни-

те рискове пред финансовия сектор могат да се откроят следните по-важни и значими 
за изследването статистически прогнози и изводи: 

Първо, Пандемията на COVID-19 представлява голям шок за глобалната иконо-
мика, която е съпроводена с много тежки икономически и социални последици. Ико-
номическата активност в Европа претърпя тежък шок през първата половина на годи-

                                                            
9   Коефициентът на покритие на ликвидността – се отнася до процентната сума на парич-
ните средства, паричните еквиваленти или краткосрочните ценни книжа, които големите банки 
трябва да държат като резерви за изпълнение на краткосрочните си финансови задължения по 
време на кризисно събитие. LCR се изчислява, като най-ликвидните активи на банката се раз-
делят на нейните парични потоци за период от 30 дни. Към 2019 г. банките трябваше да имат 
нива от този коефициент от 100%, което означава, че те трябва да разполагат с достатъчно лик-
видни активи, за да покрият 100% от изходящите си парични потоци за поне 30 дни, въпреки 
че изискването постепенно се въвежда от 2015 г. насам. Концепцията и изискванията на LCR 
са измислени от Базелския комитет за банков надзор през 2009 г. в отговор на финансовата 
криза от 2008 г., причинена от банки, които отпускат рискови заеми и други груби банкови 
дейности. 
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ната и започна постепенно да се възстановява през третото тримесечие, тъй като мер-
ките за ограничаване постепенно бяха премахнати. 

Второ, Възобновяването на пандемията през последните ще води до смущения, 
тъй като националните власти въвеждат нови мерки за обществено здраве, за да огра-
ничат нейното разпространение. Епидемиологичната ситуация означава, че прогнози-
те за растеж през прогнозния хоризонт са обект на изключително висока степен на 
несигурност и рискове. 

Трето, Икономическите прогнози сочат, че  възстановяването е прекъснато, тъй 
като възраждането на пандемията задълбочава съществуващата несигурност. Статис-
тическите изследвания, недвусмислено показват, че икономиката на еврозоната ще се 
свие със 7,8% през 2020 г., преди да нарасне с 4,2% през 2021 г. и 3% през 2022 г. 
Прогнозата предвижда, че икономиката на ЕС ще се свие със 7,4% през 2020 г., преди 
да се възстанови с растеж от 4,1 % през 2021 г. и 3% през 2022 г. В сравнение с ико-
номическата прогноза от лятото на 2020 г. прогнозите за растеж както за еврозоната, 
така и за ЕС са малко по-високи за 2020 г. и по-ниски за 2021 г. Не се очаква произ-
водството както в еврозоната, така и в ЕС възстанови нивото си преди пандемия през 
2022 г. 

Четвърто, Според експерти, равнището на безработица в еврозоната ще нараст-
ва от 7,5% през 2019 г. до 8,3% през 2020 г. и 9,4% през 2021 г., преди да спадне до 
8,9% през 2022 г. Процентът на безработицата в Европейския съюз се очаква да на-
расне от 6,7% през 2019 г. до 7,7% през 2020 г. и 8,6% през 2021 г., преди да спадне 
до 8,0% през 2022 г. [16] 

Пето, Инфлацията в еврозоната, измерена чрез Хармонизирания индекс на пот-
ребителските цени (Harmonised Indices of Consumer Prices, HICP)10, се очаква да дос-
тигне средно 0,3% през 2020 г., преди да се повиши до 1,1% през 2021 г. и 1,3% през 
2022 г., тъй като цените на петрола ще се стабилизират. За Европейския съюз инфла-
цията се прогнозира на ниво 0,7% през 2020 г., 1,3% през 2021 г. и 1,5% през 2022 г. 

В крайна сметка, очакванията ще рефлектират в икономическата активност 
сред напредналите икономики, като тя ще се свие със 7% през 2020 г., тъй като 
вътрешното търсене и предлагане, търговия и финанси са сериозно нарушени. 
Очаква се развиващите се пазари и развиващите се икономики да се свият с 2,5% тази 
година, като първото им свиване като група от поне шестдесет години. Очаква се до-
ходите на глава от населението да намалят с 3,6%, което сериозно ще рефлектира 
върху платежоспособността на населението през следващите години. 

Пандемичните шокови стрес-сценарии подчертават спешната необходимост от 
действия в областта на здравеопазването и икономическата политика, включително 
глобално сътрудничество, за смекчаване на последиците от нея, защита на уязвимото 
население и укрепване на капацитета на държавите за предотвратяване и справяне с 
подобни събития в бъдеще. В контекста на изложеното, финансовите органи е 
необходимо да разработят нова методика за оценка на стресови сценарии, която 
да отразява финансовата устойчивост на инвестиционните компании и банки [17], 
тяхната гъвкавост за адаптиране към подобни обществени шокове.  

 

                                                            
10   Хармонизираните индекси на потребителските цени – измерват промените във времето в 
цените на потребителските стоки и услуги, придобити от домакинствата. Те дават сравнима 
мярка за инфлация, тъй като се изчисляват съгласно хармонизирани дефиниции. Налични са 
данни на месечна и годишна база, разделени по подробни категории на потребление. 
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Abstract: This article provides a general rеview of the hypothesis in which a state court 
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Настоящата статия представя общ преглед на случаите, в които държавният съд 
оказва съдействие на страните в арбитражния процес при назначаването на арбитри, 
съгласно действащото българско право. 

Назначаването на арбитър или арбитражен състав е ключово за страните в арбит-
ражния процес действие. От друга страна действието по назначаване на арбитражен 
орган се явява отличителна и неотменна характеристика на арбитража.  

Юридическият факт на определяне на арбитър или арбитри, които формират ре-
шаващия арбитражен орган, е предпоставка за разглеждане и разрешаване на вече 
възникнал спор, за който спор страните обикновено имат сключено арбитражно спо-
разумение. 

 
I. Съдействие при назначаване на арбитър (председател на решаващия орган) 
Нормите на вътрешното законодателство, които уреждат образуването на арбит-

ражен съд са систематизирани в Глава трета, чл. 11-18 от Закона за международния 
търговски арбитраж /ЗМТА/. Международно-правните актове, които съдържат разпо-
редби, засягащи образуването и състава на арбитражен орган са: Европейска конвен-
ция за външнотърговски арбитраж (1964 г.), чл. 4; Конвенция за признаване и изпъл-
нение на чуждестранни арбитражни решения (Нюйоркска конвенция 1965 г.), чл. 4, б. 
„б“ и „г“; Конвенция за уреждане на инвестиционни спорове между държави и 
граждани на други държави (Вашингтонска конвенция 1966 г.), чл. 37-40. В допълне-
ние към цитираните международни актове за арбитраж, но без съществено значение 
за настоящата статия, може да бъде упомената и Междуамериканската конвенция за 
международен търговски арбитраж (Панамска конвенция 1975 г.). 

От прегледа на горецитираните правни актове – национални и международни, 
регламентиращи реда, по който се образува арбитражният съд, е изводим основният 
принцип, а именно: Страните по арбитражен спор разполагат с правото да упражнят 
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избор на арбитри, съгласно арбитражното им споразумение; следователно –  да въз-
ложат решаването на спора на вече посочените от тях арбитри. 

Посоченият принцип важи и когато по силата на арбитражното споразумение, 
страните възлагат решаването на възникналия спор на арбитражен орган, състоящ се 
от един арбитър. Хипотезата на едноличен арбитражен орган е изрично уредена в  
чл. 11, ал. 1 от ЗМТА.  

Смятам, че тук е уместно да се подчертае, че ЗМТА въвежда специфични изиск-
вания за лицата, които могат да правораздават еднолично или като членове на арбит-
ражен съд по спорове, с които са сезирани. Споменатите изисквания към арбитрите 
могат да се разграничат на два критерия: първият-съгласно чл. 11, ал. 2, засяга граж-
данството на арбитъра; а вторият-съгласно същият чл. 11, ал. 3, засяга квалифика-
цията, степен на образование, пълнолетие и дееспособност, липса на осъждане за 
престъпление от общ характер, наличието на високи морални качества и определен 
като минимално изискуем 8 годишен професионален стаж. Критерият, относим към 
гражданството, следва да бъде определен като отрицателен, тъй като ЗМТА допуска, 
че арбитър може да бъде и лице, което не е гражданин на Република България. 
Доколкото в ал. 3 на чл. 11 от ЗМТА законодателят е въвел изискването за наличие 
на гражданство като критерий за арбитър, то следва да се направи изводът, че само 
лице с някакво гражданство – но не и апатрид, – може да бъде арбитър. Съгласно 
обаче нормата на чл. 11, ал. 2, арбитър може да бъде лице със всякакво гражданство, 
включително апатрид. Вторият критерий, по ал. 3 на чл. 11, може да бъде определен 
като положителен, тъй като наличието на цитираните по-горе изисквания са sine qua 
non. 

Във връзка с казаното дотук за изискванията към арбитрите, необходимо е да се 
обърне внимание, че спецификата на параграф 3 от ПРЗ на ЗМТА във връзка с чл. 11, 
ал. 2, не допуска по арбитражен спор на територията на Република България, между 
лица с българско гражданство, арбитър да бъде лице с чуждо гражданство. Изключе-
ние от това правило са случаи, в които страна по спора е предприятие с преобладава-
що чуждестранно участие (параграф 3, ал. 1). Впрочем, трудно може да бъде намере-
но оправдание за подобна уредба, още повече, че тя е в противоречие с нормите на 
Закона-модел на УНСИТРАЛ и Европейската конвенция по външнотърговски арбит-
раж и без никакво съмнение се нуждае от бъдещо прецизиране и хармонизиране. 

Относно цитираните изисквания за квалификацията на арбитрите, съгласно 
изискванията на ЗМТА, полезно би било те да бъдат сравнени с изискванията към ар-
битрите в други законодателства. Така например, ако за сравнение бъде взет Законът 
за арбитраж на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Arbitration 
act 1996), същият в сила и приложим в Англия, Уелс и Северна Ирландия, ще се уста-
нови, че в Раздел I-ви, в текстовете, уреждащи арбитражния трибунал (Arbitral 
tribunal), липсват каквито и да са изисквания за квалификация или гражданство на ар-
битъра. Конкретно по отношение на квалификацията, британският законодател е пре-
доставил на страните в арбитражния процес възможността по тяхна преценка да оп-
ределят необходимостта от определена квалификация на арбитъра или арбитрите. В 
този смисъл е чл. 19 от Законът за арбитраж на Обединеното кралство. 

Шотландският закон за арбитража (Arbitration (Scotland) act 2010), също не поста-
вя изисквания към арбитрите – нито по отношение на гражданство, нито по отноше-
ние на определена квалификация или стаж. Единствените изисквания, които правило 
4 на закона поставя пред арбитрите е за възраст и правоспособност. Шотландският 
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законодател е въвел изрично изискване за навършени 16 години на арбитрите и пра-
воспособност. 

От направените съвсем кратки сравнения на законовите регулации на Великобри-
тания и България, в частта засягаща изискванията към арбитрите, няма как да не се 
направи извод, че българското законодателство необосновано е поставило прекомер-
ни изисквания към тях и по този начин неминуемо ограничава свободата на волята на 
страните в арбитражния процес, особено що се отнася до арбитраж ad hoc. 

Общата уредба на ЗМТА, регулираща образуването на арбитражния съд, съдържа 
и конкретни хипотези, при изпълнението на които, държавният съд може да бъде 
сезиран от страна в процеса и така да упражни функция по съдействие в арбитражния 
процес.  

 
Във фазата на формиране на арбитражния съд, хипотезите, при които държавният 

съд оказва съдействие, са три.  

I. Съдействие при назначаване на арбитър 
Първата хипотеза е при липса на споразумение между страните за процедура по 

образуване на арбитражен орган. Тя залегнала в чл. 12, ал. 2, т. 2 от ЗМТА и се отнася 
за случаи, в които:  

а) Една от страните не назначи арбитър в 30 дневния срок от получаване на иска-
нето от другата страна да направи това; 

б) Ако двамата арбитри не постигнат в 30 дневен срок съгласие за третия ар-
битър; 

в) в случай, че арбитражният съд се състои от един арбитър и страните не могат 
да се споразумеят за него. 

Така при възникване на едно от трите възпрепятствания на арбитражния процес, 
страна в него следва да се обърне към държавния съд за съдействие. Тук е важно да 
се подчертае, че в посочената хипотеза, компетентният държавен съд е Софийски 
градски съд /СГС/, но той би бил в ролята на назначаващ орган само, ако арбитраж-
ният спор няма характер на търговски арбитраж. Ако арбитражният спор може да бъ-
де квалифициран като търговски, тогава назначаващ орган ще бъде председателят на 
Българската търговско-промишлена палата /БТПП/. Това разграничение на компе-
тентностите, следва от изричната разпоредба на параграф 3, ал. 2 от ПЗР на ЗМТА. 

II. Съдействие по повод искане за отвод 
Втората хипотеза, в която държавният съд осъществява функции по съдействие 

на страните в арбитражния процес, е – когато са налице основания за отвод на арби-
тър. Основанията за отвод на арбитър, съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от 
ЗМТА, са две: липса на безпристрастност или независимост на арбитъра; липсата на 
квалификация, съгласно уговореното между страните. Допустимо е също така, стра-
ните по арбитражния спор да уговарят процедура по отвод на арбитър. 

По отношение на отвода, ЗМТА предвижда ред, който задължава страните да 
поставят възникналия спор за отвод първо за разглеждане и произнасяне от самия ар-
битражен орган. Нормата на чл. 15, ал. 2 и ал. 3, постановява, че ако липсва споразу-
мение за процедура по отвод между страните в арбитражното производство, заинте-
ресуваната страна може в срок от 15 дни, от момента, в който е научила за образува-
нето на арбитражния съд или за обстоятелствата, даващи основания за отвод, да сези-
ра с писмено искане арбитражния съд. При факта на писмено сезиране с посочени ос-
нования за отвод, арбитражният съд е задължен да се произнесе за основателността 
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на искането за отвод на сезиралата го страна. Задължението за произнасяне на арбит-
ражния съд по искането за отвод отпада, ако арбитърът, чийто отвод се иска, се от-
тегли от функцията си или другата страна се е съгласила с отвода. Арбитражният съд 
следва да се произнесе по искането с нарочен съдебен акт, който ще бъде определе-
ние, тъй като по своята същност искането за отвод е процедурен въпрос, а не по 
съществото на спора. 

При условие, че арбитражният съд  не намери искането за отвод основателно и го 
отхвърли, тогава заинтересуваната страна може в 7 дневен срок, от момента на съоб-
щаването на определението, да депозира жалба в СГС срещу определеното. Така, 
компетентността на държавния съд – в случая СГС, – ще бъде налице само, ако ар-
битражният орган отхвърли искането за отвод. 

Редът, по който държавният съд ще разгледа жалбата на страната, е по ГПК, 
Глава двадесет и първа, „Обжалване на определения“, като решението му е оконча-
телно. 

 
III. Съдействие за прекратяване правомощията на арбитър 
При съдействието на държавния съд в арбитражното производство, когато е на-

лице хипотезата на отвод, е необходимо да се изясни, че в случая не става въпрос за 
някакво обжалване на определението на арбитражният съд пред въззивна инстанция; 
а за самостоятелно производство. Тоест, не може да се говори за някаква съдебна 
двуинстанционност при развитието на процедурата за отвод. 

Третата хипотеза, при която държавният съд оказва съдействие на страните в ар-
битражното производство, е в случай, че арбитърът не изпълнява функциите, за 
които е назначен. Законовите възможности, поради които арбитърът не изпълнява 
функциите си са две: когато арбитърът не е в състояние да изпълнява своите задъл-
жения; неоправдано бездейства. 

За да бъде сезиран държавният съд е необходимо не само арбитърът да не е в със-
тояние да изпълнява функциите си или, алтернативно – да бездейства, но и да не се 
отказва от функциите си. Законодателят е въвел и допълнителна хипотеза, при която 
страна може да сезира съда, а именно, – когато страните не са в състояние да постиг-
нат съгласие за прекратяване на правомощията му. 

И тук компетентен е СГС, които, щом е сезиран, ще трябва да се произнесе по 
прекратяване на правомощията на арбитър. Съществена отлика на производството по 
прекратяване на правомощията на арбитър от производството по отвод е, че тук 
ЗМТА не предвижда произнасяне на самия арбитражен орган и не въвежда изричен 
преклузивен срок, в който искането следва да бъде отправено до СГС. 

Друга отлика е, че в нормата на чл. 17, ал. 2 не се посочва изричен ред, по който 
СГС следва да разгледа и да се произнесе по искането за прекратяване на правомо-
щията на арбитър. Тъй като в хипотезата на чл. 17, ал. 2 е регламентирана възмож-
ност, при която страните в арбитража не могат да стигнат до съгласие за прекратява-
не правомощията на арбитър, то, следователно, е налице спор, който СГС ще трябва 
да разгледа и реши по реда на исковото производство. 

При съпоставянето на двете производства, може да се направи и изводът, че 
спорните въпроси, засягащи отвод на арбитър или прекратяване на правомощията на 
арбитър, са без съмнение извън рамките на принципа komptenz-komptenz. 
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