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РЕШЕНИЯ В ИНТЕЛИГЕНТНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ
ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ
Антония Янчева Василева-Русева
Технически университет – София, ИПФ – Сливен
Анотация: Прави се преглед и се анализират някои възможности и насоки за осигуряване и постигане на ефективна и устойчива електросистема с ниски загуби и високо качество на доставките в разпределителна мрежа.
Ключови думи: интелигентни мрежи, възобновяеми енергийни източници, електроенергия
1. Въведение
Целта при изграждане на интелигентните електрически мрежи е да присъединят множество малки производители на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и да свържат към електрическите мрежи на европейските страни, така че
електричеството да се разпредели по-ефективно, а в случай на аварии по-бързо възстановяване на доставката му.
Необходимостта от интегриране на голям брой децентрализирани електроенергийни източници (ДЕИ) или разпръснати електроцентрали поражда изцяло нови
изисквания към структурата и управлението на разпределителните мрежи [1].
Производството на зелена енергия създава периодичност и несигурност в доставките, тъй като голяма част от нея има сезонен характер. Често производството не
съответства добре на периодите с пиково потребление, което от своя страна води до
твърде високи или недостатъчни стойности на мощността.
Освен това някои възобновяеми източници захранват част от системата – мрежите средно и ниско напрежение, които не са обект на постоянен мониторинг (за разлика от мрежата високо напрежение). Поради тази причина не е налична съответната
информация за електроенергията, която се подава към тези системи.
Поради вариращите енергийни разходи и растящите екологични проблеми
потребителите променят своето поведение по отношение на енергоконсумацията.
Предизвикателство вече са не само непредвидимите източници на захранване, но и
колебанията в потреблението, в резултат на което става все по-трудно да се осигури
надеждността на електроенергийната система – основен фактор за избягване на прекъсванията в захранването [2].
2. Изложение
Интелигентните мрежи са ориентирани към
Възможност за наблюдение на мрежата и пълна информираност за нейното състояние, включващо системи за контрол и мониторинг, информация за товара в мрежата в реално време.
Контрол над мрежата, който се изразява в ограничаването на авариите и прекъсванията на снабдяването, благодарение на гъвкаво пренасочване енергийният поток
и нейното привеждане в желано състояние.
Автоматизиране на мрежата – възможност за адаптиране към бързо променящите се условия, а при необходимост – без човешка намеса [3].
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Пълна интеграция на потребителите Тя се осигурява от монтирането на електронни средства за търговско измерване позволяващи двупосочно предаване на информация и от интегрирането на електрическите уреди на потребителите директно
към мрежата. Движението на информацията в реално време позволява въвеждането
на гъвкави тарифи, предлагащи цени в пряко съответствие с моментното състояние
на мрежата. От една страна възможността на потребителите по-добре да контролират
своето потребление, например в момент, когато мрежата предлага свободен капацитет и съответно изгодна цена. От друга страна, доставчиците на електроенергия получават по-точна информация за поведението на различните сегменти потребители,
която ще бъде използвана за подобряване качеството на предоставяните услуги [4].
Компаниите за електроснабдяване днес са изправени пред различни дилеми:
мрежата е стара и все по-несигурна, методът на еднопосочно предаване е остарял,
моделите на търсене и предлагане на електроенергия се променят, дружествата са
под регулаторен натиск да се справят ефективно с нуждата от по-голямо търсене на
електроенергия. От друга страна потребителите изискват по-ниски сметки за енергия,
по-надеждно обслужване, по-голям избор по отношение на това откъде да идва електроенергията им.
Предвижда се енергийните системи да включват по-активно участие от страна
на потребителите, благодарение на интегрирането на парадигми за обединяване на
различни разпределени производства и товари в така наречените виртуални електроцентрали. Необходимостта на този нов модел се налага от несигурността и ненадеждността на възобновяемите енергийни източници, по-специално слънчева и вятърна
енергия [5].
Отговорът на търсенето се отнася до активно участие на клиентите в балансирането на електроенергийната система. По оношение на клиента, участието му в програмата за отговор на търсенето е насочена към: ограничаване на натоварването, преместване на натоварването – прехвърляне на натоварването в различен времеви интервал и локално производство на електроенергия от клиента като по този начин намалява зависимостта си от мрежата.
В микромрежите са предпочитани гъвкави и интелигентни товари, които автоматично да регулират погълнатата мощност и по този начин да се постигне по-добро
управление на цялата система.
3. Заключение
Обхватът на интелигентните мрежи е обширен, съответно групата на потенциалните стандарти е също голяма и сложна. Внедряването на нови технологии в интелигентните мрежи ще доведе до тяхното развитие в самовъзстановяващи се мрежи,
съставени от самоорганизиращи се енергийни ресурси. Основен въпрос е организацията и приоритетизиране за изграждане на оперативно съвместима и надежда интелигентна електрическа мрежа.
Литература:
1. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA8-2019-0226_BG
2. https://www.energy-review.bg/bg/tendencii-pri-inteligentnite-elektrorazpredelitelnimrezhi/2/984/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NRG-2019-04
3. https://www.tdworld.com/grid-innovations/smart-grid/article/20972007/what-next-smartgrid-development-challenges-and-opportunities
4. https://cio.bg/analizi/2009/05/15/3449843_inteligentnite_elektrorazpredelitelni_mreji_reshen
5. Alfredo Vaccaro, Antonio Pepiciello and Ahmed Faheem Zobaa, Research Trends and
Callenges in Smart Grids, 2020
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ЩАСТИЕТО ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА БЛАГОДАРНОСТТА,
ДОБРОТАТА И ЩЕДРОСТТА
Гергана Ангелова Аврамова-Тодорова
Бургаски свободен университет

HAPPINESS THROUGH THE PRISM OF GRATITUDE,
KINDNESS AND GENEROSITY
Gergana Angelova Avramova-Todorova
Burgas Free University
Abstract: The purpose of this article is to consider happiness as one of the main emotions
we experience. A conscious sense of happiness is also part of our emotional intelligence.
Emotions are an integral part of our lives and affect both ourselves and our relationships
with others. And awareness and management of emotions play an important role in
establishing and maintaining interpersonal relationships. Do we understand when we are
happy and can we consciously provoke happiness, both as a process of inner experience for
our self and as an act of kindness toward others? An experiment has been conducted to lay
the foundations for further research into whether the unexpected gift, as an act of
generosity to the other, is able to elicit a sense of happiness for both the perpetrator and
the recipient.
Key words: happiness, gratitude, generosity, emotional intelligence.

Целта на настоящата статия е да разгледа щастието, като една от основните емоции, които изпитваме. Осъзнатото чувство на щастие е част и от нашата емоционална
интелигентност. Емоциите са неизменна част от нашия живот и влияят както на нас
самите, така и на отношенията ни с другите. А осъзнаването и управлението на емоциите играят важна роля за установяване и поддържане на междуличностни отношения. Разбираме ли ние кога сме щастливи и можем ли осъзнато да предизвикаме щастие, както като процес на вътрешно преживяване за собствената ни личност, така и
като акт на доброта, предназначена към другите? Проведен е експеримент, който цели да постави основите на по-нататъшно изследване, дали неочаквания подарък, като
акт на щедрост към другия, е в състояние да предизвика чувство на щастие както за
извършителя на жеста, така и за получателя му.
Теоретични аспекти на изследваната тема
Според Аристотел, „Щастието е смисълът и целта на живота, върховният стремеж на човешкото съществуване.“ Знаем ли как да бъдем щастливи и можем ли да
„практикуваме“ щастие в ежедневието си?
Особеното при щастието е, че можем да го изпитваме ако присъстваме осъзнато
в настоящия момент, ако фокусираме вниманието си върху това, което ни се случва
тук и сега [3]. То може да ни споходи внезапно, но в повечето случаи изисква работа,
защото за да го изпиташ, следва да търсиш хубавото в живота си, а не да очакваш то
само да те намери.
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От всички видове емоции, щастието е това, към което хората се стремят найсилно. Щастието се свързва с хубави неща като радост, удоволствие, наслада, удовлетворение, благополучие [4].
За да изпитваме щастие, ние трябва да сме благодарни за хубавите неща, които
се случват в живота ни и да ги ценим. Благодарността е описана като морална добродетел, отношение, емоция, черта на личността и възможност за справяне (Emmons,
McCullough, & Tsang, 2003). Като афективна черта на личността (благодарното отношение или склонността към благодарност) тя е определена като обобщена склонност
да се разпознава и реагира с благодарна емоция към ролите на други хора в положителните преживявания, които човек получава (McCullough, Emmons, & Tsang, 2002:
112). Благодарността се асоциира положително с редица усещания за субективно благополучие, а тези, които оценяват високо чувството на благодарност като афективен
белег, са склонни да изпитват висока степен на удовлетвореност от живота, както и
да показват по-висока степен на просоциално поведение, съпричастност и прошка
(McCullough et al., 2002). Действията, вдъхновени от благодарността, изграждат и
укрепват социалните връзки (McCullough, Kilpatrick, Emmons, & Larson, 2001).
Кога наистина сме благодарни – дали когато казваме „благодаря“ винаги го
мислим, или е акт на заучена учтивост? Невролозите са установили, че ако наистина
изпитваме дълбоко в себе си това чувство, ще бъдем по-щастливи и по-здрави.
Значението на емоционалната интелигентност във връзка с щастието
Способностите на хората да осъзнават емоциите си, докато те все още траят може да варира в доста широк спектър. Затова е и толкова необходимо състоянието на
самоосъзнатост, в смисъл на непрекъснато внимание на човек към вътрешното му
състояние. Самоосъзнатостта означава разбиране както на настроението, така и на
мислите по отношение на него. Осъзнаването на емоциите е основното умение, върху
което се изграждат и останалите умения, свързани с емоционалната интелигентност.
Всички емоционални състояния са еднакво значими за здравото функциониране на
личността. Емоционалната интелигентност ни предоставя набор от умения и знания
да разпознаваме и разбираме собствените си емоции и тези на останалите. Дава ни
възможност да ги изразяваме и контролираме. Това засилва чувството ни за благополучие и е предпоставка за успешното ни развитие и взаимодействие с околните [1].
Каква е връзката между емоционалната интелигентност и щастието? Всички хора сме различни. Това е предпоставка за проблеми между хората, но благодарение на
емоционалната интелигентност, ние можем да се съобразяваме с различията да зачитаме околните, да проявяваме разбиране към темперамента и намеренията им и да не
очакваме от тях онова, което не могат да ни дадат. Тази интелигентност, наричана
още „социална интелигентност”, е много полезна за човека, защото който има познание за другите, разбира по-добре заобикалящия го свят и може да постига по-добре
своите собствени цели в живота. А това е в пряка връзка с щастието [5].
Според позитивната психология са известни 6 добродетели и 24 сили за щастие.
Емоционалната интелигентност е една от тези сили, част от добродетелта „човечност“, която е свързана със способността на човека да поддържа отношения на уважение и любов с хората, които го заобикалят и с които общува [5].
Емоционалната осъзнатост е необходима предпоставка и в случаите, когато
решаваме да направим подарък на някого. Подаряването е сложен емоционален процес, който е много важен в поддържането на взаимоотношенията ни [2].
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Експериментално изследване на щастието като следствие от преживяно
чувство на щедрост и благодарност
Един от начините да изпиташ щастие е когато направиш нещо хубаво за друг.
Тогава ти самият се чувстваш щастлив. Ако другият оцени жеста, който си направил
за него, той също чувства щастие.
За да се изследва ефекта от чувството на благодарност, което изпитваме когато
направим и получим неочакван подарък, е извършен експеримент. Експериментът е
осъществен като част от проекта Art Abandonment [6]. Това е фейсбук група от артисти, които споделят това, което обичат да правят, като оставят нещо, което да бъде намерено, с надеждата да донесе радост на някой.
За целта, от автора на настоящата статия, която е член на групата към цитирания проект, са изработени 30 книгоразделителя, които в последствие са оставени,
за да бъдат намерени и взети като подарък от читатели на случаен принцип в две
бургаски читалища – „Проф. д-р Асен Златаров“ и „Фар“. За да се получи обратна
връзка за емоцията, изпитана от всеки, който е открил и приел направения подарък,
предварително е съставена анкетна карта, която се попълва от него анонимно. Екземпляр от анкетната карта се предоставя от служител на читалището. След попълването
й се поставя в предварително приготвена за целта кутия.
Фиг. 1. Анкетна карта към читателите, открили книгоразделител

Фиг. 2. Придружаващо обяснение към книгоразделителите
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Фиг. 3. Изображение
на книгоразделителите,
читалня на читалище „Фар“

Фиг. 4. Изображение
на книгоразделителите,
читалня на читалище „Фар“

Фиг. 5. Изображение
на книгоразделителите,
читалня на читалище
„Проф. д-р Асен Златаров“

Фиг. 6. Изображение
на книгоразделителите,
читалня на читалище
„Проф. д-р Асен Златаров“
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Намерени са и са взети всичките 30 оставени като подарък книгоразделители,
като са попълнени анонимно и съответния брой анкетни карти. След обработка на
отговорите на анкетираните се установи, че броя на посочилите на въпроса „Колко
щастлив се почувства (от 1 до 5) когато откри своя подарък?“ отговор 5 – „щастлив“
са общо 30 от 30 участвали. Това е най-високата посочена възможна степен на изпитаната емоция.
Като участник в експеримента в ролята на приносител на акт на доброта чрез
подаряването на книгоразделители, авторката на настоящата статия отбелязва същата
степен на изпитано щастие от извършената постъпка, като посочената от анкетираните.
Осъщественият експеримент, освен че дава представа за възможността да се
разгледа щастието през призмата на благодарността и щедростта, може да се използва като отправна точка за бъдещо по-широко обхватно проучване по темата, което да
задълбочи проведените изследвания в посока на по-голям брой изследвани лица,
както и евентуалното им специфициране по възрастов признак.
Извод
Фокусирането върху положителните преживявания, в частност върху чувството
на щастие, може да има благотворен ефект върху този, който го изпитва. Осъзнатото
чувство на щастие като част от емоционалната интелигентност допринася за по-висока степен на удовлетвореност от живота и подобрява качеството на социалните връзки. В този аспект, една от възможностите да изпитаме щастие в ежедневието си е
като осъществим малък акт на доброта, предназначен да зарадва някой, дори и непознат. Друга такава възможност, е като не пропускаме да изпитваме чувство на
осъзната благодарност за отправените към нас жестове на щедрост.
Литература
1. Szczygiel, D., Why are people high in emotional intelligence happier? They make the
most of their positive emotions, Personality and Individual Differences, 2017.
2. Pillai, R., Elucidating the emotional and relational aspects of gift giving, Journal of
Business Research, 2019.
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ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖЪТ НА ФИРМИТЕ
Делян Лазаров1
Бургаски свободен университет
Delyan Lazarov
Burgas Free University
Abstract: Настоящият доклад има за цел да открие зависимост между иновациите
и растежа на компаниите, гарантиран от ръста на печалбите след внедряването
им. В доклада е включен литературен анализ, подктрепен от конкретни изследвания
на въздействието на иновациите върху печалбите на фирмите.
Keywords: Innovations, Economic growth, Profits, Schumpeterian profits, Innovationdriven profit
ВЪВЕДЕНИЕ
В икономически план иновациите описват развитието и прилагането на идеи и
технологии, които подобряват стоките и услугите или правят производството им поефективно. Иновациите са от решаващо значение за растежа, особено след като скоростта на бизнес циклите продължава да се увеличава, факт, който се потвърждава от
непрекъснато снижаване на периодите при настъпване на индустриалните революции. Първата индустриална революция датира от 1769 г. и се свързва с изобретяването на ефективен парен двигател. През 1860 г. светът преминава в ерата на втората индустриална революция, която стартира с появата на двигателя с вътрешно горене.
Нужни са още 100 години до появата на атомната енергетика и компютрите, позволяващи програмиране на машини и мрежи, с което се свързва третата индустриална революция. Четвъртата индустриална революция настъпва около 2010 г., едва след
50 години и е свързана с цифровизацията. Петата индустриална революция, свързана
с допълване на човешките възможности с роботи ще настъпи до 2030 г., или само
20 години след последната.
В тези динамични условия иновациите и растежът на благосъстоянието на фирмите и обществото все по-често се обединяват като концепции за управление, водещи до по-висока производителност и производство на повече стоки и услуги, обезпечаващо растеж на икономиката.
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Литературен преглед
Иновациите допринасят пряко за просперитета и благосъстоянието както на
хората, така и на обществото като цяло (Балтов, 2013). Иновациите са в основата на
човешкото развитие макар да доминира технократското виждане за иновациите,
което ги разглежда само като продукт на индустриализма (Fagerberg J., D. Mowery, R.
Nelson, 2005).
1
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Терминът иновации носи голяма вариативност на значенията за различните автори и е типичният пример за модерна дума, която се използва през различни времеви периоди. Тази дума е толкова използвана и употребявана, че започва да губи изначалния си смисъл. Откакто терминът, който произлиза от латинското Innovatus се
появява в печатни издания в началото на 15 век е обект на много интерпретации, но
най-популярното определение е дело на Joseph Schumpeter, който през 1934 г. добавя
дефиниция за иновациите като нов начин на комбиниране на нови или съществуващи
знания, ресурси, оборудване и други фактори на производството (Schumpeter, 1934).
Друго определение за иновации е организирането на икономическите ресурси
по нов и оптимален начин, който се стреми към намаляване на производствените разходи и стойността на крайният продукт (Drucker, 2007). Резултатът е създаване на
търсене, което от своя страна генерира богатство (Fagerberg, Mowery, Nelson, 2005).
Формулата е следната – комбиниране на икономически ресурси по иновативен начин,
създаване на търсене за предлаганата стока/услуга и парични приходи от продажби,
които надхвърлят началната инвестиция (Calamel, Defélix, Picq, Retour, 2012).
В своите трудове Schumpeter дефинира и феномена на „творческото унищожение” или „съзидателното рушене“, съгласно който нововъзникващите компании използващи нови и иновативни продукти и услуги, „унищожават” тези организации,
които продължават да използват старите начини (Schumpeter,1911). Конкретен пример, който почти след един век потвърждава тезата на Schumpeter са използваните
иновационните стратегии от Amazon, Google, Netflix and Uber, които на практика
унищожиха традиционните конкуренти в отраслите.
Важността на иновациите за повишаване благосъстоянието на бизнеса е засегната и в книгата на Peter Drucker „The Practice of Management“, където се отбелязва,
че „Двете най-важни функции за бизнеса са иновациите и маркетинга” (Drucker, 1954).
И Schumpeter и Drucker в своите определяния за иновациите засягат ролята им
на основен двигател за икономическия прогрес, който е от полза за потребителите,
бизнеса и икономиката като цяло.
Schumpeter описва особено важен елемент от изследването на зависимостта
между иновациите и печалбите, обезпечаващи растеж на фирмите, а именно „предприемаческата” печалба, която той дефинира като допълнителен доход в резултат на
иновации, които нарушават икономическото равновесие повишавайки приходите
през периода между въвеждането на иновация и успешното ѝ разпространение. Очаква се успешните иновации след време да бъдат имитирани и да се превърнат в традиционна дейност, но докато това се случи, новаторът ще генерира „предприемаческа”
печалба.
Американският икономист Frank Knight, в своята книга „Risk, Uncertainty and
Profit“ (1921) разглежда печалбата като доход за носенето на бремето на неопределеността, която съпътсва всяка иновация.
Връзката между иновациите и печалбите е залегнала в изследването
„Schumpeterian Profits in the American Economy: Theory and Measurement“ на американският икономист William Nordhaus, който изследва влиянието на иновациите върху
печалбите на компаниите в САЩ, като подчертава три важни фактора:
 Разбиране на ролята на печалбите от иновации в общата печалба;
 Идентифициране на въздействието на иновациите върху възвръщаемостта на
фондовите пазари;
 Постигане на по-голямо разбиране на ефекта от ръста на компаниите вследствие на иновациите върху съвкупното търсене.
Според Nordhaus, ако компаниите успеят да уловят по-голямата част от социалната възвръщаемост на иновациите, тогава печалбите ще се повишават, а цените ще
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паднат със сравнително ниски темпове. Каква част от потенциалните печалби от иновации ще се улавят от иноваторите зависи от спецификата на различните отрасли.
Nordhaus доразвива теорията на Schumpeter за „предприемаческата“ печалба и я
допълва с торията, че „предприемаческите“ печалби са печалби над тези, които се
обезпечават при нормалната възвръщаемост на инвестициите и поемането на риск,
като зависи от три фактора:
 Ръст на производителността, дължаща се на иновации;
 Моментна пригодност, който измерва частта от социалния излишък, който се
улавя от иноватора през първата година на въвеждане на иновацията;
 Степен на амортизация на иновацията, която ерозира от фактори като изтичане или неизпълнение на патенти, способността на конкурентите да имитират
иновации и въвеждането на превъзхождащи иновации и др. (Nordhaus, 2004).
Изследването на Nordhaus ни убеждава, че ръстът на американската икономика
от миналия и този век, се дължи на трансформацията й от индустриална към „предприемаческа”, обезпечена с иновации.
Връзката между иновациите и повишаване на конкурентоспособността на фирмите, които използват иновации в сравнение с тези, които не прилагат нововъведения
се потвърждава от Clayton Christensen – Професор от Harvard University, който в своята докторска дисертация от 1992 г., последвана от най-продаваната му книга „The
Innovator’s Dilemma“ през 1997 г. твърди, че „Успешните компании с добри мениджъри се провалят, когато има разрушителна промяна в бизнес средата“ (Christensen,
1992, 1997). Направените от Christensen изводи са, че традиционните успешни компании се провалят, не защото не слушат клиентите си, а точно по обратната причина,
защото слушат клиентите си и продължават с постепенните иновации и в резултат на
това са пропуснали промените на пазара, причинени от компании, които са нямали
абсолютно никакъв предишен опит и привързаност към старите традиционни методи,
и са внедрявали и използвали съвременни технологии, продукти, услуги и процеси, с
което са гарантирали конкурентоспособността си. В този случай отново е уместно да
се припомнят примерите с Amazon, Google, Netflix and Uber, които потвърждават тезата на Clayton Christensen.
Според Woodward (2009), една от причините компаниите да предприемат иновации е да постигнат по-високи печалби. Въпреки че иновациите са свързани главно с
усилията на отделните компании, те се превръщат в централния двигател на социалното благосъстояние и икономическия растеж на отделните страни (Chen, 2017), следователно много държави се стремят да получат конкурентно предимство в глобалния иновационен контекст (Atkinson, 2012). И развитите, и развиващите се икономики се фокусират върху иновациите, за да ускорят растежа и конкурентоспособността
(Acs, Audretsch, Lehmann, & Licht, 2016; Chen, Yin, & Mei, 2018).
Tidd и Bessant (2013) предполагат, че успехът на компаниите може да се обясни
до голяма степен с иновациите. Всъщност Feeny и Rogers (2003) определят иновациите като увеличаване на производителността, базирано на разходите за изследователска и развойна дейност и заявки за патенти са релевантни фактори, които влияят
върху пазарната стойност на компаниите. В допълнение, Lee и Chen (2009) твърдят,
че въвеждането на нови продукти на пазара създава стойност за акционерите.
На този етап от изследването, литературният анализ подкрепя наличието на
връзка между иновациите и печалбите на компаниите, които гарантират растеж както
на самите организаци, така и на държавите. Втората част на изследването ще се съсредоточи върху доказване на практика връзката между иновациите и печалбите на
фирмите на база на конкретни изследвания, проведени от водещи одиторски и консултантски компании.
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2. Оценка от бизнеса
Според изследване на The Boston Consulting Group (BCG) от 2008 г. проведено
сред ръководители и мениджъри на 332 водещи компании от целия свят, най-контролираният и проследяван от мениджмънта на фирмите елемент на иновациите е именно печалбата, като този отговор е поставен на първо място от 82% от запитаните. На
второ място се нарежда формирането на идеята и избора и за реализация с 66%. На
трето място с 65% анкетираните ръководители и мениджъри поставят времето за реализация на иновационната идея. Данните от изследването са представени на Графика 1.
Сумата от отговорите е повече от 100%, поради методиката на изследването, свързано с класация между 7 елемента на иновациите.
Графика 1

Резултатите от изследването на BCG от 2008 г. доказват, че водещ фактор при
изобретяване и внедряване на иновации е ръста на печалбата след тяхното въвеждане
в експлоатация, което е пряко доказателство, че бизнеса обвързва линейно иновациите с печалбата и растежа на бизнеса.
Според изследване на McKinsey & Company, 80% от ръководителите смятат, че
съществуващите бизнес модели са изложени на риск и ще бъдат нарушени от иновации в близко бъдеще. Освен това 84% от ръководителите считат, че иновациите са
важен елемент за стратегиите за растеж на бизнеса.
Проучване на Accenture 2015 US Innovation Survey потвържава предходните
данни и също посочва, че 84% от анкетираните ръководителите считат, че бъдещият
успех на компаниите е изключително зависим от иновациите.
Още през 2010 г. глобалното проучване на McKinsey & Company разкрива, че
само 4% от ръководителите на компании не са определили иновациите като стратегически приоритет и не планират да го правят в бъдеще.
Следващите доводи в подкрепа на тезата, че иновациите предизвикват растеж
на компаниите са на база доклад на PricewaterhouseCoopers (pwc) „Breakthrough
innovation and growth“ от 2013 г., в който се оценя въздействието на иновациите
върху растежа на компаниите. За нуждите на доклада са интервюирани ръководители
на ниво борд на директори от 1 757 компании от 25 държави, опериращи в 30 сектора
на икономиката.
На въпроса доколко са важни иновациите за успеха на компаниите днес (т.е.
през 2013 г.), 83% от анкетираните отговарят утвърдително, като 43% считат, че ино21
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вациите за много важни за растежа на бизнеса и осигуряват конкурентно преимущество.
На същия въпрос, но за състоянието след 5 години (т.е. към 2018 г.), 88% от
участниците в изследването определят иновациите като важни за успеха, като вече
51% считат, че иновациите ще бъдат много важни за растежа на бизнеса в бъдещ
период.
На Графика 2 са представени пълните резултати от отговорите на ръководители
от 1 757 компании на въпроса: Доколко важни са иновациите за успеха на компаниите?
Графика 2
По състояния към 2013 г. – период на провеждане на изследването

По състояния към 2018 г. – в петгодишна перспектива от провеждане
на изследването
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Изследването на pwc показва, че растежът е основен приоритет на повече от
80% от компаниите, участващи в анкетата. Ръководителите на тези компании планират през следващите пет години (2013-2018) ръст на капитализацията средно с 6,2%
годишно.
За да бъдат постигнати тези амбициозни темпове на растеж, компаниите ще
трябва да търсят възможности отвъд традиционни варианти за растеж, като сливания,
придобивания и традиционна научноизследователска и развойна дейност.
На Графика 3 са представени очакванията на анкетираните ръководители относно източниците на растеж през следващите 5 години от провеждане на изследването.
Графика 3

Както е видно от представената информация, само 2% от компаниите очакват
растежът им да бъде от сливания и поглъщания. Основаната част или 93% посочват,
че планират растеж чрез иновации и операционна ефективност. В условията на все
по-динамична външна среда, компаниите разчитат на иновациите като основен източник на растеж.
В доклада на pwc иновациите са определени като мултипликатор на растежа и е
показана ясна линейна зависимост между тях. За целите на анализа, участващите в
изследването 1 757 компании са разделени на две групи, а именно водещите иноватори в състав от 359 фирми (20%) и изоставащите иноватори от 395 фирми (22%). Тази
класация е направена с използване на система от балансирани показатели на база на
отговорите на следните въпроси:
 Колко са важни иновациите за компаниите?
 Какъв е „апетита” за иновации (от изоставащ иноватор до иноватор пионер)?
 Какъв е делът на годишните приходи, получени от основни продукти или
услуги, стартирани през предходната година?
 Какъв е делът на годишните приходи, реинвестирани за иновации?
 Какво е съотношението на продуктите и услуги, разработени съвместно с
външни партньори?
 Какъв е прогнозния ръст на приходите през следващите пет години?
За всеки отговор на тези въпроси се начисляват от 1 до 5 точки, като максимумът е 30. Най-иновативните 20% от компаниите са събрали общо 23 или повече
точки, а най-малко иновативните 22% между 7 и 15.
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С използване на публично достъпна информация е определен ръста на приходите на компаниите, като е направено сравнение в динамиката между водещите и изоставащите иноватори. Резултата от сравнението показва, че приходите на най-иновативните 359 фирми са нараснали с 16% по-висока динамика по сравнение с изоставащите иноватори 395 фирми. В изследването е направена прогноза, че темповете на
растеж на най-иновативните 20% от анкетираните фирми ще расте почти двойно побързо от средното глобално световно значение и над три пъти по-високо от изоставащите иноватори.
Информация за очакваните темпове на растеж на разглежданите две категории
компании е представена в Графика 4.
Графика 4

3. Национални показатели за иновационно представяне
Зависимост между иновациите и растежа на компаниите, което се явява основен
фактор, водещ до повишаване на Брутния вътрешен продукт на страните може да намерим и в годишния Сравнителен доклад за иновациите в ЕС за 2018 година, където
България се намира на незавидното 27 място от 28 участника (ЕС28). На Графика 5 е
представена класация на резултатите от работата на системите за иновации на държавите-членки на ЕС, която е сравнена с показателя GDP per capita (PPS).
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Графика 5

Ясно се очертава пряката зависимост между индекса за работата на системите за
иновации на държавите в ЕС (ЕС28) и Брутния вътрешен продукт в стандартите за
покупателна способност (PPS). Иновациите стимулират растежа на фирмите и като
следствие те увеличават производството си, което осигурява допълнителни доходи за
компаниите, част от които те разпределят за допълнително заплащане на работещите,
които от своя страна увеличават потреблението на стоки в страната, чието производство също трябва да се обезпечи в резултат или на иновации, или на разширяване на
производствените възможности.
Както е видно от представената информация, иновационните лидери имат значително по-високи резултати по усреднения по групи показател Брутен вътрешен
продукт в стандартите за покупателна способност (PPS) в сравнение с Умерените
иноватори (+55%) и с Плахите иноватори (+126%). Групата на Силните иноватори не
е включена в сравнителния анализ, поради значителния размах на вариациите, който
превръща средният резултат в нерепрезентативен.
Като предварителен извод от представеното изследване, на Графика 6 авторът
представя упростен модел за растеж на стойността на компаниите с включване на
отделни иновационни проекти, които след въвеждане в експлоатация водят до ръст
на текущите, обичайните показатели за печалба в дългосрочен план.
Графика 6
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ИЗВОДИ
От икономическа гледна точка причинно-следствената връзка между иновациите и растежа е сложна, многостранна и реципрочна, тъй като иновациите дават възможност за растеж, но растежът е необходим и за инвестициите и търсенето, които
водят до иновации.
На база на проведения литературен преглед, оценка от бизнеса и анализ на
национални показатели за иновационно представяне може да се направи извода, че
съществува безспорна зависимост между иновациите и растежа на фирмите, тъй като
иновациите могат да се определят като най-мощният двигател за ръст на приходите,
подобряване на конкурентното позициониране, оптимизация на разходите, усъвършенстване на бизнес моделите и повишаване удовлетвореността на клиентите, а в
глобален аспект като основен фактор на икономическия растеж и човешкия прогрес.
Иновациите и търсенето на нови бизнес възможности са от съществено значение за растежа на компаниите, а в допълнение те осигуряват основата на една икономика за постигане на нови нива на технологично усъвършенстване, производителност и в крайна сметка просперитет на фирмите, обществото и държавите.
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ЕНЕРГИЯ НА МОРСКИТЕ ВЪЛНИ:
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ
И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ЧЕРНО МОРЕ
Елдар Заеров
Бургаски свободен университет

WAVE ENERGY: CLASSIFICATION OF CONVERTERS
AND ABILITY TO USE FOR THE BLACK SEA
Eldar Zaerov
Burgas Free University
Abstract: The increasing energy consumption in the world, which causes huge amounts of
pollution, has led researchers to look for more sustainable technologies. In this way, some
renewable energy systems, such as solar and wind systems, are commercialized. Of all
renewable energy sources, wave energy has the highest potential for energy production,
which makes it more interesting to study.
Keywords: wave, sustainability, wave energy converters (WECs)

Въведение
Увеличаващото се потребление на енергия в света, което причинява огромно
количество замърсяване, накара изследователите да търсят по-устойчиви технологии
[8].
По този начин някои системи, базирани на възобновяема енергия, като слънчеви
и вятърни системи, се комерсиализират[2, 4].
Сред всички възобновяеми енергийни източници, вълновата енергия има найвисок потенциал по отношение на производството на енергия, което я прави поинтересна за изучаване.
Фиг. 1 показва световен потенциал на вълновата енергия.
Това количество енергия ще осигури доставката на електроенергия, необходима
на целия свят. Проблемът е как да се извлече това огромно количество енергия [1].
Различните видове преобразуватели на вълнова енергия са проектирани, конструирани и тествани, но изследванията на тази технология все още са в начален стадий. Вълновите преобразуватели на енергия (WECs) са машини, устройства или
методи, използвани за преобразуването на вълновата енергия в електрическа енергия
[3, 5, 6, 7].
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Фиг. 1. Енергиен потенциал на вълната
Първо, енергията на вълната се трансформира в енергия в работещи течности
(работните течности са различни поради вида на вълновия преобразувател на енергия), след това тази енергия се преобразува в механична енергия с помощта на двигател или турбина. И накрая, тази механична енергия върти генератор, за да произвежда електрическа енергия.
I. Класификация на вълнови преобразуватели
Съществуват различни начини за класифициране на WEC. Най-общата класификация е видове на WEC според локацията: On-shore, Near-shore и Off-shore.
Две популярни класификации от гледна точка на използваните технологии се
основават на принципа на работа на първичната система за улавяне и вторичната
система за преобразуване (PTO система), както е показано на Фиг. 2.
Съществуват и други видове на класификации, които няма да бъдат разгледани
в настоящата статия поради отсъствие на научната ценност.
В представената работа се разглежда класификацията на вълновите преобразуватели по принципа на работа на система за първично улавяне.
1.1. Осцилираща водна колона (OWC)
Осцилиращата система на водния стълб може да бъде инсталирана както на брегова система, така и като плаваща система.
Осцилиращ воден стълб се състои от полупотопена структура от бетон или стомана, вътре в която има въздушна камера.
Схематично описание на колебателна система от водни колони е показано на
Фиг.3.
Системите за осцилиращи водни колони вече са инсталирани в няколко страни
като Шотландия, Австралия Япония, Индия, Китай и Португалия.
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Фиг. 2. Класификация на вълновите преобразуватели

Фиг. 3. Осцилираща водна колонна система
Таблица 1
Название на централа
Central European Pilot Pico
Mighty Whale
Energetech

Локация
Азорски острови
Япония
Австралия
30

Година
1999
1998
1997

Мощност
400kW
110 kW
300
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1.2. Тела, активирани от морска вълна (WABs)
Устройствата за осцилиращо тяло са поглъщащи се точкови абсорбатори, които
използват разликата в налягането над устройството между пиковата вълна и коритата. Когато гребена на вълната преминава над устройството, водното налягане над
устройството компресира въздуха вътре в цилиндъра, премествайки горния цилиндър
надолу. Когато коритото на вълната преминава, налягането на водата вътре в устройството намалява и горният цилиндър се повишава.
Тези устройства са изцяло потопени, което намалява визуалното въздействие на
тях. В няколко страни вече са инсталирани различни видове осцилиращи тела. Някои
от тях са споменати в следната таблица:
Таблица 2
Название на централата
Pelamis
WaveRoller
Oyster

Локация
Португалия
Португалия
Великобритания

Година
2006
2016
2009

Мощност
2.25 MW
350 - 1000 kW
2.4 MW

1.3. Overtopping
Overtopping-устройствата за преобличане улавят вълните на морската вода в
резервоар над морското равнище и след това пускат водата обратно в морето чрез
турбини. Водните вълни влизат в резервоара, минавайки над наклонена рампа.
Тази система може да бъде инсталирана както на брега като брегова система
(Tapered Channel (TAPCHAN)), така и извън брега като плаваща система
(WaveDragon).
Таблица 3
Название на централата
SSG
Wave Dragon

Локация
Норвегия
Дания

Година
2007
2005

Мощност
163 kW
-

От анализа става ясно, че най-добрите по отношение на производството на електрически ток са вълновите преобразуватели, работещи на принципа на осцилиращо
тяло (WABs). Важни са и преките характеристики на поведението на морето на определено място: постоянството на вятъра в района, височината на вълната, топографията на дъното и дълбочината.
II. Перспективи за използването на вълнови преобразуватели в черно море
Средните скорости на вятъра, наблюдавани в открито море, са по-големи от тези на брега; през студената половина в западната половина на Черно море средната
скорост надвишава 7 m/s, в отделни региони тя достига до 8 m/s, докато на брега не
надвишава 7 m/s.
Средната скорост на вятъра през зимните месеци значително надвишава лятната
скорост, като преобладават ветровете от север-север, а най-често се среща югоизток.
С наближаването на лятото броят на случаите със североизточни, източни, югоизточни и южни ветрове постепенно се увеличава; най-малко са западните и югозападните
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ветрове. В зависимост от характера на вятърната дейност над морето, силно вълнение
се развива най-често през есента и зимата.
За морските акватории, в зависимост от скоростта 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 с особено силни бури дори по-висока.
Разпределението на дългосрочните средни стойности на вълновия енергиен
поток в Черно море е показано на фиг. 4. В западната част на морето се наблюдават
стойности от 3-4 kW / m, в източната част е приблизително два пъти по-малко.

Фиг. 4. Средният дългосрочен (за периода 1979-2016 г.) вълнен енергиен поток kW / m
в Черно море. Кръстовете показват местоположението на точките
за анализ на междугодишната и сезонната променливост.
Установено е, че най-обещаващите райони за инсталиране на вълнови електроцентрали са на носа Калиакра, регион Ахтопол-Царево.
Обещаваща е и крайбрежната зона от Истанбул до нос Синоп.
По отношение на приложимостта на вълновата енергия като възобновяем
енергиен ресурс, заключенията, които отчитат прогнозите за климата, е малко вероятно да са оптимистични за избора на съществуващи модели електрически генератори и могат да имат някои приложения само в комбинирани преобразуватели на вятърна енергия.
III. Преглед на технико-икономическото развитие
Икономическият въпрос на възобновяемата енергия е остър, тъй като разходите
за разработване на устройства за преобразуване, инвестиции в последваща разработка, разходи за поддръжка трябва да бъдат оправдани от последващата справедлива
цена на тарифата за електричество [2].
Скалата за ниво на техническа ефективност (TPL) и ниво на техническа готовност (TRL) се използват специално за оценяване на техническата зрялост (TRL) и
икономическия потенциал (TPL) на нова технология и са много удобни, тъй като
улесняват сравнението между различни развиващи се технологии, дори извън вълновия енергиен сектор.
На практика обаче, WEC обикновено се разработва след по-конкретен набор от
етапи на развитие. Тези фази на техническо развитие на WEC могат да бъдат свързани с TRL скалата.
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Източниците на финансиране обикновено се променят значително през целия
процес на развитие (Фиг. 5).

Фиг. 5. Преглед на различни технико-икономически параметри
и как те обикновено се развиват по време на техническото развитие на WEC
Таблица 4
Преглед на разходите за разработка и съгласуване (за единица) за ферма
с мощност 90 MW от 25 x 3,6 MW WT и WEC и от 120 x 0,75 MW WEC
Категория и
подкатегория
Изследване
Проучване на околната
среда
Изследване на морското
дъно – геофизично
Изследване на морското
дъно – геотехнически
MetMast
Услуги за развитие
Инженеринг
Други
Обща стойност

3.6 MW
Вятър (k €)

3.6 MW WEC
(k €)

49

49

10,2

16

16

3,3

81

20

20

49

49

10,2

146
308
649

146
308
588

73
154
271
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Тъй като никоя технология все още не е успешно комерсиализирана, сегашната
„най-добра практика“ все още се основава на опита от други сектори и на предположенията на експерти от вълновия енергиен сектор.
За WEC масив от 90 MW, разположен на около 30 м дълбочина на водата, се
смята, че общите разходи за проучване са приблизително еднакви, както за големи,
така и за малки WEC, тъй като те ще изискват приблизително една и съща площ, с
изключение на геотехническото изследване на морското дъно.
Тъй като това зависи от количеството инсталирани системи (всяка от тях се
нуждае от анализ) и от нивото на детайлите, което е необходимо (офшорният вятър
изисква много по-подробен анализ).
Следователно разходите за малки и големи WEC са намалени до 20% спрямо
стойността на вятъра в морето.
Всички останали разходи за категория са разделени между количествата WEC,
необходими за производството на ферма с мощност 90 MW.
Цената на услугите за развитие е свързана с размера на проекта (еднакъв за
всички) и до известна степен се простира до обема на системите, които ще бъдат
инсталирани (повече кабелни маршрути, WEC позиции и други, които трябва да бъдат анализирани).
Тук са използвани същите разходи за голяма WEC, както за вятърните турбини,
докато за малки WEC разходите за WEC са намалени наполовина (Таблица 4).
Както беше подчертано по-рано, най-полезни от гледна точка на генерираната
мощност са вълновите преобразуватели, работещи на принципа на тяло, осцилиращо
във вода (WABs).
По отношение на финансовите разходи тези конвертори са най-скъпите от всички съществуващи технологии.
Основните разходи, свързани с разработването на тези устройства (с течение на
времето тези разходи се намаляват поради създаването на колаборации, разработването на симулационен софтуер, позволяващ използването на усъвършенствани технологии на предавките, тестване в открито море, акостиране на работна станция и поддръжка в открито море.
Изводи
Във вълновите енергийни технологии повечето от въздействията върху околната среда идват от фазата на производство и сглобяване.
Технологията е почти без отрицателно въздействие върху околната среда по
време на експлоатационната фаза.
В сравнение с други технологии за възобновяема енергия, вълновата енергия
има по-малко количество въздействие върху околната среда поради много причини,
като например не е необходимо да се изгражда път за достъп и не се използва земя
[4].
Съществуват обаче някои въздействия върху морския живот, например върху
живота на рибите и морските бозайници.
Използването на вълнова енергия може да има и значителни икономически въздействия.
Например развитието на вълновите енергийни технологии не само увеличава
производството на чиста енергия, но също така създава нови възможности за работа,
както и възможност за износ на оборудване и услуги.
Потенциалът за производство на електроенергия от вълнова енергия е много
голям.
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Океанът е огромен ресурс и улавянето на енергията в океанските вълни представлява важна стъпка към постигане на целите за възобновяема енергия.
Този документ представя текущото състояние на WEC и оценява различни
видове устройства.
Все още има няколко предизвикателства при проектирането на WEC, като например повишаване на тяхната ефективност и жизнеспособността им срещу тежки условия.
Тъй като вълновата енергия е един от най-чистите източници сред възобновяемите енергийни източници, изглежда е необходимо да се положат повече усилия
за разработването на тази технология.
Използването на нови методи, като например компютърната симулация ще ускори процесите на проектиране и тестване.
И накрая, трябва да се отбележи, че трябва да се провеждат повече изследвания
и да се инвестират повече пари, за да се направи енергията на океанската вълна конкурентоспособна сред другите възобновяеми технологии.
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СОЦИАЛНИ НАГЛАСИ В РОДИТЕЛСКОТО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ РАННОТО ЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПРОУЧВАНЕ
Елена Кортезова
Бургаски свободен университет

SOCIAL ATTITUDES IN PARENTAL ATTITUDE TO THE EARLY
LANGUAGE DEVELOPMENT OF THE CHILD.
RESULTS OF THE EXPERIMENTAL STUDY
Elena Kortezova
Burgas Free University
Анотация: В доклада е представена част от резултатите при експериментално
проучване на съдържанието на социалните нагласи в контекста на отношението
на родителите към ранното езиково развитие на детето. Проучването е проведено
с 40 родителски двойки, отглеждащи деца с комуникативни нарушения на възраст
3-7 години. Инструментът е разработено от автора за целите на проучването
структурирано интервю. Чрез контент анализ се разкрива съдържанието на родителските нагласи за ранното езиково развитие на детето и факторите, които
повлияват формирането им.
Abstract: The report presents some of the results of an experimental study of the content of
social attitudes in the context of parents' attitudes towards early language development of
the child. The study was conducted with 40 parental couples raising children with
communicative disorders aged 3-7 years. The tool was developed by the author for the
purpose of the study structured interview. Content analysis reveals the content of parental
attitudes about the child's early language development and the factors that influence their
formation.
Key words: social attitudes, parents, language development, communication disorders
Изследването на родителските нагласи за ранното езиково развитие е основен
аспект на комуникацията между родители и специалисти (логопеди, психолози и
педагози) при взаимодействието им за изготвянето на интервенционни стратегии за
развитие на речта при децата с комуникативни нарушения.
Идеята на разглежданата проблематика е, че субективната норма, определяща
се от общественото мнение е пряко свързана с поведението на родителите при взаимодействието им със специалистите по езиково развитие и при избора им на навременни интервенционни стратегии за преодоляване на проблемите на езика и речта
при децата.
Повечето теоретични модели в психологията на развитието, отчитат до голяма
степен влиянието на родителските нагласи и поведение върху психичното функцио36
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ниране на децата. Родителското поведение е това, което ще стимулира неговото развитие и което ще му позволи да влезе в света на езика.
Малкото дете се учи от поведенческите модели, а по-късно и от речта на родителя. Без говора на възрастните детето не може да се научи да говори. Детската активност в дела и говор зависи от поведението на родителя. (5)
В процеса на консултиране често чуваме твърдения и концепции на родители,
че „съвременните деца сега проговарят по-късно“. Голяма част от тях смятат, че е
„нормално“ детето до 3 години да не говори и когато ги навърши, то ще проговори
изведнъж и то правилно, като възрастен човек. Отчита се тенденцията, че голяма
част от родителите на деца до 3 години се интересуват повече дали детето е физически здраво, храни ли се добре и обикновено се обезпокояват, когато малко след 3-та
година детето им все още не говори или използва само 5-6 думи. Обикновено разтревожените родители са направили консултация първо с най-близкото си обкръжение –
роднини и приятели с деца на същата възраст, а следващата им стъпка е да потърсят
информация в онлайн пространството. Лесният достъп до източници на информация
често води до формиране на погрешни позиции за различните прояви на комуникативните нарушения и начините за преодоляването им.
Тези наблюдения от практиката поставят няколко въпроса: Как се формират
нагласите за езиковото развитие на детето в мисленето на родителите? Откъде те черпят информация за нормата на развитие на речта и коя е авторитетната институция,
на която те се доверяват – на специалистите, на социалното си обкръжение или от
интернет и кое определя нагласите и поведението на родителите във взаимодействието им със специалистите (логопеди, психолози и педагози) при изработване на интервенционна стратегия за езиковото развитие на детето.
За отправна точка в настоящото изследване е използван структурния модел на
Ajzen в Теорията за планираното поведение (ТПП), която подчертава главната роля
на социалните познания под формата на субективни норми. (13). В контекста на тази
теория, субективните норми представляват убежденията на индивида за социалния
му свят и включва както убежденията, така и тяхната оценка. ТПП се използва за
предсказване на различни здравни поведения и е най-широко използваният модел за
изследване на когнитивните предпоставки на поведението. (17). Подчертава се, че поведенческите намерения са резултат от няколко убеждения и се концептуализират
като планове за действие за постигане на поведенчески цели като резултат от следните убеждения:
- Положителната или отрицателна оценка на дадено поведение и оценка на
резултата от него;
- Субективната норма като резултат от социалните норми, натиск и оценка
(обществено мнение), като се отчита фактора дали индивидът е мотивиран да
се подчини на тези норми;
- Усещането за контрол над поведението, базирано на съвкупността от фактори за вътрешен контрол (умения, способности, информация) и факторите за
външен контрол.
Прегледът на теоретичната постановка в разбирането на нагласите идентифицира променливите (свързани с намерението, субективната норма и контрола на поведението) като източници на причините и факторите, определящи навременното взаимодействие на родителите със специалисти по езиково развитие при определяне на правилните и навременни стратегии за езиковото развитие на децата с комуникативни
нарушения. Идеята, че субективната норма, определяща се от общественото мнение е
основен фактор при формиране на родителските нагласи е свързана с необходимост37
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та да се изведат типове нагласи на родители на деца с комуникативни нарушения, а
определянето на възрастовите граници са свързани с интензивния период на развитие
на речта, а именно 3-5 години.
Изследването на родителските нагласи в техния положителен или негативен аспект по отношение на професионалната намеса на специалистите в тази възраст е
свързан и с проучване на субективната норма като фактор, повлияваща вземането на
решение за взаимодействие със специалистите по езиково развитие.
В този смисъл, структурният модел, изобразяващ връзките между изследваните
структури, би изглеждал по следния начин:
Съдържанието на нагласите се явяват измерителите, операционалните характеристики на нагласите, като предикторите на променливите могат да се оформят в три
основни групи:
‐ Неформални – роднини, приятели;
‐ Официални – лекари, здравни институции, образователни институции;
‐ Социални медии – интернет, социални мрежи.
Многостранната структура на атитюда се разглежда и в обособените му три
компонента:
а) когнитивен компонент (осъзнаване на обекта на социална нагласа)
б) ефективен компонент (емоционална оценка на обекта, разкриване на чувството на симпатия или антипатия към него)
в) поведенчески компонент (последователно поведение по отношение на
обекта) (2)
Те определят и механизма, по който се формират нагласите на родителите на
деца с комуникативни нарушения при образуване на намерението за взаимодействие
със специалист по езиково развитие и последващо поведение – посещение при специалист.
Целта на изследването е да се проучи съдържанието на нагласите при родители
на деца с комуникативни нарушения, при вземане на решение за планиране на интервенционни стратегии за развитие на речта при детето и кои са основните фактори,
които ги определят. Изследването има ориентировъчен характер и неговата задача е
да разкрие вероятни тенденции, които очертават основните фактори за формирането
на тези нагласи.
Инструментариумът на изследването е структурирано интервю, изработено от
автора. Интервюто е съставено от 8 въпроса, като в доклада са представени резултатите от анализа на 3 от тях:
‐ Какъв е поводът за консултацията?
‐ Кога се разтревожихте, че нещо в езиковото развитие на детето е проблемно?
‐ Към кого се обърнахте за съвет?
Тези въпроси определят трите важни маркера, които показват съдържанието на
родителските нагласи. Първият въпрос разкрива когнитивния компонент в съдържанието на нагласите на родителите на деца с комуникативни нарушения към езиковото
развитие на детето, вторият определя афективния компонент, а третият – поведенческия.

38

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

Фиг. 1

Постановката на изследването
Изследването е проведено със 100 родители на деца с комуникативни нарушения, като в настоящия анализ са представени резултатите от обработването на отговорите само на родителските двойки – 40 на брой.
Разговорите с родителските двойки са проведени в период от 2 години (2018-19 г.)
под формата на 45-минутно интервю. Записвани са точно взаимно допълващите се
отговори на двамата родители.
За целите на проучването е извършен както количествен, така и качествен контент анализ на отговорите на родителските двойки.
Резултати
След първичната обработка на резултатите при отговорите на 40 родителски
двойки при първия въпрос е получена съвкупност от 155 отговора на въпроса „Какъв
е поводът за консултацията?“. Средният брой отговори е 3,87. 5 двойки са дали по
2 отговора, 11 двойки са дали по 3 отговора,13 двойки са дали по 4 отговора, 7
двойки са дали 5 отговора, 3 двойки са дали 6 отговора, 1 двойка е дала 7 отговора.
Броят на думите във всеки отговор е от 1 до 14 думи. Получена е съвкупност от
754 думи, като думите с най-голяма честота кодират категориите на основните теми
и е изготвен честотен речник, в който думите се подреждат по честота. Групираме
категориите в основни теми по общ елемент в смисъла.
Всички отговори са подложени на контент анализ и са установени смислови
единици с определено съдържание. Тези смислови единици се разпределят в категории, които показват подбудителните причини за консултация със специалист по детско езиково развитие:
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Брой
отговори
16

%
10,32

Брой
думи
65

%
8,62

2.

Късно проговаряне

13

8,38

63

8,36

3.

Бедна лексика

10

6,45

56

7,43

4.

Неразбираема реч

12

7,74

47

6,23

5.

Неправилен
изговор

37

23,87

188

24,93

6.

Нарушено
разбиране

9

5,81

54

7,16

7.

Затруднена
комуникация

17

10,97

74

9,82

8.

Неизпълнение
на инструкции

8

5,16

34

4,51

9.

Проблемно
поведение

27

17,43

132

17,51

10.

Други

6

3,87

41

5,44

Общо

155

100

754

100

Таблица 1
40

Примери
„Не говори“
„Не приказва
никакви думи“
„Късно проговори“
„До 3 годишна
възраст казвал само
„мама” и „тати”“
„Казва само
основни думи“
„Казва само
отделни думи –
около 20 на
български и на
английски“
„Бебешки говор“
„Изговаря думите
неразбираемо“
„Неправилно
изговаря С, Л“
„Изреченията й са
разбъркани“
„Струва ни се, че
не ни разбира“
„Затруднения с
разбирането“
„Няма
комуникация“
„Не иска да
повтаря“
„Не изпълнява
команди“
„Не изпълнява
инструкции“
„Има агресивно
поведение – дращи,
бие, удря“
„Липса на
внимание и
концентрация“
„Детето заеква от
около 3 годишна
възраст“
„Мислим, че детето
има аутизъм“
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В Таблица № 1 са представени обобщените категории, чрез които се разпределят отговорите на родителските двойки на първи въпрос и честотата на всяка категория, изразена в проценти, според броя на отговорите и броя думи за всеки отговор.
Категориите, които носят съдържанието на конкретните причини за търсене на
консултация със специалист по детско езиково развитие и показват повишена значимост за родителските двойки са неправилния изговор – 25% и проблемното поведение при децата – 18%.

При анализиране на данните от втория въпрос: „Кога се разтревожихте, че нещо
в езиковото развитие на детето е проблемно?“, могат да се определят две основни
категории – темпорално и ситуативно разпределение на отговорите. По-голямата част
от родителските двойки свързват тревогите си за езиковото развитие на детето с конкретна възраст. Това са 34 от общо 40 отговора, а 6 родителски двойки свързват
притесненията си за езиковото развитие на детето с конкретно събитие или собствено
наблюдение. Разпределението им е представено в Таблица 2.
Темпорално
разпределение
3 години
4 години
5 години
Ситуативно
разпределение
Събитие
Наблюдение

Брой

%

Пример

18
8
8
34
Брой

52
24
24
85
%

„На 3 години когато ….“
„Вече е на 4 години, а …“
„След като стана на 5, …“

2
4

33
67

6

15

„Когато тръгна на детска градина….“
„Започна да плаче и да страда, че
другите не го разбират“

Таблица 2
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В 29 от отговорите при темпоралното разпределение се посочва и конкретно
обяснение на причините за притесненията на родителската двойка и те повтарят в
смислово отношение изведените категории на отговорите в първи въпрос. Само 5 от
отговорите не дават съдържанието на причините за тревожността. Това дава основание да се смята, че разбирането на проблемите в езиковото развитие на децата от техните родители се свързва с по-задълбочен анализ и осъзнаване на необходимостта от
интервенция и взаимодействие със специалисти.
При обработката на резултатите на отговорите на родителските двойки при третия въпрос „Към кого се обърнахте за съвет?‘ е получена съвкупност от 121 отговора. Честотното разпределение на получените отговори се свързва с трите основни
групи на предикторите на социалните нагласи, които определят отношението на родителите към ранното езиково развитие на детето и са представени в Таблица3.
‐ Неформални – роднини, приятели;
‐ Официални – лекари, здравни институции, образователни институции;
‐ Социални медии – интернет, социални мрежи.
Неформални

Брой

Роднини
Приятели

10
27

37

%

Официални

Брой

Лекари
Учители

24
6

Логопед/
психолог

8

30
,6

38

%

Социални
медии
Интернет
Социални
медии

31,
4

Брой
31
16

46
Общо

%

3
8

121

Таблица 3
Анализът показва, че родителите се доверяват почти в еднаква степен на формалните и неформалните групи, като от официалната група с най-голямо доверие се
ползват личните лекари. Ако се съпоставят данните от двете групи може да се установи, че приятелските кръгове са тези, които оказват най-силно въздействие и се
ползват с доверие от родителските двойки, които отглеждат дете с комуникативно
нарушение. От така представените данни може да се твърди, че в най-голяма степен
източник на информация за родителите са социалните медии.
Изводи
Контент анализът на отговорите в проведеното изследване ни дава възможност
да определим кои основни причини родителите на деца с комуникативни нарушения
да потърсят помощ от специалисти са с най-голяма честота на проява в изследваната
група.
Очертава се възрастовата характеристика на деца с най-забележими за родителите проблеми в езиковото развитие, а именно възрастта 3-5 години.
Потвърждава се идеята, че субективната норма, определяща се от общественото
мнение е основен фактор при формиране на родителските нагласи за взаимодействие
със специалисти по езиково развитие.
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ЕКЗЕКЮТИВ КОУЧИНГЪТ В ПРАКТИКАТА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИДЕРИТЕ
Зорница Георгиева Стефанова - Иванова
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

THE PRACTICE OF EXECUTIVE COACHING FOR PERSONAL
AND PROFESSIONAL SELF-ACTUALIZATION OF LEADERS
Zornitsa Georgieva Stefanova – Ivanova
Sofia University „St. Kliment Ohridski”
Abstract: Company leadership is critically weak. It is extremely difficult to find genuine
leaders to take key leadership positions. A number of studies show that climate, team
motivation, morale and, ultimately, financial performance are directly correlated to the
performance of leaders. Executive coaching proves to be an effective method for leadership
self-actualization. Here is presented TGROW model for executive coaching.
Key words: executive coaching, professional and personal development, self-actualization,
TGROW model, leadership
Лидерството в компаниите е критично слабо. Изключително трудно се намират
истински лидери, които да поемат ключови лидерски позиции в организациите и да
водят своите екипи. Над 50% от корпорациите в САЩ са невероятно затруднени да
попълнят ключови лидерски позиции. А редица проучвания сочат, че климатът, мотивацията на екипите, моралът и, в крайна сметка, финансовите резултати са пряко
свързани с уменията на лидерите и тяхното представяне. Затова въпросът за себереализацията на лидерите е ключова за успеха на организациите.
Традиционните техники за оценяване и развитие, 360 градусовите анкети, остарелите критерии за оценяване ще ви дадат изкривени резултати, защото са белязани
от субективно разчитане, голямо забавяне във времето, правят снимка в определен
момент и не отчитат невропластичността на човешкия мозък и възможността му да се
учи и развива всекидневно [1]. Повечето стандартни обучения, менторство, групов
коучинг, консултиране не са успявали да създадат велики лидери. Ефективното учене
и развитие на големите лидери се получава в контекста на собствения им стратегически, икономически, интелектуален и емоционален дневен ред [2]. Заедно с хората,
върху които ще влияят и водят. Има десетки проучвания, свързани с начините, по
които екзекютив коучингът влияе върху психологическия капитал и креативността на
колеги и партньори [3], води до по-отдадени и по-силни екипи [4], върху работата на
„последователите” при екстремни обстоятелства [5], до служене на останалите и създаване на групова сплотеност и удовлетворение [6], до повече доверие в управлението [7].
Тук идва незаменимата полза от екзекютив коучинга: индивидуален, съобразен
със спецификите на всеки лидер процес. Той подкрепя лидерите като им предоставя
контексти и преживявания, чрез които човек да премине на ново ниво на осъзнатост
на своите цели и фокус. Също така да подобри лидерския си стил като срещне лице в
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лице своите ограничения и страхове, премине през тях и се изправи пред себе си и
хората, които води, в истинската светлина на това, което е като човек – честно и отговорно, автентично и самоуверено.
От друга страна през двадесетата година на 21 век, светът се развива толкова
динамично, колкото преди десетина години е било немислимо да се предположи.
Хората имаме достъп до практически неограничен извор на информация. Заливат ни
нови технологии. Социалните медии станаха неотменна част от живота. Болшинството от организациите и индивидите практически не успяват да се приспособят към тези темпове на развитие и още по-малко да настроят съзнанието си за тях [8].
Това, което пречи на даден лидер да се развие като потенциал, са ограниченията, които е възприел и си налага, нивото на осъзнатост и мислене, които има към даден момент. Единственото, което стои между него и желанието му за щастие, успех,
развитие и пълноценна себереализация в живота е той самият – неговите страхове,
ограничения, убеждения и възприятия [9].
1. Същност на екзекютив коучинга
Екзекютив коучингът е процес на задаване на въпроси и личностно откриване,
за да се надгради клиенсткото ниво на осъзнатост и отговорност. Той е „партньорско
взаимоотношение, използващо широка гама поведенчески техники и методи за подпомагане клиента да достигне съвместно идентифициран набор от цели, за да подобри професионалното си представяне и лично удовлетворение с цел повишаване ефективността на клиентската организация” [10]. Коучът в този процес подкрепя изпълнителния директор, предприемачът или друг лидер, предоставяйки контексти и преживявания, които подпомагат осъзнавания и разкриват най-доброто от този човек за работата, взаимоотношенията, отношението към живота и себе си и духовността.
Той е предпочитаният метод за развитие на лидерите с възвращаемост от над 7
пъти, който ползват над 40% от компаниите от Fortune 500. [11]
2. Себереализация
Вътрешната потребност от разкриване на истинския потенциал на човек е една
от движещите сили за осъществяване на върховните човешки – лични и професионални – възможности [12] [13]. Процесът на осъзнаване и осъществяване на човешките умения и достигането на пълния човешки потенциал, което наричаме себереализация погледнато от тази психологическа перспектива, дава възможност да се възприеме цялостен подход към човешкото съществуване. Човек е единно цяло от своите
мисли, емоции, тяло, въображение и духовно начало.
Чрез екзекютив коучинга се дава възможност един лидер да се придвижи от това, което е в момента, към онова, което е роден да бъде. И тук е съществено да подчертаем, че под „това, което е роден да бъде” разбираме не някакъв идеал, илюзия,
която по-скоро застава на пътя на човек поради свойствената си непостижимост. Разбираме онова вътрешно стремление на човек да осъществи себе си по най-пълния
възможен начин. Това е себереализацията, за която говори Маслоу [12].
Лидерите на 21 век не използват стратегиите си за успех от миналото, а изучават собствените си стратегии, модели, вярвания в настоящето, за да откликнат на
промените в бъдещето. В това може да ги подкрепи професионален екзекютив коуч.
В практиката се използват различни модели, които, без да са задължителни, помагат
за структуриране на работата. Някои от тях са: TGROW, SCORE, WHAT, STEPPPA,
SUCCESS. Тук разглеждаме един от често използваните – модела TGROW.
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3. TGROW модел (target→goal→reality→options→way ahead)
(тема → цел → реалност → възможности → следващи стъпки)
Целта на модела е да даде рамка, в която лидерът да има възможност да се свърже със себе си и да си постави намерение да получи конкретен резултат в дадената
коучинг сесия. Неопитните и/или необучени коучове често подхождат повърхностно
и използват модела като патерица, за да могат да зададат следващия си въпрос. Механичното използване на модела следва да се избягва. Екзекютив коучинг процесът не
е задаване на поредица от въпроси, чрез които да се получават интелектуални отговори от страна на клиента. В процеса има дълбоко невидимо на пръв поглед ниво.
В него клиентът може да
достъпи онези части от съзнанието си, които до момента са
ПРОВЕРКА ЗА
ТЕМА
били скрити, потиснати, недоСЪОТВЕТСТВИЕ
стъпни. Именно тези неосъзнати
части от съзнанието на лидера
досега са давали отрицателните,
недостатъчно добрите и често
демотивиращи резултати, както
СЛЕДВАЩИ
в професионалния, така и в личЦЕЛ
СТЪПКИ
ния му живот. Те са били пречката към себереализацията му/и.
Колкото по-опитен е коучът,
толкова по-творчески може да
използва модела. Може да се
комбинира
с неограничен брой
РЕАЛНОСТ
ВЪЗМОЖНОСТИ
техники – визуализации, медитация, арт терапия, невролингвистично програмиране, психодрама –
за да се постигнат желаните резултати.
фиг. 1. TGROW модел
Подчертаваме, че в едно коучинг взаимоотношение е изключително важно и необходимо да се създаде пространство на приемане, разбиране, неутралност и уважение, в които и двете страни – клиент и коуч – да могат да дадат най-доброто от себе
си [2]. В никой случай сесиите не бива да се разглеждат като обикновени разговори.
Те са ценен инструмент за лична и професионална себереализация и имат потенциала
да генерират трансформативна промяна у лидера.
I. ТЕМА ☼ Практиката показва, че много често подходящият избор на тема е
главното условие за постигане на успех в сесията. Това е моментът, в който е важно
клиентът да се свърже със себе си и да определи, подкрепян от коуча, какво иска да
постигне в края на сесията. Някои въпроси, които могат да помогнат процеса са:
 Какъв е въпросът, който поставяте днес на масата?
 Какво те ограничава в момента в живота или в работата?
 Каква е темата, по която искаш раздвижване?
II. ЦЕЛ ⸸ Това е конкретният резултат от сесията. Важно е целта да е:
 ясна, за да знае клиентът накъде е тръгнал
 да е измерима, за да може да проследи резултата и да се предприемат навременни корегиращи действия, ако е необходимо
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 да е положителна, за да има желанието и енергията да се стреми към нея
 да е поне 50% достижима, за да не се усеща, че се е обрекъл на неуспех
 да е смислена, в синхрон с неговите ценности и то приоретизирани
Въпроси, с които може да се подкрепи процесът:
 Какво би представлявал удовлетворяващ резултат от днешната среща?
 С отговор на кой въпрос искате да си тръгнете днес от срещата?
 Как виждаш успехът на днешната сесия?
III. РЕАЛНОСТ ⸎ Търсим каква е настоящата ситуация в живота на клиента,
за да можем да имаме отправна точка за желаната промяна. Възможни въпроси:
 Какво се случва с момента в живота ти?
 Какво вече е направено?
 Какви са резултатите от тези действия до момента?
IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ⸬ Това не са неща, с които клиентът се обвързва. На
този етап се работи, за да се промени гледната точка, да се разклати определено ограничаващо убеждение, да се включи творческата част, да се вдигне енергията.
 Какво би направил, ако не те интересуваше мнението на другите?
 Как би действал, ако имаше всичките пари и цялото време на света?
 Какво би те посъветвал твой любим/доверен човек?
V. СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ Както се казва в китайска пословица: „Пътешествие от хиляди мили се започва с първата стъпка.” Често клиентите изпадат в „ментална парализа” и не успяват да започнат уговореното. Затова е важно да си тръгнат с
1-2 конкретни и достатъчно прости стъпки, които да следват и да получат увереност.
 Какво малко конкретно нещо искате да направите в посока на целта си?
 Какво действие би ви подкрепяло всеки ден по пътя към целта?
VI. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ☺ Важно е да се определи дали действията, с които се ангажира клиентът са в съответствие с ценностите и намерението
му. Възможните въпроси са свързани с нивото на радост, енергия, щастие, смисъл.
Екзекютив коучингът е един от най-ефективните практики за развитие потенциала и себереализацията на лидерите в организациите. Едно от най-големите му ограничения е, че е субективен процес и резултатите зависят от професионализма и човешките умения на коуча да създаде доверителна атмосфера, в която със свое темпо и
съобразно своите потребности да се развива лидерът. Това е и възможност за бъдещи
изследвания за ползите от екзекютив коучинг в организациите.
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ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СКАЛАТА
РОДИТЕЛСКО ЧУВСТВО ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
(PARENTING SENSE OF COMPETENCE SCALE)
Ирина Петрова Бойкинова
Бургаски свободен университет

PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE PARENTING
SENSE OF COMPETENCE SCALE
Irina Petrova Boykinova
Burgas Free University
Абстракт: Целта на това изследване беше да се проверят психометричните характеристики на скалата Родителско чувство за компетентност - PSOC (Parenting
Sense of Competence Scale) за български условия. След оформянето на окончателната преведена версия, скалата беше попълнена от 118 родители, 22 от които са родители на деца с нарушения в развитието. Извършен е факторен анализ за разкриване факторната структура на теста. Инструментът показа много добра надеждност на българската версия – коефициент α на Кронбах е (.728).
Ключови думи: родители, родителска ефикасност, родителска удовлетвореност,
родителско самочувствие, деца
Abstract: The aim of the study was to verify the psychometric characteristics of The
Parenting Sense of Competence Scale (PSOC) for Bulgarian context. After the completion
of the final translate version, the Scale was filled by 118 parents, 22 of whom are parents of
children with developmental disabilities. Factor analysis was used in order to reveal the
factor structure of the test. The instrument has shown very good reliability of the Bulgarian
version - Cronbach's alpha coefficient is (.728).
Key words: parents, parental efficacy, parental satisfaction, parenting self-esteem, children
Въведение
Както в теоретичната, така и в емпиричната работа се признава, че познанията
на родителите играят важна роля във взаимодействията родител-дете [4], [5]. Един
вид родителско познание, който получава все по-голямо внимание, е самочувствието
на родителите. Дефиницията за самочувствие на родителите е съвместима с дефиницията за общото самочувствие, която подчертава два свързани, но отделни компонента, единият, свързан с чувството за социална стойност, а другият, свързан с чувството
за лична ефикасност или компетентност [7]. В съответствие с този двуизмерен поглед
на общото самочувствие, ние определяме родителското самочувствие като удовлетворение на човека (компонент на харесване или удовлетворение) и възприемане на
ефикасност (компонент на ефикасността) като родител [12].
Като се има предвид значението на общото самочувствие в ежедневието ни, интересът към влиянието на родителското самочувствие върху функционирането на се49
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мейството не е изненадващ. Родителското самочувствие обхваща както възприетата
самоефикасност като родител, така и удовлетворението, получено от родителстването. Bandura (1982) определя самоефикасността като очакване за успешно справяне с
предстояща ситуация. В контекста на родителстването това се отнася до степента, до
която родителят се чувства компетентен и сигурен да се справи с проблемите на децата. Психолози са открили корелации между родителското самочувствие и поведенчески проблеми в детството при деца в норма, деца с поведенчески разстройства и
деца с физически нарушения. Тази връзка може да бъде реципрочна, тъй като родителстването на дете с поведенчески проблеми може да повлияе негативно на чувството за ефикасност и удовлетвореност на човек като родител; родител с ниска удовлетвореност и ефикасност вероятно няма да отговори оптимално на нуждите на детето,
което може да подхрани допълнителни проблеми с поведението.
Самочувствието на родителите може също да бъде свързано със стила, който
родителите използват при взаимодействие с децата си. В извадка от родители на деца
с хиперактивност и дефицит на внимание (ADHD), Johnston and Patenaude (1994) установяват, че родителите с по-ниско родителско самочувствие са склонни да съобщават за повече негативни реакции от трудното поведение на детето. Тази връзка се
предполага и от проучвания, свързващи самочувствието на родителите с привързаността родител-дете. По подобен начин Lovejoy et al. (1997) съобщават, че родителската самоефикасност е свързана с отчети на майки, представящи сигурни чувства на
привързаност към тяхното предучилищно дете, но не и с такива, представящи несигурни стилове на привързаност. Може би родител, който реагира с по-голямо внимание към детето си, кара детето да е отзивчиво и сигурно, което е по-приятно за родителя.
Качеството на въздействие, свързано с родителстването или степента на удовлетвореност, получена от родителската роля, се свързват с дименсията на ефикасността. Предполага се, че ниските нива на възприета ефикасност биха довели до слабо постоянство, депресия, самообвинение [1] и намалена удовлетвореност от родителската ролята. Дефинирани по този начин, двете измерения на родителското самочувствие: ефикасност и удовлетвореност са важни за разбиране на родителстването в
клиничен контекст.
Значението на родителското самочувствие, измерено със PSOC е доказано в редица изследвания. Скалата Родителско чувство за компетентност показва връзки,
очаквани теоретично, с общото ниво на самочувствие и функциониране и с наблюдаваното поведение на родителите и децата. Предварителни доказателства за валидността на дименсиите Ефикасност и Удовлетвореност са предложени от диференциални връзки на тези скали към характеристиките на родителя и на детето и междуродителски разлики по двете скали. В крайна сметка PSOC се оказва полезна както при
малки, така и при по-големи деца, както за деца с нарушение, така и за деца без нарушения [9].
Цел и задачи на изследването
Целта на настоящото изследване е да се проверят психометричните характеристики на скалата Родителско чувство за компетентност – Parenting Sense of Competence
Scale (Gibaud-Wallston & Wandersman, 1978; Johnston & Mash, 1989) за български
условия. В съответствие с тази цел бяха формулирани следните задачи: (1) да се установи факторната структура на българската версия на PSOC; (2) да се провери вътрешната съгласуваност на скалата; (3) да се проследи влиянието на демографските
фактори върху разпределението на бала в изследваната извадка.
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Описание на инструмента
Скалата Родителско чувство за компетентност (PSOC) е разработена от GibaudWallston като част от докторската й дисертация и представена пред Американската
психологическа асоциация от Gibaud-Wallston и Wandersman през 1978 г. Тази скала
обикновено се използва за измерване на самочувствието на родителите. Първоначално е разработена за измерване на възприеманата компетентност на родителите с техните бебета. PSOC елементите са конструирани рационално, за да образуват две скали: Стойност/Удобство и Умения/Знания. Johnston & Mash (1989) променят текстовете в айтемите от „бебе“ на „дете“ и администрират PSOC за родители на деца в начална училищна възраст и правят форми за майки и бащи. Твърденията в двете форми се различават само по това, че думата „родител“ се замества от „майка“ или
„баща“. Те идентифицират два фактора, които са в съответствие със скалите на първоначалните автори и обозначават тези подскали: Удовлетвореност (определя се като харесване на личността в родителската роля – афективно измерение, отразяващо
родителската фрустрация, безпокойство и мотивация) и Ефикасност (дефинирана
като възприетата компетентност на лицето в родителската роля – инструментално измерение, отразяващо компетентността, умението за решаване на проблеми и уменията в родителската роля). И така Parenting Sense of Competence Scale е скала със 17
твърдения, оформящи 2 подскали: Удовлетвореност (Satisfaction) и Ефикасност
(Efficacy). Всяко твърдение се оценява по 6-бална Ликертова скала от 1 = Напълно
несъгласен/а до 6 = Напълно съгласен/а. Девет айтема (2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14 и 16) на
PSOC са кодирани обратно, което е важно за точното оценяване. Обратно кодирани
означава, че високата оценка по отделните позиции не е показателна за чувство на
компетентност, защото твърдението е формулирано отрицателно.
Организация и провеждане на изследването
Parenting Sense of Competence Scale (Gibaud-Wallston & Wandersman, 1978;
Johnston & Mash, 1989) се намира свободно в Интернет, но въпреки това беше потърсено и получено разрешение за превод и ползване от д-р Ken Wallston и проф.
Charlotte Johnston. С цел по-прецизната езикова и културна адаптация, скалата бе
преведена на български език от двама психолози с отлично владеене на английски
език. Преводите не се различаваха съществено. Формира се окончателна преводна
версия, която беше тествана от 5 семейни двойки, за да се провери разбирането на
твърденията. Обратен превод на крайния вариант бе направен от независим преподавател по английски език с цел сравняване с оригинала. В българския вариант се запазва броят на твърденията като в оригиналната скала – 17.
Въпросникът бе обработен в Google Формуляр, удобен и лесен за попълване от
компютър или мобилно устройство и бе разпратен чрез мобилни приложения и социални мрежи. Времето за попълване е около 10-15 мин. Родителите попълват въпросника само за едно дете от семейството (ако са повече от едно, се попълва за всяко
поотделно). Отговорите се събираха от 19.07.2019г. до 20.09.2109г.
Изследвани лица
Обект на настоящото изследване са 118 лица – родители от Пловдив, София,
Бургас, Стара Загора и други по-малки населени места. 22-ма от тях са родители на
деца с различни нарушения в развитието. Запазена е анонимността на всички лица.
Разпределението им по демографски характеристики може да се види в Таблица 1.
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Таблица 1. Разпределение на изследваните лица
по демографски характеристики
Вашият пол е
Мъж
Жена
Общо
Вашата възраст е
25-30
31-35
36-40
над 40
Общо
Вашето образование е
Средно
Полувисше
Висше
Общо
Вие сте родител на
1
2
3
Общо
Вашето семейно положение е
неженен/неомъжена
женен/омъжена
разделен/а
разведен/а
вдовец/вдовица
Общо
Пол на детето
Мъж
Жена
Общо
Възраст на детето
под 5
5-7
8-10
над 10
Общо
Детето (към, което са насочени Не
отговорите Ви) има ли
Сензорни увреждания
затруднения в развитието?
Множество увреждания
Ако да, моля, отбележете на
Интелектуални затруднения
какво се дължат
Езиково-говорни нарушения
СНСУ
РАС
Емоционални и поведенчески
разстройства
Общо
Моля, посочете Вашето
Пловдив
населено място
София
Бургас
Стара Загора
Други
Общо
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Брой
18
100
118
8
29
46
35
118
26
2
90
118
54
62
2
118
16
81
5
15
1
118
62
56
118
18
38
31
31
118
96
1
1
1
6
2
9
2

%
%
15,3%
84,7%
100,0%
6,8%
24,6%
39,0%
29,7%
100,0%
22,0%
1,7%
76,3%
100,0%
45,8%
52,5%
1,7%
100,0%
13,6%
68,6%
4,2%
12,7%
0,8%
100,0%
52,5%
47,5%
100,0%
15,3%
32,2%
26,3%
26,3%
100,0%
81,4%
0,8%
0,8%
0,8%
5,1%
1,7%
7,6%
1,7%

118
64
6
4
24
20
118

100,0%
54,2%
5,1%
3,4%
20,3%
16,9%
100,0%
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Анализ на получените резултати
За статистическата обработка на данните беше използван пакет IBM SPSS
Statistics 25. За разкриване на факторната структура на скалата и установяване на валидността на конструкта на българската извадка бе приложен експлораторен факторен анализ по метода на главните компоненти и Варимакс-ротация. В българската
версия се извличат 5 фактора (със собствена стойност по-голяма от 1), след ротацията
на факторите по метода на Варимакс с нормализация на Кайзер се подкрепя двуфакторното решение (Таблица 2).
Таблица 2. Ротирана компонентна матрица
6. Бих направил/а чудесен модел за нови родители, показвайки какво трябва да знаят, за да бъдат добри родители
15. Напълно честно вярвам, че притежавам всички умения, необходими да бъда добра майка/добър баща на детето си
10. Покривам собствените си очаквания, че съм експерт в грижата
за моето дете
7. Да си родител е лесно управляемо и всички проблеми се решават
лесно
13. Имайки предвид колко дълго съм бил/а родител, се чувствам напълно запознат/а с тази роля
1. Проблемите, свързани с грижите за детето са лесни за разрешаване, след като вече знаеш как твоите действия засягат детето
ти, разбиране, което аз вече съм придобил/а
11. Ако някой може да намери отговор на това какво тревожи
детето ми, това съм аз
17. Само по себе си да бъдеш добра майка/добър баща е награда
16. *Да съм родител ме прави напрегнат/а и тревожен/на
9. *Понякога се чувствам така, сякаш нищо не ми се получава
3. *Лягам по същия начин, по който се събуждам сутрин, чувствайки че не съм постигнал/а много
14. *Ако да бъдеш майка/баща беше малко по-интересно, щях да
бъда мотивиран/а да се справям по-добре като родител
2. *Въпреки, че родителството може да бъде удовлетворяващо, аз
съм разочарован/а, докато детето ми е в тази възраст
12. *Моите таланти и интереси са в други области, не да бъда
родител
4. *Не знам защо, но понякога, когато си мисля, че аз държа
контрола, се чувствам по-скоро манипулиран/а
5. *Майка ми/баща ми беше по-добре подготвен/а да бъде добра
майка/добър баща, отколкото съм аз
8. *Големият проблем да си родител е, че не знаеш кога се справяш
добре и кога не
*ревърсни айтеми

1
,730

2
-,076

,603

,179

,599

-,010

,536

,124

,510

,020

,352

,216

,303

,073

,281
,124
-,003
-,069

-,016
,623
,562
,494

-,136

,483

,123

,429

,175

,407

,110

,404

,251

,373

,023

,307

Както отбелязват Ohan, Leung & Johnston (2000) „според Floyd и Widaman
(1995), потвърждаващият факторен анализ е най-малко полезен, когато повече от пет
позиции се натоварват върху фактор. Първоначалната факторна структура представлява относително малко количество от дисперсията и сравнително малкият размер на
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извадката затрудняват оценката за адекватност на модела. Като се има предвид, че
всички тези условия са валидни за настоящата ситуация, решихме да използваме проучвателен, а не потвърдителен факторен анализ“ [12].
Айтемите, зареждащи първия фактор отразяват степента на уменията и усещането за комфорт в родителската роля и съвпадат с рационално извлечената скала
Ефикасност. Зареждането на айтемите по втория фактор, отразява степента на манипулация, фрустрация и ниска мотивация, които родителите изпитват и тясно съвпада
с рационално извлечената скала Удовлетвореност. Както и при Johnston & Mash
(1989), така и в настоящото изследване айтем 8 „Големият проблем да си родител е,
че не знаеш кога се справяш добре и кога не“ емпирично се зарежда към факторите
на скала Удовлетвореност за разлика от оригиналната структура, в която спада към
скала Ефикасност. Айтем 17 „Само по себе си да бъдеш добра майка/добър баща е
награда“ принадлежи към скала Ефикасност, но показва ниско тегло, а в изследването на Johnston & Mash (1989) не се зарежда по нито един от емпирично получените
фактори.
Общата надеждност на българската версия на въпросника е много добра –
коефициент α на Кронбах е (.728). Алфа на Кронбах за скала Удовлетвореност е
(.704), а за скала Ефикасност е (.724). Gibaud-Wallston и Wandersman съобщават, че
вътрешната консистентност за скалата Стойност/Удобство (.82) и (.70) за скалата
Умения/Знания, а коефициентите на надеждност на повторното тестване за период от
6 седмици варират от (.46) до (.82). Авторите съобщават също така доказателства за
едновременна валидност, тъй като оценките на PSOC са свързани с възприеманата от
родителите трудност с кърмачета, социалната подкрепа и психологическото благополучие. Johnston and Mash (1989) съобщават за вътрешна консистентност от (.75) за
скала Удовлетвореност и (.76) за скала Ефикасност. Lovejoy et al. (1997) са докладвали вътрешна консистентност от (.82) и (.88) за скала Ефикасност при две проби от
майки с деца в предучилищна възраст.
За проверка на факторното влияние на демографските характеристики беше
използван дескриптивен анализ и t-test за независима извадка. Резултатите показват,
че полът, възрастта, образованието и семейното положение на родителя, полът и
възрастта на детето, както и броя деца в семейството не оказват влияние върху
удовлетвореността и ефикасността или общото чувството за компетентност на родителя.
Отчитат се разлики само по отношение състоянието на развитие на децата.
Родителите на деца в норма се чувстват по-удовлетворени (M = 39,93: SD = 6,93) и
тяхното чувство за компетентност (M = 71,76; SD = 10,63) е по-високо от това на родителите на деца с нарушения в развитието (M = 66,09; SD = 10,86). По отношение на
ефикасността няма разлика между двете групи родители (Таблица 3).
Таблица 3. Влияние на състоянието на развитие на детето
върху факторите
Ефикасност
Удовлетвореност
Чувство за
компетентност

Не
Да
Не
Да
Не
Да

96
22
96
22
96
22
54

31,83
31,23
39,93
34,86
71,76
66,09

7,078
5,580
6,930
7,803
10,633
10,867

,722
1,190
,707
1,664
1,085
2,317
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Поради малкият брой изследвани родители от населени места извън Пловдив не
може да се търси разлика за чувството за компетентност в зависимост от местоживеенето.
Дискусия
Тази разработка представи данни за резултатите на родители на деца от 1 до 12
години по скалата Родителско чувство за компетентност. Факторната структура на
скалата беше изследвана и разкри две дименсии на родителско самочувствие, именувани Ефикасност и Удовлетвореност. Първият фактор – Ефикасност, отбелязва инструменталната дименсия на родителството и отразява до колко родителите се чувстват компетентни, умеещи да се справят с проблеми близки до родителската роля.
Вторият фактор – Удовлетвореност, посочва афективната дименсия на родителството, която отразява степента на родителска фрустрация, безпокойство и слаба мотивация в родителската роля. Тези фактори, съответстват на теоретично предложените
дименсии ефикасност и удовлетворение на родителското самочувствие.
В съответствие с предходни изследвания [8] родители, които съобщават за поведенчески проблеми на децата си, също така демонстрират ниски нива на родителско
самочувствие, особено по дименсията Удовлетвореност. Тези резултати предполагат,
че афективната дименсия на родителско самочувствие може да бъде особено чувствителна към ефектите на детско девиантно поведение. Разглеждане на модела на
корелация за майките и бащите поотделно разкрива, че макар афективната дименсия
да е свързана с поведението на децата и за двамата родители, инструменталната дименсия е свързана с възприеманите детски проблеми само за бащите. Тези резултати
предполагат, че за бащите възприемането на родителската ефикасност може да се основава поне частично на степента, в която детето се възприема като проблемно. За
майката обаче усещането родителска ефикасност изглежда отразява други влияния.
Вместо да основават своята самооценка на степента на детските проблеми, при оценяването на своята родителска компетентност, майките разчитат повече на социално
сравняване и на собствено оценяване на способността им да се справят с проблемите
на децата [9]. В настоящото изследване не може да се направи корелация между отговорите на майките и бащите, тъй като малък брой бащи са се включили, но бяха отчетени разлики по отношение състоянието на развитие на детето и нивото на удовлетвореност за родителите, както и цялостното им самочувствие като родители. По-силна връзка може да се очаква при извадка, включваща различни форми на детско и
родителско функциониране.
Интересен е фактът, че възрастта, образованието и семейното положение на изследваните родители не показват разлики по отношение на удовлетвореност, ефикасност и на родителска компетентност. Би било интересно в следващи изследвания да
се търси корелация между тези фактори.
В това проучване не се отчитат разлики по двете дименсии, както и в общото
чувство за компетентност на родителите, свързани с възрастта на детето. GibaudWallston & L.P. Wandersman (1978) предполагат, че междуродителските разлики биха
могли да варират при родители на бебета и родители на по-големи деца. Въпреки че
бащите не са нито неумели, нито неотзивчиви, когато става въпрос за новородени,
майките са тези, които полагат грижи и носят отговорността [3] и може би затова те
подържат по-положителна оценка на тяхната родителска ефикасност, отколкото бащите. При по-големи деца, въпреки че майките продължават да имат водеща роля в
грижите и в отговорността [2], кумулативния ефект от няколкогодишно родителство,
може да помогне за изравняване на усещането за ефикасност на майките и бащите
[9]. Johnston & Mash също не отбелязват ефекти, свързани с възрастта на детето,
въпреки откритите разлики между родители на бебета и деца в по-голяма възраст.
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Необходими са допълнителни изследвания, за да се проучат ефектите на възрастта на
детето върху самочувствието на родителите, включително усилия за разширяване на
възрастовия диапазон, за да се обхване бебешкия период и юношеството.
Възможната причина да не се открият ясни ефекти, които оказват възрастта или
полът на детето може да се обясни с потенциалните ефекти, които имат и другите деца в семейството. В това изследване, родителите бяха инструктирани да мислят само
за едно от децата си, докато попълват въпросника. Не е ясна степента, в която родителските когниции са повлияни от присъствието и на друго дете в семейството. Въпреки че тази ситуация представлява методологическа дилема за изследователите, тя
отразява реалната ситуация в много семейства. Изследване на въздействието на различни комбинации от възрасти и пол на дете върху родителските когниции, въпреки
че това е невероятно сложен комплекс, дава по-ясно разбиране за това как родителските когниции взаимодействат с конкретни семейни констелации [9].
В заключение, скалата Родителско чувство за компетентност се явява много полезна за измерване на родителското самочувствие. Нормативната и психометрична
информация, съдържаща се в това изследване, дава основа както за бъдещо проучване на родителските познания, така и за клинично приложение на скалата.
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RESEARCHING BULGARIAN EXPERIENCE IN CONDUCTING
STRESS TESTING OF THE BANKING SYSTEM – PRUDENTIAL
REQUIREMENTS AND RESULTS
Kairat Bolatovich Koishibekov, Ph.D student
Burgas Free University
Анотация: В разработката се разглеждат проблемите, свързани с изследване на
българския банков опит за провеждане на стрес тестове на банковата система. На
анализ се поставят пруденциалните изисквания на банковия надзор, коментират се
резултатите от последните стрес-тестове на банките в България. Акцент се поставя на прегледа на качеството на активите, оценяващи нивото на кредитния риск
на конкретен банков актив. Характеризират се необслужваните активи, които не
носят очаквания паричен поток на банките. Анализират се и се прослевядат важни
показатели като „базовия капитал от първи ред” („common equity tier 1“, CET1). В
крайна сметка, на анализ и оценка се поставят резултатите от последния стрестест на банковата система, обхващащ шест търговски и инвестиционни банки в
страната. Посочват се някои основни изводи от анализа.
Ключови думи: банкови стрес-тестове, пруденциални изисквания, качеството на
активи, базовия капитал от първи ред.
JEL: G21
Annotation: The paper tackles the problems related to the study of the Bulgarian banking
experience for conducting stress tests of the banking system. The prudential requirements
of banking supervision are analysed, the results of recent stress tests by Bulgarian banks
are assessed. The quality review of assets which reflect the credit risk level of a particular
bank asset is emphasised. Non-performing assets that do not carry the expected cash flow
of banks are characterised. Important indicators such as "common equity tier 1, CET1" are
analyzed and tracked. In the end, the results of the latest stress test of the banking system
covering six commercial and investment banks in the country are put to analysis and
evaluation. Some key findings from the analysis are outlined.
Keywords: Bank Stress Tests, Prudential requirements, Asset quality, Tier 1 Capital Ratio,
Core Capital, Risk Weighted Assets.
JEL: G21
Тестването на всяка финансово-кредитна институции или система за устойчивост е важен приоритет на финансовия надзор в съответната страна. Рисковият профил на дейността на финансово-кредитните институции изисква адекватни решения
на техния мениджърски екип с цел осигуряване на определена стабилност. При из57
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ползване на стрес-тестирането, методологията по конструиране на всеки стрес-сценарий се съобразява с експлицитните и имплицитни неблагоприятни събития като рискови фактори. Поради това, оценяването на дейността на банките, открояването и коригирането на акумулираните негативи рефлектират върху вземането на адекватно
управленско решение. Коментирано в този аспект, ние си поставяме за цел да изследваме българския опит при провеждане на стрес-тестване на банковата система,
на базата на определени пруденциални изисквания и резултати. За нейното реализиране ще се опитаме да разгледаме, оценим и анализираме:
Първо, произхода и дефинирането на понятието пруденциални изисквания към
финансово-кредитните институции;
Второ, ще оценим изискванията на Европейската централна банка към българската банкова система – преглед на качеството на активите, оценка на кредитния
риск, анализ на необслужваните активи и на базовия капитал от първи ред;
Трето, ще коментираме резултатите от последното стрес-тестиране на представителна база – група от водещи банкови институции.
I. Произходът и дефинирането на понятието „пруденциален“ изисква да обърне внимание на факта, че то влезе в активна употреба в началото на 21-ви век, което на
практика означава – „предпазлив”, „благоразумен” или „далновиден”. Сферата на
употребяване е свързана с финансовата и икономическа лексика. Тя по принцип е
заимствана от английски. Причина за това е активното използване на този термин в
международните финанси и сложността на еднозначното превеждане на английската
дума „prudential”.
Първичното значение на „prudential” се свързва с латинската дума „providentia” –
предвидливост, далновидност, предвидливост и предпазливост, от предвиждам „гледай напред, подготвям се” от „pro” – напред + „videre” – виждам.
Международната банкова практика разграничава понятията „банково регулиране”, „банков надзор”, както и „органи за банкова регулация”. Въпреки че често е
трудно да се определи как понятието „регулация“ се различава от понятието „надзор“, фактът, че те често се използват взаимнозаменяемо, не добавя яснота. За това,
те формират основата на процеса на надзор и контрол в банковия сектор.
Под една или друга форма система за банков надзор съществува повече от 100
години, по-специално в САЩ и в страните от Северна Европа. През последните 20
години стана общоприето, че системата за банков надзор играе ключова роля за формирането и развитието както на самия финансов сектор, така и на икономиката като
цяло. Следователно не е случаен факта, че в днешно време обхвата на надзорните
функции се разширява и обхваща все повече области на финансово-икономическата
дейност.
По настояще термина „пруденциален” се основава на понятията „пруденциален
надзор”, „пруденциални норми” и „пруденциално регулиране”. Точно определение на
тези понятия все още не е разработено, но тяхното съдържание кристализира около
следните няколко направления:
 пруденциален надзор – предварителен, „ранен“ надзор, който позволява регистриране на потенциални възможности за усложнения и проблеми в дейността на
финансовите институции;
 пруденциални норми – задължителни изисквания, прилагането на които гарантира надеждност, ликвидност и платежоспособност, управление на риска, защита интересите на акционерите и инвеститорите;
 пруденциалното регулиране – по характеристика и операции е сходно на понятието „пруденциалния надзор”.
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В международната финансова практика думата пруденциалност активно се използва в името на регулаторните институции. Например за това е австралийския орган за пруденциално регулиране (Australian Prudential Regulation Authority, APRA).
Под пруденциален банков надзор (англ. prudential banking supervision – разумен
банков надзор) се разбират регулации, които включват система от ограничения за
финансово-кредитните институции с цел да се гарантира тяхната стабилност и да се
защитят интересите на вложителите. Централната банка установява списък и процедура за прилагане на мерки към институциите за нарушаване на пруденциалните норми на дейност.
Под пруденциални норми на дейност могат да се разбират:
- пределни стойности на рисковете, поети от кредитните организации;
- норми за създаване на резерви, осигуряващи ликвидността на кредитните организации и покриване на възможните загуби;
- изисквания, чието неизпълнение може да повлияе неблагоприятно върху финансовото състояние на кредитните организации или възможността за реална оценка
на финансовите им дейности, включително изисквания за счетоводно отчитане.
При разкриване на нарушения на пруденциалните норми надзорните органи
прилагат два вида мерки за въздействие върху кредитните организации: превантивни
и задължителни. Изборът на мерки за влияние се определя от действащото банково
законодателство.
Превантивните мерки се прилагат в случаите, когато недостатъците в дейността на финансово-кредитната институция не застрашават пряко интересите на кредиторите и вложителите, като например:
 при влошаване на показателите за ефективност на банково-кредитната институция, която не застрашава финансовото й състояние;
 при откриване на знаци, показващи опасността от влошаване на финансовото
състояние, например текущи загуби от банкови операции и транзакции, тенденция за
намаляване на собствените средства, отказ на клиента да обслужва кредитна институция, спад на пазарната стойност на свободно търгуваните акции и други подобни
факти;
 в случай на неспазване на изискванията на законодателството и регулаторните
актове на Централната банка относно регистрацията на кредитна организация, нейното лицензиране и разширяване на обхвата на дейностите.
Тези мерки биха могли да конкретизират следните дейности:
(i) довеждане до топ-мениджмънта на кредитната институция на информация за
недостатъци в нейната дейност и валидността на заключението на надзорния орган за
тревожното състояние на пруденциалните норми;
(ii) препоръки на надзорния орган за коригиране на ситуацията в кредитната
институция;
(iii) предложения за предоставяне на програмни мерки за отстраняване на допуснатите отклонения;
(iv) установяване на допълнителен контрол върху дейността на кредитната институция и прилагане на мерки за нормализиране на нейните дейности.
Принудителните мерки за въздействие се прилагат в случаите, когато това произтича от характера на извършените пропуски или най-често нарушения. Отчита се
факта, че прилагането само на превантивни мерки за въздействие не може да осигури
адекватно приспособяване към нормална дейност на кредитната институция. Основания за принудителни мерки могат да бъдат:
- нарушения (неизпълнение) от кредитната организация на банковото законодателство, наредби и инструкции на Централната банка;
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- непредставяне на информация, предоставяне на непълна или неточна информация, както и установените случаи, когато извършените от кредитната организация
операции създават реална заплаха за интересите на клиентите.
В хода на коментирания аспект в Европейския съюз е налице Регламент (ЕС)
№ 575/2013, гарантиращ, че банките и инвестиционните посредници контролират
рисковете и разполагат с нужния капитал. По принцип регламентът установява единен набор от хармонизирани пруденциални правила, които банките в целия ЕС трябва да спазват. Този така наречен „единен европейски наръчник“ има за цел да осигури еднаквото прилагане на глобални стандарти за банковия капитал (Базел III) във
всички държави от ЕС.[1, (2012) Вътев, Ж.]
По-конкретно дискутираните пруденциални мерки включват:
Първо, по-високи и по-добри капиталови изисквания. Банките трябва да поддържат общ размер на капитала, който да съответства най-малко на 8 % от активите
им. Сигурните активи, като например парични средства в брой не се вземат предвид,
други активи – например заеми на други институции се разглеждат като по-рискови и
получават по-голяма тежест. Колкото по-рискови активи държи финансово-кредитната институция, толкова повече капитал би трябва да притежава.
Второ, мерки за ликвидност. С цел да се гарантира, че банките разполагат с достатъчни ликвидни средства, като например парични средства или други активи, които могат бързо да се превърнат в парични средства без загуба или с малка загуба на
стойност, за които регламентът въвежда два ликвидни буфера:
(a) отношение за ликвидно покритие, чиято цел е да гарантира, че институциите
разполагат с достатъчно ликвидни средства в краткосрочен план;
(b) изискване за нетно стабилно финансиране, чиято цел е да гарантира, че те
разполагат с приемлив размер на стабилното финансиране за поддържане на активите
и дейностите си в средносрочен план.
Трето, ограничаващ ливъридж ефект. Регламентът въвежда нов регулаторен
инструмент, наречен „отношение на ливъридж”. Неговата цел е да ограничи банките
от поемане на прекомерни дългове на финансовите пазари. От 2015 г. банките оповестяват публично своето отношение на ливъридж. Ако е целесъобразно, комисията
по финансов надзор предлага адекватно законодателство, което да направи това ново
отношение задължително за всички институции.[2; (2012) Миланова, Ем.; (2019)
Миланова-Цончева, Ем.]
II. Последният банков стрес тест на Европейската централна банка към българската банкова система означава: преглед на качеството на активите и оценка на кредитния риск, анализ на необслужваните активи и на базовия капитал от първи ред.
Преди да се премине към процедура за провеждане на стрес тестове, ЕЦБ извършва преглед на качеството на активите („asset quality review“, абревиирано
„AQR“). Това, означава да се оцени нивото на кредитния риск свързан с конкретен
актив на банката, например ипотечен заем. При всеки клиент и актив (кредитен продукт), свързан с него има определено ниво на риск. Целта на ЕЦБ е да направи обективна оценка на нивото на риска, свързан с всички активи, и съответно на всички
клиенти на банката, т.е. оценява се каква е вероятността даден клиент да спре да си
изплаща задълженията и съответно активите свързани с него да се окажат необслужвани.
Необслужваните активи („non-performing assets”) не носят очаквания паричен
поток на финансово-кредитната институция. Това е следствие, че съответните клиенти са в ситуация на перманентна дефолтна неплатежоспособност.
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Важен показател за анализа е базовия капитал от първи ред („common equity
tier”), който на английски се обозначава с абревиатурата СЕТ1. Това е специфична
категория собствен капитал, която се дефинирана след финансова криза през 2008 година. Тя започва да играе ключова роля в оценката на финансовото състояние на
всяка една финансова институция по света. Категорията СЕТ1 включва основния капитал на обекта – например обикновени акции, неразпределена печалба и други акумулирани налични доходи. Това са тези активи, които са изцяло собствен капитал и
не са дължими на външни фирми или лица.
Формулният апарат на базовия капитал от първи ред CET1 се конструира като:

За обяснение се предлага следния пример: ако приемем, че ABC Bank притежава 2 милиона евро основен капитал и отпуска 10 милиона евро на XYZ Limited.
Неплатеният заем идва с рисково тегло 80%. Коефициентът на капитала от първи ред
на банката може да се изчисли, както следва:
Коефициент на капитал от първи ред, CET1 =
[$2 000 000 / ($10 000 000 х 80%)] х 100 = 25%
Коефициентът на капитал от първи ред за ABC Bank е 25%. Следват двата
основни начина за изразяване на съотношението, а именно:
 Tier 1 Total Capital Ratio (bank’s core capital) – обща стойност на капитала от
първи ред (основен капитал на банката);
 Tier 1 Common Capital Ratio – общо капиталово съотношение от първи ред,
което изключва привилегированите акции и неконтролираната лихва от общата сума
на капитала от първи ред.
Базел III затегна изискванията за капиталова адекватност, които банките трябва
да спазват. В рамките на Базел III минималният капитал от първи ред нараства до
4,5%, намалявайки от 4% в Базел II. Той също така увеличи минималния капитал от
първи ред до 6%, от 4% в Базел II. Общият минимален коефициент на регулаторен
капитал остава непроменен на 8%, от които 6% е капитал от първи ред. До края на
2019 г. банките са задължени да държат резерв за запазване на 2,5% от рисково
претеглените активи, което довежда общия капитал от първи ред от първи ред до 7%,
т.е. 4,5% + 2,5%. [3, (2020) How to Calculate…]
III. Обект на особено внимание от страна на Европейската централна банка е
банковата система на България, като страна кандидат-членка за единния европейски
валутен механизъм (Exchange Rate Mechanism, ERM II), посредством следните процедурни дейности, а именно:
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 изготвяне на цялостна оценка на състоянието на банките, която е следствие
от искането на България за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ;
 извършване на преглед на качеството на активите;
 стрес-тестиране на представителна група банки.
Цялостната оценка е задължителна част от процеса на установяване на тясно
сътрудничество между ЕЦБ и националния компетентен орган на държава членка на
ЕС, чиято парична единица е различна от еврото. На практика, тя обхвана шест български банки – УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка
АД, Първа инвестиционна банка АД, Централна кооперативна банка АД и
Инвестбанк АД. Като правило всички те се съгласяват – констатациите на техните
данни от оценката да бъдат публично оповестени. В случаи на неадекватност, българските надзорни органи ще предприемат по следващи действия, част от банковия надзор.
Цялостната оценка се състои от преглед на качеството на активите и стрес-тестиране. Те се основават на методологиите, които банковият надзор в ЕЦБ прилага в
редовните си цялостни оценки на банките, класифицирани като значими или с възможност да станат значими.
Прегледът на качеството на активите има по-скоро пруденциален, отколкото
счетоводен характер. Той осигурява на ЕЦБ моментна оценка на балансовата стойност на активите на банките на определена дата, като за шестте български банки това
е 31 декември 2018 година. Прегледът определя дали е необходимо укрепване на капиталовата база на банката. Той е извършен въз основа на актуализираната методология на ЕЦБ за преглед на качеството на активите, която е публикувана през юни 2018
година. В нея е взет предвид ефекта от Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти. [4, (2020) МСФО 9]. Целта е да установят
принципите за финансово отчитане на финансовите активи и пасиви, които да предоставят уместна и полезна информация на ползвателите на отчети за оценка на размера, времевите параметри и несигурността на бъдещите парични потоци.
Прегледът на качеството на активите е допълнен от стрес тест, който показва
как се променят капиталовите позиции на банките при:
 хипотетичен базов сценарий;
 утежнен сценарий, за следващите три години – от 2019 до 2021 година. При
стрес-тестирането е приложена методология на Европейския банков орган.
Необходимостта от допълнително укрепване на капиталовите позиции е определена въз основа на същите прагови съотношения като в предходните стрес тестове:
съотношение на базовия собствен капитал от първи ред в размер на 8% при прегледа
на качеството на активите и базовия сценарий на стрес теста и 5,5% за утежнения
сценарий на стрес теста. Съотношението на СЕТ1 е ключов измерител за финансова
устойчивост на всяка финансово-кредитна институция.
Получените резултати показват, че четири от шестте банки, които бяха обект на
цялостната оценка – УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска
банка АД и Централна кооперативна банка АД нямат капиталов недостиг. Резултатите им не попадат под съответните прагове, използвани в прегледа на качеството на
активите и стрес теста. Информационните данни за Първа инвестиционна банка АД
попадат под прага на съотношението на СЕТ1 от 8%, използван както в прегледа за
качеството на активите, така и в базовия сценарий на стрес теста и са под прага от
5,5% в утежнения сценарий на стрес теста. Същевременно резултатите за Инвестбанк
АД попадат под прага за съотношението на СЕТ1 от 8%, използван в базовия сценарий на стрес теста, както и под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес
теста.[5, (2020) ECB concludes]
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Резултатите на шестте банкови институции в представителната извадка на ЕЦБ
се представя в табличен вид, а именно:
Таблица №1.
Промени в съотношението на СЕТ1 и съответната необходимост от капитал
Банка

Изходно Съотносъотноше шение
ние
на СЕТ1
на
след
СЕТ1* CAQR***

СъотношеСъотношеНедостиг
ние на СЕТ1 - ние на СЕТ1 на
базов
утежнен
СЕТ1
сценарий
сценарий (shortfall)****
(baseline
(adverse
scenario)**
scenario)**

(%)

(%)

(%)

(%)

(млн.
евро)

(i) УниКредит
Булбанк АД

24,7%

23,1%

19,2%

14,3%

0

(ii) Банка ДСК
ЕАД

19,0%

18,6%

19,1%

12,3%

0

(iii) Обединена
българска банка АД 21,5%

21,1%

20,2%

11,8%

0

(iv) Първа
инвестиционна
банка АД

15,7%

4,5%

4,1%

-2,0%

262,9

(v) Централна
кооперативна
банка АД

16,4%

16,2%

15,7%

8,0%

0

(vi) Инвестбанк АД

15,2%

10,0%

5,7%

-3,1%

51,8

Където,
*
съотношение на СЕТ1 към 31 декември 2018 г.;
**
най-ниското съотношение на СЕТ1 в тригодишния хоризонт на стрес теста;
***
CAQR (Capital Assets Quality Review) – Преглед на качеството на капиталовите
активи;
****
капиталови нужди на банката въз основа на максималния недостиг в различните
компоненти на цялостната оценка.
Базовият капитал СЕТ1 се отнася към риск-претеглените активи, което претегляне на риска се осъществява след прегледа на качеството на активите (CAQR). Всеки актив се „претегля“ според своето ниво на риск, т.е. колкото по-рисков е, толкова
по-голяма е тежестта му при съотнасянето към капитала СЕТ1.
Съотношението между СЕТ1 и риск-претеглените активи е ключовият индикатор за финансовата стабилност. Той показва каква част от рисковите активи се покриват от капиталът СЕТ1. Колкото по-високо е съотношението на СЕТ1 към риск-претеглените активи, толкова по-стабилна е институцията. Това може да се конкретизира като „ниво на капиталова адекватност”. По-долу може да се илюстрират минималните нива на съотношение на СЕТ1 към риск-претеглените активи, изискуеми от ЕЦБ.
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Минималните нива на капиталова адекватност CET1, изисквани от Европейската централна банка са както следва:
 Съотношение CET1 след CAQR = 8.00 % min;
 Съотношение CET1 при базов сценарий на стрес теста = 8.00%;
 Съотношение CET1 при утежнен сценарий на стрес теста = 5.50%.
Стрес тестове представляват оценка на това как биха се представили финансите на дадена финансово-кредитна институция ако бъдещите икономически тенденции се задържат на предходно ниво или пък се влошат. Стрес тестът, който ЕЦБ
проведе включва два хипотетични сценария. Една от неяснотите с този конкретен
стрес тест е, че той няма публикувана отделна методология, а според прессъобщението на ЕЦБ се базира на методологията на стрес теста, който бе проведен за банковата
система на Еврозоната през 2018 г. По тази методология, сценариите се класифицират конкретно като:
(a) хипотетичeн сценарий – т. нар. „базов сценарий”, който представлява екстраполация на икономическите тенденции от близко минало (няколко години) – по
конкретно за следващите три години;
(b) хипотетичен – „утежнен сценарий”. При него се допуска, че икономиката е
в рецесия, има кумулативен спад на БВП от 2.7% в рамките на 3 години, цените на
имотите се сриват с близо 20% и безработицата скача почти двойно в рамките на същия период. Необходимо е да отбележим, че този сценарий е близо до реалната
ситуация при настоящата пандемия на CoViD-19, като по неофициални данни тя е
нараснала около 110000 души.
По-аргументирани данни на ЕЦБ са експозиция на банките към необслужвани
активи. Тя показва колко от активите не се обслужват от клиентите според договорните условия, не носят очаквания паричен поток. В случая на ПИБ, преди оценката
на качеството на активите, това ниво (към края на 2018 г.) е 19.1%. След прегледа на
активите от ЕЦБ е 44.1%. Подробната разбивка показва, че проблемните активи са
концентрирани в корпоративния рисков портфейл на банката. При кредитите на
дребно, включващо индивидуални лица и малки и средни предприятия нивото на необслужвани активи е 14.6%. В корпоративния портфейл – при кредитирането на големи фирми това ниво вече е 56.2%. [6, (2020) Какво показа стрес тестът на ЕЦБ]
В Инвестбанк общото ниво на необслужвани кредити е 35.0%, което е леко повисоко от базовото 29.5% преди оценката. Тук лошите активи са по-равномерно
разпределени. При корпоративния портфейл нивото е 36.2%, а при този на дребно е
32.7%. От другите четири банкови институции няма нито една с подобни нива на необслужвани активи. В УниКредит след оценката – нивото като цяло е 8.8%, в ДСК е
11.4%, в ОББ е 13.5%, а в ЦКБ е 16.8%. Тук е необходимо да се отбележи, че провизиите на ПИБ за необслужвани активи покрива тяхното ниво на 67.8%, а провизиите
на Инвестбанк на 55.4%. Нивото на „лоши” активи е високо в тези две банки, и в пъти над това, което е тревожен елемент при анализиране на резултатите от последното
стрес-тестиране на банковия сектор. [7, (2020) Вулджев, Г.]
Заключение и изводи:
Европейската централна банка (ЕЦБ) избра представителна база от шест финансови-кредитни институции, за преглед на качеството на активите (AQR) и оценка на
капиталовата позиция при базисен и утежнен сценарий (стрес тест). Целта е изготвяне на аналитична рамка за устойчивостта на банковата система в България, във връзка с присъединяването на страната към Банковия съюз и Валутно-курсовия механизъм на Еврозоната. От резултатите на прегледа на качеството на капиталовите активи
и стрес теста, могат да се направят следните по-конкретни изводи, а именно:
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Първо, Четири от шестте български банки, обект на цялостната оценка на Европейската централна банка – „УниКредит Булбанк” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „Обединена българска банка” АД и „Централна кооперативна банка” АД – нямат капиталов недостиг. Техните резултати не са под съответните прагове, използвани в прегледа на
качеството на активите и стрес теста;
Второ, „Първа инвестиционна банка” АД е под прага за съотношението на CET1 от
8%. При базов сценарий на стрес теста, използван за преглед на качеството на активите е под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста. Получените резултати за
„Инвестбанк” АД са – под прага за съотношението на CET1, използван в базовия сценарий на стрес теста, както и под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста;
Трето, „Инвестбанк” при базисния сценарий на стрес теста – съотношението на
базовия собствен капитал (СЕТ1) след прегледа на качеството на активите е 10,01%,
което е над минимално изискуемото регулаторно съотношение. След прилагане на
стрес теста най-ниската стойност на коефициента СЕТ1 възлиза на 5,67%. При утежнен сценарий на стрес теста – заложени спадове на пазарните цени и макроикономическите показатели за продължителен период от време, съчетани със сътресение на
оперативните доходи, финансово-кредитната институция ще регистрира негативен
„разрив или пукнатина” през 2021 г. Следователно тя ще трябва да изгради допълнителен капиталов буфер от 262,9 млн. евро, а при същия сценарий – „Инвестбанк” има
нужда от 51,8 млн. евро.
Библиография:
[1] Виж още за детайли: Вътев, Ж. (2012) Дискусионни въпроси относно стрестестването в съвременната банкова практика. Списание Диалог, 3, с. 2-4
[2] Подробно разгледано от: Миланова, Ем. (2012) Новата философия на Базел III.
Списание Диалог, бр.1; Миланова-Цончева, Ем. (2019) Време ли е за Базел IV и
какви са елементите върху банките в България. Списание Икономически и
социални алтернативи. Бр. 1
[3] How to Calculate the Tier 1 Capital Ratio?/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/common-equitytier-1-cet1/ [Accessed on the 20th April 2020]
[4] МСФО 9 започна като съвместен проект със Съвета за стандарти за финансово
счетоводство (FASB), който обнародва счетоводни стандарти в САЩ. През март
2008-а година съветите публикуваха съвместен документ за обсъждане, в който
предложиха евентуална цел за отчитане на всички финансови инструменти по
конкретна стойност, като всички промени в тази стойност се отчитат в нетния
доход (FASB) или в печалбата и загубата (IASB). Международният стандарт за
финансово отчитане 9 (МСФО 9) е обнародван от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС). Той се занимава с отчитане на финансови инструменти и съдържа три основни направления – класификация и измерване на финансови инструменти, обезценка на финансови активи и отчитане на процеса на
хеджиране. Стандартът е в сила от 2018-а година, като замени по-ранните МСФО
за финансови инструменти.
Виж: https://www.actualno.com/business/mejdunaroden-standart-za-finansovootchitane-9-funkcii-i-znachenie-news_749261.html [Accessed on the 22th April 2020]
[5] ECB concludes comprehensive assessment of six Bulgarian banks.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190726~1b4
74e3467.en.html [Accessed on the 24th April 2020]
[6] Какво показа стрес тестът на ЕЦБ за състоянието на банките у нас?/
https://ekipbg.com/ecb-stress-test/ [Accessed on the 25th April 2020]
[7] Вулджев, Г. Какво показа стрес тестът на ЕЦБ за състоянието на банките у нас?/
https://ekipbg.com/ecb-stress-test/ [Accessed on the 18th April 2020]
65

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020
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NORMATIVE REGULATION OF CRYPTOCURRENCIES OF
COUNTRIES FROM NORTH AND SOUTH AMERICA
Mariya Zdravkova Yaneva
D. A. Tsenov Academy of Economics
Abstract: Тhe purpose of the paper is to study the normative regulations of the countries
from North and South America related to the use of cryptocurrencies.
Key words: cryptocurrencу, normatic regulation, countries of the North and South America
Резюме: Целта на доклада е да проучи нормативните разпоредби на страните от
Северна и Южна Америка, свързани с използването на криптовалути.
Ключови думи: криптовалута, нормативно регулиране, страни от Северна и Южна
Амарика
Криптовалутите, по-известни като дигитални пари са творение на бързо развиващия се динамичен свят, в който практичното измества логичното. Реалност, в която
рискът е предпочитан и в повечето случаи технологиите предшестват нормативните
и регулаторни уредби. Бързото развитие на криптопазара изпреварва значително възможностите на законодатели и регулатори за оценка на потенциалните рискове и необходимостта от правна рамка на криптовалутите. Всъщност това не означава, че те
остават извън тяхното полезрение.
По различни причини, сред които са: пране на пари, укриване на данъци, финансиране на терористични организации, сделки с оръжия и наркотици и пр. компетентните органи вземат инициативата към налагане на публичноправен контрол върху
криптовалутите и сделките с тях, стремейки се да ги поставят в подходяща правна
рамка. Правният статут на криптовалутата, все още не е добил своя завършен вид.
Правнорегулаторните органи търсят различни възможни решения на проблема. При
тази ситуация, отделните държави избират различни подходи – някои по-либерални,
а други по-консервтивни.
***
В разработката ще бъде направен обзорен анализ на държави от два континента,
а именно Северна и Южна Америка с цел да се проследи, до колко икономически и
правно, дигиталните пари могат да бъдат третирани като желан от правителствата инструмент за търгуване между икономическите субекти.
Литературен обзор посочва, че държавният апарат е съвкупност от държавни
органи и институции, които налагат нормативни регулации, оказващи пряко въздействие върху икономическите субекти. Основните методи на държавната власт са два,
а именно принуда и убеждение [2].
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 Канада
Съгласно действащото законодателство криптовалутите в Канада не са парично
средство, а ценно имущество. Данъчното облагане зависи от целта на използването
на криптовалутата: доходът от инвестиране в криптовалута подлежи на данък върху
дохода; предоставянето на услуги и продажбата на стоки включва плащането на ДДС.
Регулаторите продължават да следят развитието на дигиталните валути и свързаните с тях технологии, като регулират криптовалутните дейности, само когато е необходимо.
Дейността на криптовалутните борси е уредена през 2014 г., когато генералгубернаторът на Канада е одобрил законопроект, в съответствие с който такива борси
подлежат на регистрация в Канадския център за анализ и отчитане на финансови
транзакции FINTRAC и са задължени да спазват законодателството за противодействие на легализацията (прането) на доходите. На местните банки е забранено да правят бизнес с юридически лица, които не са регистрирани в FINRAC. Общите изисквания за борба с изпирането на пари и правилото на KYC („познавайте клиента си“) се
прилагат за всички платежни операции с криптовалути. Останалите дейности на компаниите не се регулират. Плащането на стоки или услуги с използване на цифрови
пари се облага като бартерна сделка. В допълнение, върху продажбата на криптовалутата се налага данък върху доходите или данък върху печалбата от капитала.
През юни 2015 г. е публикуван отчет на Постоянния комитет на Сената по банково дело и търговия. Според този документ, най-добрата стратегия за взаимоотношенията с криптовалута е да се наблюдава развитието на технологията. В същото
време, регулаторната политика на правителството в областта на цифровите валути и
децентрализираните технологии трябва да се свежда само до „леко докосване“.
 САЩ
Правното регулиране на цифровата валута в Съединените щати е не по-малко
сложно, отколкото в Европа. Това се дължи основно на особеностите на правната
система на държавата (наличието на федерален и държавен закон) и липсата на обща
позиция сред регулаторите по отношение на правния статут на криптовалутата. Така
цифровата валута се разглежда едновременно като пари (техния аналог), като собственост и като борсова стока.
На федерално ниво, някои компании за криптовалута (например борсите) трябва
да се регистрират като оператори по преводи на парични средства (Money Transmitters) в
Мрежата за борба с финансовите престъпления. А на щатско ниво, дейностите на такива компании подлежат на лицензиране във всеки отделен щат. В качеството си на
собственост, цифровите пари се третират за данъчни цели. Сделките с криптовалута
подлежат на облагане с данък. Например заплатите, изплащани на работниците в
биткойни, са обект на федерален данък върху доходите и данъци върху заплатите.
Понастоящем Службата за вътрешни приходи и Бюрото за борба с финансовите
престъпления, са оторизирани федералните органи на САЩ, които издават официални обяснения за операциите, осъществявани с биткойни.
 Мексико
През 2014 г. Комисията за защита на ползвателите на финансови услуги
(CONDUSEF) и Мексиканската централна банка публикуват прессъобщение, предупреждаващо потребителите за опасностите от сделките с криптовалута. И двете институции твърдят, че криптовалутите са ненадеждни и нестабилни по своята същност,
тъй като не са подкрепени от националните правителства и не се считат за законни
разплащателни средства, а тези, които използват виртуална валута, правят това на
свой риск.
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През пролетта на 2018 г. Мексико прие законопроект за регулиране на криптовалутата, в който се отбелязва, че тя не е законно платежно средство в Мексико. Според президента на Мексиканската банка Агустин Карстенс, биткойнът трябва да се
третира като стока, а не като валута.
Според законопроекта контролът върху дейността на криптовалутните борси ще
бъде възложен на Централната банка на страната. Въпреки че проектозаконът е изготвен в общи линии, предстои да бъде доразвит от такива финансови регулатори
като Министерството на финансите, Централната банка и Мексиканската комисия по
ценните книжа. Основната цел на законопроекта се свързва с предотвратяването на
прането на пари, чрез криптовалута.
В момента, майнерите, които притежават цифрови активи и не изпълняват операции от името на други лица, не са задължени да получават разрешения от регулаторните органи и могат да използват криптовалута за своята дейност. Борсите трябва
да пазят всички депозити на своите клиенти, за разлика от банките, на които е позволено да заемат част от получените депозити. На борсите не е позволено да инвестират клиентските активи, за да защитят потребителските фондове. Същевременно борсите са задължени да информират обществеността за всички рискове, на които техните клиенти могат да се натъкнат при използването на криптовалута. В същото време
законът позволява на банките открито да обслужват криптовалутни сметки и да обменят информация за потребителите, чрез общи интерфейси за приложно програмиране (API).
В Мексико се надяват, че преходът към цифрова икономика ще допринесе за
спиране или намаляване използването на налични пари, за повишаване на прозрачността и ефективността на данъчния процес и за подобряване на качеството на
финансовите услуги в Мексико, за сметка на появата на нови играчи на пазара, конкуриращи се с традиционните банки.
 Аржентина
Аржентина е една от страните, които имат ясно изразено положително отношение към използването на криптовалута в държавата. Съгласно аржентинското законодателство, криптовалутите не са национална валута, но могат да се разглеждат като
пари. Цифровите валути могат, също така да се считат за актив или стока, според
Гражданския кодекс. Операциите с криптовалута подлежат на облагане с данъци в зависимост от вида на конкретната операция. Трябва да се отбележи, че главният ентусиаст по отношение на криптовалутата в държавата, е президентът Маурисио Макри.
През юли 2014 г. Агенцията за финансово разузнаване на Аржентина (UIF),
която е упълномощен орган за борба с изпирането на пари, задължи всички компании
за финансови услуги да докладват всички операции с виртуална валута, чрез представяне на месечни отчети.
 Бразилия
През май 2018 г. бразилското правителство създаде специална комисия за обсъждане на пазара на криптовалута в страната. По време на едно от изслушванията
през декември 2017 г. комисията реши да се наложи забрана на комерсиализацията на
криптовалутата и на използването й за посреднически цели, както и като платежно
средство. Така в Бразилия криптовалутата не се счита за финансов актив, съответно,
инвестирането в нея е забранено. Фактически, забраната се отнася и за бразилските
инвестиционни фондове.
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 Еквадор
През юли 2014 г. правителството на Еквадор наложи забрана на биткойна и
другите криптовалути. Тогавашният президент на страната, подписа законопроекта и
по този начин потвърди окончателната забрана на криптовалутата. Оттогава биткойнът и другите криптовалути са признати за незаконни разплащателни средства в
Еквадор. Нарушителите на закона подлежат на наказателна отговорност.
 Колумбия
Позицията на колумбийското правителство е насочена към подкрепа на националната парична единица в държавата, а именно това е песото и единствената институция, на която е разрешено да издава пари в Колумбия, е Централната банка. Покъсно, на фона на увеличаващия се паричен поток в криптовалута, властите предложиха биткойнът да се разглежда като високорискова инвестиция и да се облага с данък. По този начин тези, които инвестират в криптовалута в Колумбия, се задължават
да декларират доходите си от нея с данъчна декларация.
 Панама
В момента, в Панама се разработва законопроект, който предвижда регулиране
на дейностите, свързани с криптовалута. Разпоредбите ще се отнасят до доставчици
на криптовалутни портфейли, както и до дейности, свързани със съхранението и покупко-продажбата на криптовалута за трети страни. Тази дейност ще бъде разрешена
само за специализирани финансови институции (SFI), които ще бъдат регистрирани в
Панама. През първите три години всички SFI компании в Панама ще бъдат подчинени на Министерството на икономиката и финансите на Панама, а след това – на
Панамската банка. SFI ще се считат за юридически лица и ще могат:
 да бъдат емитенти на криптовалута под всяка нейна форма;
 да управляват частни платежни системи;
 да откриват платежни сметки в криптовалута,с възможност за издаване и
управление на средства;
 да управляват борси по обмена на криптовалута;
 да предоставят кредити на клиенти;
 да управляват обединени финансови активи на клиентите;
 да осигуряват платежните сметки с финансови инструменти;
 да осигуряват възстановяване на средствата на нерезидентни клиенти, които
не са резиденти предоставят възстановяване на клиенти, при плащане на косвени панамски данъци и много други.
С разработването на такова законодателство, правителството на Панама се
надява да стане лидер във Финтех. На фона на факта, че много страни в света се отнасят към криптовалутите с опасения, Панама планира да привлече инвеститори, които
да станат емитенти на криптовалута и да развият индустрията на Финтех.
 Уругвай
На 19 юни 2018 г. Уругвайската камара на финансовите технологии обявяви
създаването на специална комисия за разработване на мерки за регулиране на криптовалутата. Основната цел на регулирането е борбата с изпирането на пари, финансирането на тероризма, трафика на незаконни наркотици, както и повишаване нивото
на прозрачност в индустрията на криптовалутите.
Досега не са разработени никакви специфични регулаторни стандарти и мерки
за виртуалната валута. Камарата на финансовите технологии на Уругвай се обръща
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към експерти, държавни служители, организации и бизнесмени да си сътрудничат
при решаването на въпросите, отнасящи се до операциите с криптовалута. „Ние осъзнаваме, че всяка дейност трябва да се развива в регулирана среда и това е особено
важно за финансовата система. Затова, ние се фокусираме върху сътрудничеството с
регулаторите и с всички заинтересовани лица от общността на FINTECH и се надяваме, че Уругвай може да се превърне в „криптодолината“ на Латинска Америка” [3],
казва Себастиан Оливър, основател на Уругвайската камара на финансовите технологии.
 Чили
До този момент криптовалутите в Чили не се признават за ценни книжа, нито
като средство за размяна. На форум, проведен от Чилийската финансова комисия на
депутатите през пролетта на 2018 г., президентът Марио Марсел заяви, че неговата
администрация обмисля въпроса за разработването на законодателство за регулиране на криптовалутата. Според него, регламентът позволява да се следят рисковете и
да се създаде регистър на потребителите. Той добави още, че „трябва да се създадат
мерки за контрол, за да се защитят потребителите, да се повиши прозрачността на пазара и да се противодейства на прането на пари“ [4].
Тук е мястото да се отбележи, че по-рано някои криптовалутни борси в Чили
завеждат дела срещу банковата асоциация на страната, поради закриване на сметките
на борсите. Асоциацията се позовава на факта, че временно не иска да си взаимодейства с криптовалутни компании, защото в страната не е определен правният статут на
криптовалутата и няма необходимото регулиране. Впоследствие с решение на Чилийския антимонополен съд сметките са деблокирани.
Според министъра на икономиката, развитието и туризма на Чили Хосе Рамон
Валенте, властите не се застъпват за или против криптовалутите, а ги считат за поредното нововъведение.
***
Въз основа на изложеното до момента може да се обобщи, че отделните държави нямат еднозначно отношение към криптовалутата, но със сигурност може да се каже, че окончателната и пълната правна регулация на тези по-особени парични средства е само въпрос на време. От криптовалутите днес се интересуват все повече хора,
тъй като пазарът още не е добре разработен и предоставя на потребителите широки
възможности за реализиране на печалба. Въпреки това, от нея не само се правят цели
състояния, но и се изразходват спечелени пари. Близката перспектива за развитието
на криптовалутатата включва също и значителна вероятност за появата на регулаторни органи, които биха довели до сигурност при употребата на дигиталните пари.
Литература:
1. Витевская К. В., Криптовалюта в системе объектов гражданских прав // Молодой
ученый, 2018 - №46.1, с. 59-61.
2. Nedyalkova, P. Interaction and Integration of Control Systems. Bulgarian Journal of
Business Research, Burgas: Burgas Free University, 2019, 2, 7-24.
3. https://bitnovosti.com/2018/06/20/urugvaj-razrabatyvaet-regulyativnye-mery-dlyarynka-kriptovalyut/
4. https://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=es&u=https://www.criptonoticias.com/gobierno/
regulacion/ministro-economia-chile-apoya-regulacion-criptomonedaspais/&prev=search
5. http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/files/aml-directive_en.pdf
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ОПТИМАЛНА КОНФИГУРАЦИЯ НА ХИБРИДНА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ
Мехмед Кадир Хасан
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

OPTIMAL CONFIGURATION OF HYBRID ELECTRICAL
NETWORK FOR MEDIUM VOLTAGE
Mehmed Kadir Hassan
„Prof. d-r. Assen Zlatarov“ University, Burgas
Abstract: The report presents methodology, algorithm and software for the investigation of
medium voltage hybrid network. The methodology allows to choose the optimal variant of a
hybrid system according to two criteria: discounted costs and power losses.
Key words: hybrid electrical network, discounted costs, power losses

Въведение
Eлектрическите мрежи са отворени и затворени. В отворените мрежи всеки
потребител се захранва само от една страна. Те се изпълняват като радиални и разклонени, които се състоят от една или от две магистрални линии с отклонения. В затворените мрежи потребителите се захранват най-малко от две страни. Затворените
мрежи са едноконтурни, многоконтурни и двустранно захранени [1].
Към електрическите мрежи се предявява изискване за непрекъснатост на електроснабдяването [2]. Съгласно това изискване потребителите се разделят на четири
основни категории: нулева, първа, втора и трета. Прекъсването на електрозахранването за потребителите нулева и първа категория e недопустимо. За тях се изискват
два независими взаимно резервиращи се източника и захранване от трети автономен
източник. За електроснабдяване на потребителите от първа категория се използват
два независими взаимно резервиращи се източника. При изключване на единия от
тях, другия се включва с автоматично включване на резервата. Потребителите втора
категория се електроснабдяват също от два независими източника – работен и резервен. При отпадане на работния, резервният се включва ръчно. Потребителите трета
категория се захранват с един източник на енергия и не се прави резервиране.
Структурите на разпределителните електрически мрежи в населените места са:
с маневрен възел; с резервна линия; едноконтурни с единична и двойна връзка между
захранващите възли.
Едно от изискванията при структурирането на интелигентните електрически
разпределителни мрежи е да се осигури двустранно захранване. Конфигурацията на
хибридна електрическа мрежа удовлетворява това изискване. Изграждането и организацията на функциониране на хибридна електрическа мрежа поставя за решаване
задачите за търсене на оптимална конфигурация и избор на аварийни връзки за следавариен режим.
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Целта в доклада е да се представи разработената методика и софтуер за изследване на различни конфигурации на хибридна електрическа мрежа за средно напрежение (СН). Методиката трябва да позволява да се избере оптималния вариант на хибридна мрежа по два критерия: дисконтирани разходи и загуби на мощност.
Методика за изследване на различни конфигурации на хибридни електрически разпределителни мрежи
Методиката се състои в следното:
 Задават се мощностите на потребителите, категорията и тяхното местоположение.

Фиг.1. Изчисляване на хибридна мрежа за СН с аварийни връзки;
 – трансформаторен пост; ПС – подстанция
 Съставят се различни конфигурации на хибридната електрическа разпределителна мрежа. Определя се броят на контурите в хибридната мрежа, в зависимост от
мощността на потребителите. При наличие на потребители от нулева и първа категория се предвижда захранване на възела от три независими източника.
 За всяка съставена конфигурация се съставят варианти за аварийни връзки
за всеки контур от хибридната система (фиг.1). За всеки вариант се изчисляват
дисконтираните разходи, което е първия критерий за избор на оптимална конфи72
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гурация. На фиг.1 са показани само три примерни следаварийни връзки: Вариант 1:
4-9; 13-24; 18-27; Вариант 2: 3-8; 8-22; 22-17; Вариант 3: 4-8; 12-23; 18-22. Възможни
са и други варианти на аварийни връзки. Изчислените стойности се представят в относителни единици (о.е.).
 За всеки вариант се изчисляват загубите на мощност в следаварийните режими след включване на аварийните връзки, което е втория критерий за избор на оптимална конфигурация на хибридната мрежа. Резултатите от изчисленията се давaт в
о.е.

Фиг. 2. Изчисляване на хибридна мрежа за СН с двойни линии
между ПС и контурите
Последователно се разглеждат възможните следаварийни режими, като за
вариант 1 последователно се разглежда следаварийно включване на връзка 4-9 при
късо съединение (к.с.) в захранването на I контур по електропровод ПС-1 и съответно
поемане на мощностите от захранващия електропровод ПС-8 и участък 8-9. За този
режим се изчисляват загубите на мощност. След това се разглежда захранването на
контур II по аварийната връзка 4-9 от контур I, като се изчисляват загубите на мощност. По аналогия се разглеждат следаварийните режими при захранване на II и съответно IV контур по връзка 13-24, а също следаварийните режими при захранване на
III и съответно IV контур по връзка 18-27.
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За вариант 2 следаварийните режими са следните: захранване на I контур и
съответно II контур по аварийна връзка 3-8; захранване на II контур и съответно IV
контур по аварийната връзка 8-22; захранване на III контур и съответно IV контур по
аварийната връзка 22-17.
За вариант 3 следаварийните режими са: захранване на I и съответно II контур
по аварийна връзка 4-8; захранване на II и съответно IV контур по аварийната връзка
12-23; захранване на III и съответно IV контур по аварийната връзка 18-22.
Изчислените
сумарни
минимални загуби на мощ- 1,5
ност се приемат за 1 и съот1
ветният вариант е базисен.
Спрямо него се представят из- 0,5
числените величини за оста0
налите варианти. Провеждат
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
се изчисления по двата критерия за хибридната мрежа при
W,o.e.
dР, o.e.
липса на аварийни връзки, а
захранване на контурите по
двойни линии (вариант 4 от
Фиг.3. Резултатите от изчисленията
фиг.2).
за W и dP в о.е.
Резултатите от изчисленията по двата критерия са представени на фиг. 3.
Получените резултати показват, че оптималната конфигурация на хибридната
мрежа е вариант 2 с аварийни връзки 3-8; 8-22; 22-17.
Изводи:
Разработената методика позволява да се изследват различни конфигурации на
хибридна електрическа мрежа за средно напрежение със съставени варианти на аварийни връзки между контурите.
С методиката може да се избере оптималния вариант на хибридна електрическа
мрежа по два критерия: дисконтирани разходи и загуби на мощност. Ако в резултат
на изчисленията се получат различни оптимални варианти, инвеститорът ще избере
оптималния вариант по критерий дисконтирани разходи, а собственикът на хибридната мрежа ще предпочете оптималния вариант по критерия минимални загуби на
мощност.
Литература:
1. Неделчева С.И., Електрически мрежи, София, Изд.на ТУ-София, 2005.
2. EN БДС 50160, Характеристики на напрежението на електрическата енергия
доставяна от обществените разпределителни електрически системи, 1999.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА ВЪВ ВЪЗЛИТЕ
НА ЕДНОКОНТУРНА МРЕЖА С ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ
ИЗТОЧНИЦИ
Мишо Иванов Мацанков, Стоян Петров Петров
Технически университет – София, ИПФ – Сливен

STUDY OF VOLTAGE IN THE NODES FOR ONE-CONTUR
NETWORK WITH DECENTRALIZED SOURCES
Misho Inanov Matsankov, Stoyan Petrov Petrov
Abstract: The report presents the study of voltage in the nodes for one-contur network with
decentralized sources. The network node voltage profile is calculated.
Key words: one-contur network, decentralized sources
Въведение
Включването на децентрализирани енергийни източници (ДЕИ) предизвиква
промяна на режимните параметри в електрическите мрежи. Изменят се напреженията
във възлите, протичащите мощности през клоновете, големината на токовете на късо
съединение и др. [1,2]. Измененията на напреженията в отворени разклонени мрежи с
присъединени ДЕИ подробно са изследвани в [1,2]. За едноконтурни мрежи за средно
напрежение (СН) с включени ДЕИ в самия контур няма създадена методика и обобщени изследвания за изменението на напрежението във възлите.
Целта в доклада е да се представи разработената методика за изследване на напреженията във възлите на едноконтурна мрежа за СН след включване на ДЕИ.
Методика за изследване на напреженията във възлите на едноконтурна
мрежа след включване на ДЕИ
Последователността на изчисленията за изследване на напреженията във възлите на едноконтурна мрежа с ДЕИ е следната:
 Въвеждат се данни за структурата на пръстеновидната мрежа, за
параметрите на заместващата схема и за известните режимни параметри.
Задават се захранващите и потребителските възли в едноконтурната мрежа
(фиг.1). Въвеждат се данни за номиналното напрежение, дължините на клоновете,
типа и сечението на проводниците, големините на мощностите на потребителите и на
присъединяваните генериращи източници. Изчисляват се импедансите на клоновете.
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Фиг.1. Едноконтурна мрежа с ДЕИ във възел 3
 Намира се разпределението на мощностите в клоновете на едноконтурната мрежа с ДЕИ
Разпределението на мощностите при n на брой потребители се определя с [3]:

S A1 

1

n

 Si Zˆ iB

(1)

Zˆ AB i 1

или се изчисляване на мощността S4 B с израза

S4 B 

1

n

 Si Zˆ iA ,

(2)

Zˆ AB i 1

където Ẑ e спрегнатият комплекс на импеданса между възли i и j.
ij
 Проверка на напреженията във възлите в следавариен режим в едноконтурна мрежа с ДЕИ
За проверката на напрежението във възлите на едноконтурната мрежата в следавариен режим се разглеждат варианти с:
 последователно прекъсване на участъците при захранване във възли A и 3
(фиг.1);
 последователно прекъсване на участъците при липса на захранване от възел A;
 последователно прекъсване на участъците при липса на захранване от възел 3.
Изчислените стойности на напреженията във възлите (Ui) се сравняват с допустимите граници за изменение на напрежението в разпределителните мрежи за СН
(Umax доп) и (Umin доп).
Изчисленото напрежение Ui не трябва да излиза извън допустимите стойности, т.е.
Ui < Umax доп;

(3)

Ui >Umin доп.

(4)
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В противен случай, както в етапа на проектирането, така и по време на експлоатацията трябва да се набележат мероприятия въвеждане на напрежението в допустимите граници.
Приложение на методиката за изследванe на напрежението във възлите на
едноконтурна мрежа за СН
Изчисленията на напрежението във възлите в пръстеновидната мрежа от фиг.1
се определят при зададена сумарна мощност на потребителите в режим на минимален товар 2500 kW и съответно максимален товар 4000 kW, cos =0,95, дължина на
линията 26 km, отношение на активното към индуктивното съпротивление R/X=0,9.
Изследват се режимите: без ДЕИ; с ДЕИ във възел 3 с мощност съответно 50% и
100% от сумарната мощност на потребителите. Резултатите от изчисленията са представени на фиг.1÷ 3.

U, kV

20,1
20
19,9
19,8
19,7
19,6
19,5
19,4
А

1

2

3

4

5

В

възел

Pmax

Pg=0,5Pmax

Фиг.1. Профил на напреженията в режим на максимален товар:
без ДЕИ, с ДЕИ във възел 3 с мощност Pg, съответно 50% и 100% от мощността
на потребителите в режим на максимален товар

U, kV

20,1
20
19,9
19,8
19,7
19,6
19,5
А

1

2

3

4

5

В

възел

Pmin

Pg=0,5Pmin

Фиг. 2. Профил на напреженията в режим на минимален товар:
без ДЕИ, с ДЕИ във възел 3 с мощност Pg, съответно 50% и 100% от мощността
на потребителите в режим на максимален товар
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19,8
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19,5
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1
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В

възел

Pg=Pmin
Фиг. 3. Профил на напреженията в следавариен режим на минимален товар
при изключен захранващ източник от възел А при включен ДЕИ във възел 3
с мощност Pg, равна на 100% от мощността на потребителите
Методиката и разработеният към нея софтуер позволяват да се изчисляват разпределенията на мощностите и напреженията във възлите в едноконтурни разпределителни мрежи с присъединени ДЕИ.
Изводи:
 Проверката на напрежението във възлите на разпределителна едноконтурна
мрежа с присъединени ДЕИ в следавариен режим изисква разглеждането на всички
възможни практически случаи на последователно прекъсване на участъците при захранване захранващия източник и ДЕИ; последователно прекъсване на участъците при
липса на захранване от захранващия възел; последователно прекъсване на участъците
при липса на захранване от ДЕИ.
 Изчислените стойности на напреженията във възлите не трябва да излизат
извън допустимите стойности за разпределителните мрежи за СН.
 Разработената методика позволява провеждане на изчисления за всички възможни режими на едноконтурни разпределителни мрежи с включени ДЕИ.
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ЗАДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИТЕ
В ОРГАНИЗАЦИЯТА – ПРЕДПОСТАВКА
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕН УСПЕХ
Докторант Нина Костова
Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

TALENTS RETAINING AND DEVELOPMENT OF TALENTS
WITHIN THE ORGANIZATION – A PREREQUISITE FOR
ORGANIZATIONAL SUCCESS
PhD Student Nina Kostova
University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT)
Анотация: Човешкият ресурс е ключов за организационното развитие и успех. От
особена важност са т.нар. „таланти“ – служители с необходимите компетентности, опит и потенциал, които организациите трябва да развиват и подготвят за
бъдещи управленски позиции, за да си осигурят приемственост, ефективност и да
са конкурентноспособни като работодатели.
Abstract: Human Capital is a key for organizational development and success. Extremely
important are the „talents” in the organization – employees, owning the needed competencies,
experience and potential, who organizations need to develop and prepare for future leaders. In
this way the organizations will secure the succession in leadership, efficiency and
competitiveness as employer.
Ключови думи: ангажираност, ефективност, ключови служители, обучение, програми за развитие, таланти
Key words: development programs, engagement, efficiency, key players, talents, training
Хората са специфичен капитал, който се характеризира с постоянна тенденция
към промяна и възможност за самоусъвършенстване и развитие. Общоприето мнение
е, че 80% от стойността на една компания се създава от около 20% от хората в нея
(Правило на Парето). Тези 20% са ценните кадри, чието намиране, развиване и запазване е от ключово значение за успешната реализация на бизнес стратегията и постигането на високи резултати от страна на организацията и съответно – една от постоянните теми, стоящи пред мениджмънта.
В съвременния свят на силна конкуренция на всички нива откриването и привличането на таланти е едно от най-големите предизвикателства пред специалистите,
ангажирани с подбор на персонала. В доклад на Делойт за глобалните нагласи на работната сила през 2019 г. 67% от респондентите посочват като най-голямо затруднение „Откриването на висококвалифицирани външни кадри“ и 37% посочват „Идентифицирането на таланти с правилните умения“ [5]. В тази среда ефикасна алтернатива
за работодателите е да се обърнат към собствените си служители и да подходят стратегически към обучението и кариерното развитие на потенциалните таланти вътре в
организациите. Проучванията в областта показват, че докато повишаването на квали79
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фикацията и преквалификацията на вътрешен кандидат може да отнеме много подълго време от намирането на външен такъв, то ще струва около шест пъти по-малко
на компанията [5] и ще осигури мотивирани и ангажирани кадри за ключовите места,
както и приемственост в управлението на организацията.
1.

Изграждане на система за развитие на таланти

Изграждането на силен екип от таланти е дългосрочна стратегическа инициатива и инвестиция на време и средства за организацията, свързана с няколкогодишно
планиране и прецизно изчислени стъпки на изпълнение. Този процес се формулира в
система за управление и развитие на талантите в организацията, която обединява
всички начини за привличане, развитие, задържане и мотивиране на т.нар. „ключови
служители“. Почти всяка организация има свой подход и разпис на приоритетни
области за управлението на своите служители, но рядко са тези, които панират управлението на надареността и таланта, особено, когато става дума за дълго изграждани
специфични компетентности, вкл. лидерски визия и ценности [1]. Въпреки, че техниките варират в зависимост от нуждите и обстоятелствата, пред които са изправени отделните компании, има определени дейности и стратегии, които са общовалидни и от
изключителна важност за успеха на всяка система за управление на таланти:
 Управлението на таланти трябва да е сред основните приоритети на мениджърите наравно с постигането на бизнес резултати. Необходимо е да бъде
създадена специфична организационна култура, при която именно способните хора да бъдат мотивирани, за да дават най-доброто от себе си.
 Определянето на критичните позиции в компанията е свързано с длъжностите, най-важни за успеха на компанията, които не трябва да остават продължително време незаети, нито да бъдат заемани от хора без отлична подготовка и компетентност [3].
 Групирането на служителите според представянето и потенциала им за развитие води до инвестиране единствено и само в най-подходящите. Компаниите не могат да си позволят да инвестират еднакво във всички свои служители.
 Разработването и прилагането на отделни политики спрямо различните групи служители е съществен процес. Например, ако една компания има практика да разработва индивидуални планове за развитие на служителите си, то
плановете за развитие на талантите е нужно да бъдат ориентирани именно
към следващата позиция, за която се подготвя талантът. Често срещана практика е да се създава специален модел на компетенциите с цел талантите побързо и по-ефективно да развиват нужните им знания и умения.
 Много съществена част от програмата за управление на талантите е анализът
на риска, а именно – на възможността талантите да напуснат организацията.
За тази цел се създават специални инструменти за управление на риска, които позволяват да се диференцира подходът към съответната група таланти.
Могат да се прилагат и индивидуални програми за задържането им.
Подходът към откриване на таланти има два задължителни елемента – планиране на позициите и идентифициране на служителите, притежаващи необходимия потенциал, знания и умения, за да заемат тези позиции.
Процесът по планиране на стратегическите позиции започва с разработването
на бъдеща стратегия на организацията („как ще успяваме?“), както и на стратегическите ѝ възможности („какво трябва да направим изключително добре, за да имаме
конкурентно предимство?“). След изясняване на тези два фактора, ръководството мо80
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же да се насочи към идентифициране на ключовите за успеха позиции (т.нар. „А“ позиции) и към планиране на приемствеността чрез търсене на хора с необходимия потенциал да ги заемат. След това може да започне и процесът по обучение и развитие
на служителите за най-важните роли в организацията. Всички организации влагат
усилия в планиране на бъдещето си, когато става дума за бизнес стратегия и цели като пазарно покритие, рентабилност и печалба. Но това, което често остава на заден
план, е планирането на приемствеността и как да бъдат подбирани талантите, които
ще заемат бъдещите ключови роли и ще работят за следването на същата тази стратегия. По начина, по който организациите анализират бизнес стратегията си, те трябва
да подхождат и към развитието на талантите си.
Важна характеристика на стратегическите позиции е, че те оказват значително
влияние върху една или повече от стратегическите възможности на организацията и
могат да съществуват на почти всяко ниво – това не са само ръководни роли, но и позиции в ключови за компанията звена. Всички работни места са важни, но не всички
работни места са стратегически – това разграничение е критично важно за проектирането и прилагането на ефективни системи за управление на работната сила. Стратегическите работни места са много малко (обикновено по-малко от 15 процента), но
имат пряко влияние върху възможностите за подобряване на представянето на организацията в дългосрочен план.
Процесът на идентифициране на стратегическата позиция отчасти е емпиричен,
но и аналитичен, като съществуват общи ключови моменти, които трябва да бъдат
взети предвид:
 Стратегическите позиции са тези, при които топ талантът значително увеличава вероятността за постигане на бизнес целите, определени от стратегията
на организацията.
 Трудно е да се наемат подходящи служители. При топ талантите е трудно не
само да бъдат привлечени, но и запазени.
 Позициите влияят върху резултатите (чрез значително увеличаване на приходите или намаляване на разходите) и имат пряка зависимост с удовлетвореността на клиентите и изискванията на пазара.
 Грешките може да са много скъпи, но пропуснатите възможности за приходи
са по-голяма потенциална загуба за фирмата.
 За служителите, заемащи ключови позиции, е възможна значителна разлика
в постигнатите резултати.
 Стратегическите позиции не се определят в зависимост от йерархичното им
разположение в организацията [4].
Във всяка организация съществуват определени групи работни места, които могат да бъдат на пръв поглед определени като ключови или стратегически, защото
това е очевидно и обикновено тези позиции са свързани с ръководни роли и функции,
но в дългосрочен план този подход крие рискове – мениджърите могат да се фокусират повече върху висшите позиции и недостатъчно върху позициите, насочени към
потребителите и клиентите или с влияние върху изпълнението на стратегическите цели.
Идентифицирането на ключовите служители е постоянен процес от пет стъпки, в който основна роля имат преките ръководители и специалистите по човешки
ресурси в организацията. След завършването на петата стъпка, той започва отначало,
като абсолютно необходим в условията на постоянно променяща се външна среда и
на утвърждаване на начина, по който всяка една организация, без значение дали е от
публичния или частния сектор, постига своите резултати и следва своята мисия.
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Фиг.1. Процес на идентифициране на ключовите служители в една организация
За талантите в организацията е характерно, че имат компетентностите, опита и
потенциала за развитие, от които фирмата се нуждае за изпълнение на бизнес стратегията си, но също така и се вписват в корпоративната среда и култура. От голямо значение в процеса на идентифицирането на талантите в екипа е индивидуалното поведение – те трябва да припознават културата на организацията, да я следват и да виждат своето бъдещо развитие в нея. Ако определените като „таланти“ служители не
виждат своя път в компанията, те рано или късно започват да го търсят извън нея,
което води до загуби не само вследствие на провежданите обучения и вложените в
развитието на тази хора усилия, но и от пропуснатите бъдещи ползи, ако те биха били задържани.
Следващата стъпка е обучението и развитието на избраните ключови служители. Инвестициите в идентифициране на позициите и ключовите служители губят
смисъл, ако не може да им бъде предложено развитие и няма смисъл те да се развиват, ако организацията няма политики и култура, които да ги задържат вътре в нея.
От особена важност е обучението на талантите, при които индивидуалният кариерен план трябва да съвпадне с плана за приемственост на компанията, който се изготвя с цел развиване на техните умения и опит за времето, когато ще се открият възможности за придвижването им към нова роля.
Процесът по обучение и развитие на служителите, включително за идентифицираните ключови служители, преминава през четири етапа [2]:

Планиране на потребностите от обучение. Предоставянето на обучения
на настоящите служители е популярна стратегия, използвана от повечето организации, за да запазят талантите си. Определянето на потребностите от обучение за талантите се осъществява след оценката и атестацията им и след изготвяне на детайлен
анализ от прекия ръководител и съответния служител, и цели да отговори на следните въпроси: „Какво служителят се опитва да постигне?“, „Какво трябва да постигне?“, „Какви са пречките?“, „Как могат тези пречки да бъдат преодолени чрез обучение?“.
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Планиране на обученията. Постига се чрез изготвяне на стратегия за обучение на талантите в организацията. Целта на стратегията е да се планира цялостното
въздействие на обученията върху организационното развитие и влиянието върху индивидуалното развитие на служителите и затова тази дейност се извършва от бизнес
лидерите, преките ръководители и специалистите по човешки ресурси. Създаването
на план за обучение е последователна систематична работа върху създаване на документ, който обединява всички нужди от обучение, произтичащи от индивидуалните планове за развитие на талантите и бъдещите нужди на организацията.
Практика в големи корпорации е създаването на IDP (индивидуален план за развитие) за талантите, който очертава пътя на растеж чрез подходящи канали на обучение
и развитие.

Осъществяване на планираните обучения. Успешното обучение е работа в екип – резултатите ще бъдат високи, само когато обучителите работят заедно с
обучаваните за постигане на поставените цели. Крайният резултат зависи до голяма
степен от мотивацията на обучавания, въпреки, че отговорността доколко обучението
е ефективно, се носи от обучителя, затова от съществена важност е подкрепата на
прекия ръководител. Нужно е програмата за обучение да е реалистична и изпълнима
и придобитите знания да имат приложение в практиката.

Оценяване на резултатите от обучението. Това е дейност, която обикновено се състои от два етапа – непосредствено след завършване на обучението и след
като обученият служител има възможност да приложи знанията в практиката. Оценката се основава на критериите, приети при проектирането и планирането на обучението. Когато става въпрос за развитие на таланти, обаче, традиционните методи на
оценка не са приложими, тъй като става въпрос за строго специфични планове и голям размер на инвестициите. Оценяването на резултатите от обученията се извършва
съвместно със служителя, прекия мениджър и с висшите мениджъри на организацията, за да се очертае ясна представа за работата и потенциала на служителите текущо.
В днешната ситуация, когато на пазара на труда е вече поколението Z (родените
между 1990 г. и първите години на XXI век), компаниите трябва да фокусират усилия
си и в още една посока – мотивирането на служителите [7]. За да се ангажират и мотивират те, в стратегията за управление на талантите е необходимо да залегнат мерки
за задържането им – чрез подходящи политики за възнаграждение, обвързани с резултатите от програмите за развитие, където преките ръководители играят важна роля. Как талантливите хора се третират от гледна точка на възнаграждението и признанието е от съществено значение за тяхното задържане и мотивация [4].
2. Ангажираност на служителите и представяне на компанията
Всички изброени до момента етапи формират организационните програми за
развитие и задържане на таланти. Всяка система за развитие на таланти, въведена от
организацията, се създава с цел да осигури приемственост в следването на стратегията и успешното изпълнение на стратегическите цели. Тя също така е важен фактор за
оформяне на управлението и представянето на организацията.
Въпреки, че технологиите променят начина, по който живеем, както и културата
на работното място, ангажираността на служителите остава като ключово изискване
за предоставяне на висококачествен труд и краен продукт. Организациите, които създават култура на ангажираност и високо представяне, имат конкурентни предимства и потенциал за успех, независимо от промените, през които преминават. Много организации все още не успяват да създадат култура на развитие и запазване вътреш83
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ните си таланти. Според доклад на Делойт за глобалното развитие на работната
сила през 2019 година само 32% от запитаните вярват, че в техните организации
служителите имат възможности за развитие и придвижване към нови роли. 49% от
запитаните заявяват, че липсват процеси за идентифициране и развитие на таланти.
Старите организационни модели възпрепятстват мениджърите да търсят таланти в
други екипи и не позволяват информираност за служителите относно всички възможности в организацията [5].
Участвалите в проучването са отбелязали множество фактори, които възпрепятстват развитието на таланти вътре в организациите:

Фиг. 2. Четирите най-важни фактора, които възпрепятстват
вътрешното развитие [5]
В същото време, по-голяма част от запитаните смятат, че по-лесно ще успеят в
плановете си за развитие извън компанията, в която работят в момента.

Фиг. 3. Възможности за развитие [5]
Възможностите за вътрешно развитие не бива да се разглеждат само от гледна
точка на по-бързо и лесно запълване на вътрешни позиции. Участвалите в проучването респонденти цитират няколко стратегически бизнес причини за спешното фокусиране върху въпроса за изграждане на култура на развитие на талантите. 38% виждат в системите за развитие възможност за изграждане на лидери, 31% посочват необходимост от разширяване на бизнеса, а 32% смятат, че за увеличаване на ангажираността на служителите е необходимо да съществува система за развитие [5].
Проучване на Галъп Интернешънъл от 2019 г. за нивото на ангажираност сред
служителите, проведено в 230 компании, опериращи в 73 държави и 49 различни икономически сектора, показва пряка връзка между нивото на ангажираност и представянето на компанията или екипа. Когато Галъп анализира разликите между екипите,
показващи висока ангажираност и тези, в които служителите не се чувстват ангажирани, екипите в първата четвърт с най-високи резултати показват значителни разлики
в представянето, а именно:
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41% по-малко отсъствия
58% по-малко трудови злополуки
24% по-ниско текучество (за компании с висок ръст на текучеството)
59% по-ниско текучество (за компании с малък процент текучество)
28% по-малко свиване на персонала
40% по-малко брак
10% по-висока оценка от клиентите
17% по-висока продуктивност
20% по-висок ръст на продажбите
21% по-висока рентабилност [6].

Изводите, които могат да бъдат направени от настоящото проучване са, че бъдещето на всяка организация, без значение дали тя е от публичния или от стопанския
сектор и без значение какъв точно продукт предлага (стоки или услуги, с цел печалба
или не), зависи от правилната стратегия за развитие на нейния персонал и конкретно – на
ключовите служители, за които организацията притежава необходимите инструменти
и средства, за да ги подготви като бъдещи лидери. Прилагането на вътрешни програми за развитие повишава ангажираността на персонала, от която пряко зависи продуктивността и ефективността на организацията, като в същото време се запазват и
най-големите таланти – служителите с уникални способности, умения, знания и опит
и на стратегически правилно разположени за бизнеса позиции.
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БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА PV ЦЕНТРАЛИ
В БЪЛГАРИЯ И ЕС – ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ
Радослав Симионов, Здравко Караджов
Бургаски свободен университет

FUTURE PERSPECTIVES FOR PHOTOVOLTAIC POWER
PLANTS DEVELOPMENT IN BULGARIA AND EU - EUROPEAN
UNION POLICY
Radoslav Simionov, Zdravko Karadzhov
Burgas Free University
Abstract: The European Union's energy framework strategy aims to move towards a
citizen-oriented energy business. Energy adaptation of small communities to energy
decentralization is a priority in which Bulgaria lags behind. This topic is the subject of this
report.
Key words: photovoltaic, power, plant, electricity, efficiency, future, tendencies,
development.
Въведение
Рамковата стратегия на Европейския съюз в областта на енергетиката има за цел
ориентиран към гражданите енергиен преход.
Въпреки настоящите промени, потребителите, включително домакинствата,
бизнесът и промишлеността, все още не могат да се възползват изцяло от енергийния
преход, тъй като нямат достъп до пълната информация, заради нарастващите цени на
мрежовите цени и допълнителните непредвидени разходи, ограничената конкуренция
на пазара на едро и дребно (особено в Централна и Източна Европа), недостатъчната
подкрепа за прилагане на мерки за по-добро управление на потреблението, както и
регулаторни и инвестиционни пречки по отношение на широкомащабната децентрализация на доставките.
Енергийната адаптация на малките общности към енергийна децентрализация е
приоритет, в който България изостава значително и е предмет на настоящия доклад.
Фокусира се основно върху производството и разпространението на електрическа енергия, като ударение е поставено върху най-малките покривни фотоволтаични електроцентрали, където процесът на децентрализация е най-напреднал.
В изпълнение на целите за преминаване към нисковъглеродна, сигурна и конкурентоспособна икономика в края на 2018 г. Европейският парламент прие нови цели
за използване на възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност.
До 2030 г. енергийната ефективност на Европейския съюз (ЕС) трябва да се подобри поне до 32.5%, докато делът на енергията от възобновяеми източници (ВИ)
трябва да е най-малко 32% от крайното енергийно потребление на ЕС.
Възобновяеми енергийни източници са водната енергия, вятърната енергия,
слънчевата фотоволтаична енергия, слънчевата топлинна енергия, геотермалната
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енергия, твърдите биогорива, дървените въглища, биогазовете, сметищните възобновяеми отпадъци, течните биогорива и топлината от околната среда.
За изпълнението на целите и управлението на Енергийния съюз държавитечленки на ЕС, разработват 10-годишен план за „интеграция на националната енергия
и климат“ с национални цели, принос, политики и мерки..
В проекта за „Интегриран план в областта на енергетиката и климата на
Република България“ за периода до 2030 г. са определени политиките и мерките за
производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници и са заложени следните цели: делът на възобновяемата енергия (ВЕ) в брутното крайно потребление на енергия да достигне 16% през 2021 г., а към 2030 г. – 25%.
I. Принцип на работа
Децентрализираното производство на електрическа енергия може да се опише
като внедряване на малки производствени електроенергийни мощности, управлявани
от домакинства или малки предприятия, които са включени към разпределителната
мрежа на средно и ниско напрежение и които задоволяват електроенергийните нужди
на потребителя, като отдават остатъка обратно към мрежата [1,4,5].
Част от децентрализираните системи са т.нар. автономни (напр. фотоволтаични),
които не са свързани с електроразпределителната мрежа [4,5].
По този начин домакинствата и бизнесът осигуряват електрозахранване в случаите, когато мрежата е недостъпна или е твърде скъпо да се изгради.
Налице е набор от различни видове фотоволтаични панели, които могат да се
използват при изграждането на фотоволтаични централи:





Монокристални фотоволтаични панели;
Поликристални фотоволтаични панели;
Тънкослойни фотоволтаични панели;
Фотоволтаични панели за вграждане.

II. Европейски цели за устойчиво енергийно развитие
В директивите на ЕС за устойчиво енергийно развитие до 2020 г. бяха заложени
крайни цели, които предполагаха, достигане на крайно производство на електроенергия 16% за България, а общо за ЕС 20% от ВЕИ в общото крайно енергийно потребление.
Тези цели, както и другите вече са достигнати (Фиг. 1).
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Фиг. 1
До 2030 г. се планират нови нива на развитие за произведената електроенергия
от ВЕИ според:
2.1. Становище на Комисията относно рамка за политиките в областта
на климата 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 парникови газове, като се определи цел за намаляване с 40% 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 междусистемните връзки и технологичното развитие.
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Делът на произведената чиста електрическа енергия (ВЕИ и ядрена) в страната
нараства до 55% през 2020 г. и до 60% през 2030 г.
Отделените емисии на въглероден двуокис за производство на 1 МВтч електрическа енергия намаляват с 40% (Фиг. 2).

Фиг. 2
2.2. Мерки за изпълнение на целите за период 2020÷2030г.
Тенденцията за внедряване на ВЕИ и след 2020 година в рамките на Европейския съюз се запазва, макар и при по-умерени темпове на развитие и икономически обосновани схеми за изкупуване на електрическата енергия.
Работната мощност на вятърните електрически централи (ВяЕЦ) и фотоволтаичните електрически централи (ФЕЦ) е в пряка зависимост от интензивността на
вятъра и слънчевата радиация.
Измененията в работната мощност от ВяЕЦ и ФЕЦ се компенсират чрез конвенционалните електрически централи.
От гледна точка на изискванията за регулиране на обменните мощности на ЕЕС
на България в електроенергийното обединение на ENTSO-E, възможностите на нашата ЕЕС да присъединява нови ВяЕЦ и ФЕЦ е ограничена и се определя от наличните
към момента регулиращи мощности и разполагаемия диапазон за регулиране.
Увеличеното количество ВЕИ ще предизвиква големи и внезапни промени в баланса производство-потребление на нашата ЕЕС и при недостатъчно регулиращи
мощности, ще затрудни изпълнението на графиците за обмен на електроенергия със
съседните ЕЕС.
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Инсталираните към момента електроцентрали от ВЕИ не могат да предоставят
на системния оператор допълнителни услуги (първично регулиране на честотата и
вторично регулиране на честотата и обменните мощности) и не могат да участват в
противоаварийното управление на ЕЕС и възстановяване на ЕЕС след тежки аварии.
ФЕЦ не могат да участват в покриването на максималните зимни товари, които
са вечер около 19÷21 часа, а ВяЕЦ произвеждат най-много електроенергия в периода
02÷06 часа, когато потреблението е най-ниско и има излишък от електроенергия в
системата.
Таблица 1. Предвидени за присъединяване ВЕИ в електропреносната
и електроразпределителните мрежи

Изграждането на малки фотоволтаични централи във връзка с директивите на
ЕС е регламентирано със следните законови и подзаконови нормативни актове:






Закон за устройство на територията;
Закон за устройство на територията;
Закон за енергетиката;
Закон за енергията от възобновяеми източници;
Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и
клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните
електрически мрежи.

III. Етапи в процеса на изграждане на фотоволтаична централа
На база регламентираната правна рамка в изредените по-горе законови и подзаконови нормативни актове, могат да бъдат формулирани дванадесет основни етапи
при реализация на малки фотоволтаични системи.
Изграждането на фотоволтаична централа е свързано с дълъг процес, съпътстван от редица административни процедури.
На фиг. 3 са показани във вид на алгоритъм конкретните стъпки-етапи за изграждане на малки фотоволтаични централи.
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Фиг. 3. Алгоритъм за изграждане на малки фотоволтаични централи.
Законът за ВЕИ гарантира сключването на договор за изкупуването на енергията от съответното ЕРП за срок от 20 години, като една част от произведената енергия може да се използва за собствени нужди.
Направеното проучване на съществуващите фотоволтаични централи, както и
анализа на тяхната ефективност, показват, че изграждането на малки децентрализирани фотоволтаични централи в непосредствена близост до консуматора е по-ефективно поради значителното намаляване на загубите от пренос на големи количества произведена електроенергия в ограничено време от денонощието и необходимостта на
пренасянето им на голямо разстояние [3, 5, 7].
Направеният анализ показва, че политиката за изграждане на малки фотоволтаични централи е правилна и дава възможност за по-гъвкаво изграждане на съвременни смарт грид системи.
Политика на ЕС за енергията от възобновяеми източници съгласно Директивата
за енергията от възобновяеми източници задължава държавите членки да приемат
национални планове за действие относно енергията от възобновяеми източници
(НПДЕВИ) и да докладват на Комисията на всеки две години относно напредъка по
постигането на определените от тях цели за енергия от възобновяеми източници.
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Въз основа на тези отделни доклади Комисията изготвя доклад за напредъка, в
който прави преглед на развитието на политиката за енергията от възобновяеми източници в ЕС.
Тези цели са показани на Фиг. 4.

Фиг. 4. Национални планове за действие.
Схеми за подпомагане на енергията от възобновяеми източници.
За да насърчат производството на енергия от възобновяеми източници и за да
постигнат националните цели в областта на енергията от възобновяеми източници,
държавите членки прилагат различни мерки на политика.
Те включват финансови стимули като преференциални тарифи (ПТ) или премии
за изкупуване (ПИ), както и мерки като квотни задължения с търгуеми зелени сертификати.
Често се използват комбинации от тези инструменти, особено в електроенергийния сектор. В сектора на отоплението и охлаждането подкрепата се основава главно
на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции и данъчни стимули [2,7].
Изводи:
Направеният анализ показва, че политиката на европейския съюз и в частност
на България, като страна членка, за изграждане на малки фотоволтаични централи е
правилна, но трябва да бъде по-гъвкаво подкрепена с различни финансови инструменти.
В момента няма достатъчно ефективни европейски програми които да стимулират малките консуматори, особено в отдалечени райони, да инвестират в малки производствени мощности за собствена консумация, както и за задоволяване нуждите на
други малки консуматори в прилежащи територии.
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ОРГАНИЗАЦИИТЕ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
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THE POWER BASES OF FORMAL LEADERS IN
ORGANIZATIONS – COMPARATIVE ANALYSIS
Svetlana Nedelcheva Slavcheva – PhD student
Burgas Free University
Анотация: В предложената статия са разгледани основните модели на власт и
властови бази в процеса на комуникацията между социалните обекти в трудовите
организации. Направено е изследване посредством българската адаптация на въпросника на T.Hinkin и C.Schriesheim за „властовите бази“, който е операционализация на модела на J.French и B.Raven. Представените психометрични качества на
въпросника за властовите бази доказват неговата валидност и надеждност. Разглежда се и връзката между лидерството и комуникацията между лидери и подчинени. Те намират приложение в реалните и виртуалните форми на взаимодействие
между индивидите, в деловото общуване, в работния процес на организациите.
Дефинирани са основните конструкти, свързани с властта, формите й и начините
за влияние върху мисленето и поведението на служители и работници в организациите, релевантни на проблематиката.
Ключови думи: власт, властови бази, модел на J.French и B.Raven, въпросник на
T.Hinkin & C.Schriesheim.
Abstract: The proposed article examines the main models of power and power bases in the
process of communication between social objects in the labor organizations. A study was
carried out through the Bulgarian adaption of the T.Hinkin and C.Schriesheim
questionnaire on „power bases”, which is an operationalization of the J.French and
B.Ravens model. The presented psychometric qualities of the power base questionnaire
prove its validity an reliability. The relationship between leadership and communication
between leaders and subordinates is also considered. They find application in real and
virtual forms of interaction between individuals, in business communication, in the
workflow of organizations. The basic constructs related to power, its forms and ways of
influencing the thinking and behavior of employees and workers in organizations relevant
to the problem are defined.
Key words: power, power bases, J.French & B.Ravens model, T.Hinkin & C.Schriesheims
questionnaire.
1. КОМУНИКАЦИЯ И ЛИДЕРСТВО
Комуникацията е постоянен процес във всяка трудова организация. Тя може да
приема множество форми и да се появява между всяка група от работници и затова
комуникацията в организацията е изключително сложна и трудна за изучаване и из94

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

следване. Трудностите при комуникацията в организацията на които се натъкваме в
опитите да измерваме и да разбираме този важен непрекъснато течащ процес, са огромни. Различните видове комуникации, които изпращаме и получаваме всеки ден,
различните начини, по които съобщенията се комуникират, различните типове среда,
в които това става, различната комуникация, на която се натъкваме всекидневно, ни
дава представа за сложността на комуникацията в организацията. Тя е важна за изграждането на междуличностните отношения във всички аспекти на социално-обществения живот на хората, в смисъл на взаимодействие, както и за предоставянето
на информация и обратна връзка между комуникиращите страни.
Повечето от нас не работят сами, а заедно с други хора, т.е. в малки, големи организации и фирми. В големите организации малките групи са членове на по-големи
работни групи или отдели, които заедно изграждат цялата организация.
Ще обясня връзката и взаимоотношенията в комуникацията между работниците
и лицата, определени за лидери или подчинени и ръководители.
Комуникацията включва процеса на размяна на информацията между две или
повече страни, като най-добре може да се представи чрез един модел на комуникацията между двама души: изпращащ и получател. Изпращащият/кодиращ/ е авторът
на комуникацията; Получателят/декодиращ/ е реципиентът. Комуникацията започва с
дадена информация- съобщение – която изпращащият иска да предаде на получателя.
Процеса на подготовка на съобщението за предаване, се нарича Кодиране. В трудова
среда този код обикновено е общият вербален език или „език на тялото“. След това
изпращащия избира Канал, или средството, чрез което съобщението ще бъде предадено на получателя. Канала може да е – устното слово; изправяйки се пред получателя лице в лице; по телефона; писмено слово; докладна записка; съобщение, изпратено
по електронен път. В модела на комуникацията между двама души получателят
приема съобщението и е отговорен за Декодирането, или да се разбере смисълът, вложен от изпращащия. Обикновено, когато получателят е декодирал съобщението, на
изпращащия се подава обратна връзка, с която се цели изясняване и признаване, че е
получено и разбрано.
Много е важно да няма различия в комуникационния поток на организациите.
Културните и езикови различия понякога са предизвикателства през ефективния поток на комуникацията в организациите. Културните различия могат да заплашват общата, споделена отдаденост/4/ на целите на организацията. Културно основаните различия в комуникацията могат да влияят и върху способността на компаниите от различни страни и култури да работят една с друга. Например, японският стил на бизнескомуникация обаче е индиректен и „центриран върху съгласието“. /4/
Осъзнавайки нуждата от предотвратяване на разпада на междукултурната комуникация, компаниите са предприели няколко стъпки, за подпомагане на междукултурната комуникация между организациите. Например, много организации са разработили програми за многокултурно съзнание и тренинг. /4/ Един модел на подготовка
на мениджърите за работа приема, че ключът към успеха са общата комуникационна
компетентност, владеенето на чужди езици и съзнанието за културните различия,
способността да се преговаря с хората с различен произход и образование. /4/
Невербалните знаци са важни за предаване на определени впечатления в организациите./4/ Например, често е важно хората на лидерски или властови позиции да
предават властта или авторитета си невербално, ако искат да спечелят вниманието на
другите и да бъдат убедителни.
Точно както кръвта тече по артериите, давайки живот на тялото, съобщенията
текат по комуникационните канали и мрежи, давайки живот на трудовата организация. Ако се погледне организационната схема на повечето организации, ще се видят
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как позициите са подредени в пирамидална йерархия. Тази йерархия изобразява линиите на комуникация между висшестоящите и подчинените. Формалните послания
пътуват по тези пътища между висшите нива и по-долните пластове на организациите.
В много отношения успехът на организацията зависи от ефективния и ефикасен
поток на комуникацията между членовете, но понякога дори в най-ефективните и
продуктивни организации погрешната комуникация се появява всекидневно, защо?
Много неформални правила в организациите работят срещу откритото и честно общуване; не се смята за мъдро да се признават лични грешки или ограничения; членовете представят себе си в благоприятна светлина, за да се издигат в компанията; личната самоувереност и компетентност води до опити работниците да се занимават с
много трудни проблеми или задачи без да търсят помощ. Възникналата ограничена
комуникация може да доведе до абсолютно несъответствие между уменията и способностите на работниците и изискванията от мениджърите, и да се появи недоверие
в отношенията им.
Хората имат различни роли в трудовите организации. Една от тези роли е на лидера, която е ключова позиция. Вярно или невярно, но много хора вярват, че успехът
или провалът до голяма степен зависи от лидера и типа лидерство, който се демонстрира.
Според Балтаджиева в доклада си „Лидерство и интелигентност в начална училищна възраст“ лидерството е психическа характеристика на поведението на определени членове на групата, а лидерът е член на групата, който в определени, значими за
групата ситуации е способен да повлияе върху поведението на други членове на групата. Това, че някой е издигнат за лидер означава, че останалите членове на групата
приемат отношение, при което той ще води, а те ще бъдат водени. Лидерството е динамичен процес. Възможно е да има разминаване между претенциите за лидерство на
някои от членовете на групата и готовността на останалите да приемат неговата водеща роля./1/
В рамките на синтетичния подход Фидлер създава теория известна като „Вероятностен модел за ефективността на лидерството“. /5/ Основните идеи се свеждат до
следното: ефективността на групата има вероятностен характер и зависи от съответствието между стила на лидера и конкретната ситуация, в която той действа, т.е. от
това доколко груповата ситуация дава възможност на лидера да осъществи влияние;
стилът на лидера зависи от неговите личностни характеристики – добри емоционални
отношения на лидера с последователите му, силна власт на лидера и високоструктурирана задача.
Един от основните въпроси, които поставя Гарднър в книгата си „Нова теория
за интелигентността. Множествените интелигентности на 21век“ е дали творците и
лидерите са интелигентни и ако да, по какъв начин. /2, с.14/ Той посочва, че традиционното схващане определя лидерите като „хора, които могат да променят мислите,
чувствата и поведението на голям брой хора“. /2, с.124/ Трябва да се проучат задълбочено и когнитивните аспекти на лидерството. В рамките на тази теория, той посочва, че трите интелигентности са решаващи за заемането на лидерска позиция:
- Лингвистична – надарен, в езиково отношение;
- Интерперсонална – разбират страховете и претенциите на другите хора;
- Интраперсонална – наясно са със своите силни и слаби страни. /2, с.127/
След 60-те години на двадесети век водеща става синтетичната концепция за
лидерството/или още комплексната теория/, която разглежда лидерството като процес на организация на междуличностните отношения в групата, а лидера като субект
на управление на тези отношения. Тук акцентът се поставя върху взаимовръзката
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между трите съставящи този процес – лидера, водените/последователите/ и ситуацията или условията, при които се осъществява лидерството. Един от опитите да се опише лидерството от позицията на новия „синтетичен подход“ принадлежи на А. Джиб.
Той разглежда лидерството като феномен на взаимодействието в групата, възникващ
в процеса на нейното образуване. Интеграцията/взаимодействието/ между членовете
на групата обуславя развитието на груповата структура и свързаната с нея диференциация на груповите роли. Представата на личността за ролята на лидера според него
зависи не само от ролевите предписания на групата/какво искат от лидера/ и индивидуалните свойства на личността, но и от възприятието на членовете на групата за дадената личност като отговаряща на тези предписания. Това възприятие се променя с
промяната на ситуацията, в която се осъществява груповата дейност. Затова и лидерството е следствие, както от особеностите на личността и социалната ситуация, така
и на тяхното взаимодействие. Анализирайки структурата на лидерството Джиб
включва в нея и още един важен компонент, а именно особеностите на хората, влизащи в групата – техните нагласи и потребности.
2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЛАСТТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Властта е формален процес по природа и може да идва от позицията, заемана в
организацията, или от притежаването на важни трудови ресурси или свързани с работата способности. Властта се използва от лидера, за да помагат на трудовите групи да
постигат целите си, т.е. използва се някакъв аспект на трудовото взаимоотношение,
за да се принуди другият да изпълни определено действие независимо от съпротивата. В организациите властта е относително стабилна способност или потенциал, който може съществено да засяга поведението на другите, докато властта остава в ръцете
на дадения човек и използването й почти винаги е успешно. Властта може да приема
много форми и произтича от различни източници, които са два типа:
а/ Организационна власт – идва от позицията на човека в организацията и от
контрола върху важни организационни ресурси, давани от тази позиция. Тези организационни ресурси са: – осезаеми – пари, трудови задачи или офис пространство; –
неосезаеми – информация или комуникационен достъп до други хора. Ашли и Сачдива
/4,Astley & Sachdeva,1984/ посочват три важни източника на организационната власт:
 Йерархична структура на организацията;
 Контрол върху важни ресурси;
 Човекът е на централна позиция в мрежата, която е от значение за потока на
информацията.
Френч и Рейвън/6,French & Raven,1959/ разглеждат различни типове власт, които наричат ВЛАСТОВА БАЗА – те са източници на властта на човека над другите в
организацията. Те посочват пет важни властови бази:
- Власт чрез принуда – подчиняващият се и ма определени очаквания, свързани със способността на властимащия да го накаже за грешки или да възпрепятства
задоволяването на потребностите му, което може да носи определени рискове, тъй
като поражда гняв и негодувание у засегнатите;
- Власт чрез награди – точно обратното на власт чрез принуда - подчиняващия
се преценява доколко властимащия може да удовлетвори желанията и потребностите
му – повишение на заплатата, премии, издигане;
- Легитимна власт – формалните права или авторитет, съпътстващи позицията
в организацията;
- Експертна власт – упражняване на власт, извличана от притежаването на определени свързани с работата познания и умения;
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- Референтна власт – властта, която е резултат от факта, че човекът е уважаван, харесван от другите и те му се възхищават;
- Информационна власт – специфична форма, която е присъща и на позиции,
които не са задължително високо в служебната йерархия/напр. секретарка на шефа,
която разполага с важна информация и така притежава такава власт като средство за
оказване на влияние/ властимащия трябва да убеди подчиняващия се в необходимостта от промяна, която е за добро, чрез добро, чрез доводи и комуникационните
умения на лидера.
б/ Индивидуална власт – произлиза от личните характеристики, например определени експертни познания или лидерски способности, които са ценни за организацията и нейните членове.
Така например, експертната власт и референтната власт са форми на индивидуалната власт, защото се коренят в човека, а легитимната власт, власт чрез награди
и власт чрез принуда са типове организационна власт.
3. МЕТОД
Настоящето изследване се стреми да очертае профилите на властовите бази на
мениджър в бизнес организация и директор на училище; освен това - да се направи
сравнение на властта на ръководителите в тези два типа организации. Постигането на
тези цели ще даде възможност да се направят изводи за това как се реализира властта
в зависимост от типа дейност.
3.1. Структура на въпросника
Според Проданов, в своята статия за българската адаптация на въпросника на
T.Hinkin и C.Schriesheim /3, Hinkin, Schriesheim,1989/ за „властовите бази“ оригиналният въпросник се състои от 20 айтема, които са групирани по 4 за всяка отделна субскала, релевантна на „властовите бази“ от модела на Френч и Рейвън – „ власт чрез
награда“, „власт чрез принуда“, „легитимна власт“, „експертна власт“ и „референтна
власт“/3/. Поради факта, че оперализацията на този модел е извършена с въпросник,
който включва само първите пет основни вида власт, в това изследване информационната власт не е взета предвид и при изготвянето на българската версия на въпросника. Тази власт не е присъща само на ръководните позиции и затова не би могла да
бъде оценена с този метод, чийто инструкция адресира само позицията на ръководителя. Методът е предназначен за служители и работници, работещи на изпълнителски
или на ниски мениджърски позиции. Отговорите на изследваните лица се оценяват
по петстепенна скала, вариращи от „изобщо не съм съгласен“ до „напълно съм съгласен“. С това използвания въпросник на Френч и Рейвън за властовите бази доказва,
че е надежден и валиден. Той беше предоставен за попълване от работещи лица на
различна възраст и с различни професии. Изследването е проведено при условията на
информирано съгласие, като е спазена анонимност с изключение на данните за пол и
възраст.
3.2. Изследвани лица
В Таблица 1 са отразени данните за изследването по признаците „пол“ и
„организация“. Изследването е проведено с 42 човека, от които 27 са учители от СОУ
„Железник“ град Ст. Загора. Разпределението по пол е следното: 25 са жени и 2 са
мъже. По възраст разпределението на изследваните варира от 22 г. до 58 г. Средната
възраст за тази група е 48 г. Другите 15 човека са от фирма, занимаваща се с продаж98
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ба и ремонт на техника. Разпределението по пол е следното: 4 са жени и 11 са мъже.
По възраст разпределението на лицата варира от 22г. до 70г. Средната възраст на
тази група е 44г. За цялата извадка разпределението по пол е 29-жени и 13-мъже. По
възраст разпределението на изследваните е равномерно, като възрастта варира от
22г.- 70г. Средната стойност за цялата група е 46 г.
3.3. Цел
Целта на изследването е да се направи сравнителен анализ между властовите
бази на формалните лидери в дадените организации. Да се направи сравнение в коя
организация, коя властова база има най-голяма сила и коя има най-малка, да се
съпоставят.
Таблица №1
Дескриптивни (описателни) статистики за брой и проценти по признаците „пол”
и „организация” на изследваната извадка
пол

В Таблица 2 са отразени данните по признак „възраст“ на изследваната извадка,
които са описани по-горе.
Таблица №2
Дескриптивни статистики (средна стойност и стандартно отклонение) по
признака „възраст” на изследваната извадка

В Таблица 3 е показан сравнителния анализ на властовите бази по признака
„организация“ – t-тест на Стюдент. Разглеждаме данните по средната стойност. Найвисоки са стойностите по „легитимната власт“ (4,3611) в училището, което означава,
че тази база е най-силна в тази организация. Обикновено тази база се комбинира с
властта чрез награди и това показват и данните от таблицата (4,1667). В фирмата найизползвана е „експертната власт“ (4,1333 ) и е силна, защото е свързана с владеенето
на специални, свързани с работата знания, умения и компетентности. В такава фирма ръководителя, ако не е експерт няма да може да управлява и ръководи успешно
дейността й. „Властта по принуда“ се използва по-рядко, а и има най-ниски стойности, но и не е препоръчителна.
В другата таблица вземаме предвид значимостта на различията – р-стойност. За
да са значими различията при t-теста на Стюдент, трябва р да е равна или по-малка от
0,05, при което се отхвърля „нулевата хипотеза“ за случайни разлики. Единствена
значима разлика има по „референтната власт“ (0,011), която е значимо по-голяма при
директора на училището, в сравнение с директора на фирмата.
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Таблица №3
Сравнителен анализ на властовите бази по признака „организация” – t-тест
на Стюдент

Близка до статистическата значимост е и разликата при „награди“(0,058) в полза
на директора на училището, при която, ако се изследват по-големи групи от училище
и фирма, вероятно може да се докаже значимостта на тази разлика. Статистическия
критерий – t(2,660) също е най-голям при „референтната власт“ на директора на
училището, отколкото при фирмата. И най-слабо изразен при „експертната власт“ на
директора на училището. Като цяло стойностите на директора на училището са поголеми почти при всички бази, с изключение на „принудата“ и „експертната власт“,
но тези разлики не са статистически значими. Интересно е, че директора на училището има най-високи стойности по „легитимната власт“, а директора на фирмата по
„експертната власт“.
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4. ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Изводите от направения сравнителен анализ на властовите бази, чрез надеждно
адаптирания въпросник на T.Hinkin и C.Schriesheim са, че ръководителите се различават помежду си по средствата или „базите“ на властта, която те притежават, на база
информацията с която разполагат. Тук директора на училището използва най-много в
своята работа „референтната власт“, която е еквивалентна на лидерското влияние.
Човек, притежаващ референтна власт е уважаван и харесван от другите, които се
стремят да удовлетворят желанията му и да спечелят благоразположението му. При
силна референтна власт, подчинените са последователи, които се идентифицират с
лидера и интернализират неговите виждания и желания като свои./3, 2006, стр.392393;6, Raven, 2008/. В негова помощ идва и „властта чрез награди“, чрез която подпомага с нещо положително своите подчинени – пари, похвали, повишение, интересни
и предизвикателни делови задачи. Това изисква и контрол, върху ресурсите, които са
ценни за другите от училището. Директора на фирмата използва „експертната власт“
най-много в своята работа, защото като експерт в своята област използва своите знания и умения, за да развива успешно бизнеса. „Легитимната власт“ също му помага,
защото като легитимен авторитет, изисква подчинение от другите на по-ниско равнище в йерархията.
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УСТРОЙСТВАТА ЗА ТРАДИЦИОННА
И ЦИФРОВА РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА
Светослав Димитров Славов
Технически университет – София, ИПФ-Сливен

METHODOLOGY TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS
OF THE FUNCTIONING OF TRADITIONAL AND DIGITAL
RELAY DEVICES
Svetoslav Dimitrov Slavov
Abstract: The report presents methodology for evaluating the performance of relay
protection devices. Improving the effectiveness of protection is achieved by reducing
redundant and false exclusions, by increasing its sensitivity and reliability.
Key words: relay protection devices, effectiveness, sensitivity, reliability
Въведение
Под ефективност на релейна защита се разбира нейната способност да решава
поставена задача. За определяне на ефективността на защитата е необходимо да се
изберат критериите за нейното функциониране, които могат да бъдат икономически и
надеждностни. При оценка по икономически критерии се търси минимум на вложените инвестиции за изграждане на защитата, сумарните експлоатационните разходи и
разходите, предизвикани от нейното изключване. По-подходящи за оценка на ефективността на цифровите защити са надеждностните критерии: неефективност на функционирането, техническо несъвършенство и надеждност на функционирането [1,2].
Около 15% от големите аварии в електрическата мрежа възникват поради неправилни действия на традиционните и цифровите релейни защити и противоаварийната автоматика. Причини за неправилни действия на цифровите защити са следните:
грешки в софтуерната част – 56%; грешки в апаратната част – 28 %; грешки в настройката – 12 %; неизяснена причина – 4% [3].
Намаляването на броя на неправилните изключвания на защитата ще доведе до
повишаване на ефективността на функционирането на защитата.
Целта в доклада е да се разработи методика за оценка на ефективността на функциониране на устройствата за традиционната и цифровата релейна защита с отчитане
на влияещите фактори.
Показатели за функциониране на устройствата за традиционна и цифрова
релейна защита
Ефективността на защитите зависи от свойствата на защитавания електроенергиен обект. За традиционните релейни защити ефективността зависи от [1,4]:
 селективността;
 чувствителността;
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 бързодействието;
 надеждността на функциониране.
За цифровите защити, към посочените показатели се добавят:
 Технологията на ползваните апаратни средства;
 Нивото на програмното осигуряване;
 Възможността за интегриране към системите за автоматично управление в
електроенергетиката.
Основен показател за работата на устройствата за традиционни и цифрови релейни защити, въведени в експлоатация, се изразява с коефициента [5]:

k

nпр
nпр  n1  n2  n3

.100, %.

(1)

където nпр е броят на правилните заработвания; n1 – броят на отказите за заработване n2 – броят на излишните заработвания; n3 – броят на лъжливите заработвания.
Сумата nпр+n1 всъщност е броят на исканията за заработвания на защитата.
В [5] се предлага използването на нормализиран интегрален показател kn на
традиционните и цифровите релейни защити:

n n n
k n  1 2 3 .100, %.
n

(2)

където n e броят на защитите от същия тип, намиращи се в експлоатация за определен период от време.
Счита се, че показателят kn може да бъде по-подходящ за оценка на ефективността на защитите в експлоатационни условия.
Методика за изчисляване на ефективността на функциониране на защитите
Възможностите за повишаване на ефективността на функциониране на защитите са:
 Прецизиране и пренастройване на защитите с цел намаляване на броя на
излишните и лъжливите изключвания.
 Повишаване на чувствителността и надеждността на защитите.
Оценката на ефективността след въвеждано на нова защита или нова настройка
изисква изчисляване на следните показатели, дефинирани в [2]:
o реализираният изходен ефект (Е);
o загубите от нефункциониране на цифровите и релейните защити поради
ненадеждност (EH);
o загубите от нефункциониране поради техническото несъвършенство на
защитата (EТ);
o загубите на изходния ефект при отказ за заработване (R1) на защитите, при
излишно (R2) и при лъжливо заработване (R3)
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Методика за изчисляване на ефективността на функциониране на защитите
включва следните етапи:
 Задават се: реализираният изходен ефект Е; загубите от нефункциониране на
защитите поради ненадеждност EH; загубите от нефункциониране поради техническото несъвършенство на защитата EТ; загубите на изходния ефект при отказ за
заработване R1 на защитите, при излишно R2 и при лъжливо заработване R3;
средният брой откази за заработване, излишни и лъжливи заработвания на защитите,
съответно n1. n2. n3.
 Определя се загубата поради нефункциониране (E) на защитата с:

E  E H  ET ,

(3)

 Намира се граничният изходен ефект Eгр за системата с

Eгр  E  E
 Изчисляват се: критерия за техническо несъвършенство
E
T0  T
Eгр

(4)

(5)

критерия за надеждност на функционирането

H  1  H0
и връзката между тях

R  H  T0 .

 Определя се критерия за ефективност на функционирането R на съществуващата защита с
(6)
R  R1n1  R2 n2  R3n3
по данните за загубите на изходния ефект при отказ за заработване R1 на защитите,
при излишно R2 и при лъжливо заработване R3.
 С уравнение (6) се изчислява критерия за ефективност на функционирането
Rн на новата защита, с която ще се подмени съществуващата или пренастроената
защита.
 Прави се препоръка да целесъобразност от подмяната на съществуващата
защита с нова поради по-висока ефективност или се доказва необходимостта от пренастройка на съществуващата защита.
Числен експеримент за определяне на ефективността на функциониране на
защитата
Предложената методика е приложена за оценка на максималнотокова защита на
товар от двигатели със сумарна мощност 4 MW. Параметърът на потока откази е
0,2 бр/год. Загубите от нефункциониране на защитата R1=R2=R3=1800 лв, тъй
като защитавания обект е един. Средният брой откази за заработване, излишни и
лъжливи заработвания на защитите е съответно n1=12, n2=14, n3=4. Критерият за
ефективност на функционирането на съществуващата защита R =54000 лв/год.
Пренастройването на новата защита намалява броя на отказите за заработване,
излишните и лъжливите заработвания на защитите, съответно на n1=7, n2=4, n3=1.
Това се осъществява чрез осигуряване на незаработване на защитата при пусковите
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токове и с преизчисляване на коефициента на надеждност, който отчита влиянието на
апериодичната съставка на пусковия ток и параметрите на ползваната защита.
Критерият за ефективност на функционирането на пренастроената защита и
R =21600 лв/год.
Въз основа на получените резултати е препоръчително пренастройването на
защитата, защото ще се постигне годишен ефект, равняващ се на 32400 лв/год.
Ако в резултат на изчисленията се установи, че коефициентът на чувствителност е недостатъчен, тогава се препоръчва преструктуриране на защитата (при двигатели с единична мощност под 2 MW или замяна на максималнотоковата защита с диференциална, която е с най-висока чувствителност.
Изводи:
 Повишаването на ефективността на функциониране на съществуващите защити е възможно чрез преизчисляването и пренастройването им с цел намаляване на
броя на излишните и лъжливите изключвания, а също повишаване на чувствителността и надеждността на защитите.
 Оценката на ефективността след въвеждано на нова защита или нова настройка изисква изчисляване на реализираният изходен ефект, загубите от нефункциониране на цифровите и релейните защити поради ненадеждност, загубите от нефункциониране поради техническото несъвършенство на защитата, загубите на изходния
ефект при отказ за заработване на защитите, при излишно и при лъжливо заработване.
 С разработената методика може да се оценява ефективността на функциониране на нови защити, с които се подменят съществуващи или пренастроени защити.
 Методиката е валидна както за традиционните, така и за цифровите релейни
защити.
 Въз основа на получените изчислителни резултати от прилагане на разработената методика могат да се вземат решения или да се направят препоръки за целесъобразност от подмяната на съществуващата защита с нова, поради по-висока ефективност или се доказва необходимостта от пренастройка на съществуващата защита.
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РОЛЯТА НА КИНОТО ЗА ФОРМИРАНЕ
НА СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ УЧЕНИЦИ
ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ
Силвия Марушкина, докторант
Бургаски свободен университет
Резюме: Киното със своя универсален език безспорно има място в педагогическото
пространство като новаторски подход към принципите на обучението и възпитанието. Заниманията с филми в учебна среда позволяват да се приложи в пълна сила
холистичният подход в образователния процес, ориентиран не само към умственото развитие на децата, но също така и към тяхното психo-социално и емоционално
израстване. Благодарение на международните програми CinEd - Европейско кинообразование за деца и младежи и Киното, сто години младост, и провеждащите се
обучения на учители по кинообразование в училище, имаме надежда, че българските
училища ще станат част от съвременните кинопроцеси, където киното ще се изучава като език и отделен предмет, а няма да служи като илюстративен ресурс на
отделни уроци.
Abstract: Cinema, with its universal language, is undoubtedly a place in the teaching space
as an innovative approach to the principles of education and upbringing. Movies in the
classroom make it possible to take full advantage of the holistic approach in the
educational process, oriented not only to the mental development of children, but also to
their psycho-social and emotional growth. Thanks to the international CinEd programs European Film Education for Children and Young People, and Cinema a Hundred Years of
Youth and ongoing training of film education teachers at school, we hope that Bulgarian
schools will become a part of the contemporary cinema processes where cinema will be
studied as a language and separate discipline, and it will not serve as an illustrative
resource of individual lessons.
Ключови думи: кино, социализация, изкуство, критично мислене, персонажи.
УВОД
Системата от културни ценности обхваща всички области на човешкото общество. Същевременно се проявява като полифункционална и многоаспектна човешка система от дейности, чрез които хората не само съгласуват своето поведение, но и
развиват своите способности, създават онази „изкуствена среда”, която се превръща в
тяхна „втора природа”. Тези способности и дейности се „опредметяват” в културни
ценности, които се предават и унаследяват по небиологичен път от поколение на поколение, „разпредметяват се” от тях, обогатявайки ги с личен опит и знания във всички области на живота (1).
Европейското кино е важна част от световното културно наследство, която насърчава диалога и разбирателството, изобразявайки и показвайки ценности в ЕС и извън него. Като формира основа за европейските идентичности и споделени ценности,
киното играе значителна роля в опазването и подкрепата на културното и езиковото
разнообразие. Неговата истинска мощ се изразява в присъствието на мястото на събитието, а не в разказа за него, участието в действието и идентификацията (7).
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Киното е синтетично изкуство. То притежава общи черти с изобразителното изкуство и фотографията, с музиката, театъра, балета, литературата. Тази особеност на
кинематографията дава възможност тя да се разглежда като сбор от подсистеми,
всяка от които се характеризира с известна самостоятелност, но единствено в тяхното
взаимодействие се осъществява кинематографично произведение. Всяка една от подсистемите носи определен драматургичен ефект, видим или скрит, който помага за
емоционалното внушение и въздействие върху зрителя. Някои допълват и естетизират кинотворбата, а две се явяват основни подсистеми – на изображението и на словесността (10). Чрез своите изразни средства киноизкуството помага на децата да се
опознават взаимно, като споделят еднакви човешки преживявания
Киното им дава радост от общуването с изкуствата, изгражда широк набор от
ключови компетентности, необходими за гъвкаво адаптиране към бързо променящия
се и силно взаимосвързан свят. По пречистващото си въздействие киното е съизмеримо с идеята за катарзиса, описан в „Поетика” на Аристотел. В този смисъл можем
да приемем киното като своеобразен съвременен катарзис за зрителя. Като потвърждение идват думите на големия майстор на шведското кино – Ингмар Бергман, който
казва, че „нито едно изкуство не преминава така през съзнанието до емоциите ни,
както филмите – така дълбоко, чак до най-тъмните стаи на душата“ (8).
Развиването на умения и компетентности е една от целите на визията за европейско пространство за образование. Потенциалът на образованието и културата е
движеща сила за формирането на функционално грамотни млади хора (2). Предоставянето на ориентирано към компетентности образование следва да се подкрепи чрез
установяване на добри практики за актуализиране на методите за обучение и учене и
инструментите за оценяване и валидиране, и за въвеждане на иновационни форми на
преподаване (3). Киното със своя универсален език безспорно има място в педагогическото пространство като новаторски подход към принципите на обучението и възпитанието. Чрез своите въздействия върху емоционалната и интелектуално-познавателна сфера киното развива умения на 21-ви век като критично мислене, креативно
мислене, сътрудничество и комуникация, които са базисни за функционалната грамотност на подрастващите. В контекста на теорията за човешката мотивация на
Маслоу, подредена в петстепенна пирамида, киното удовлетворява високите нива на
потребности на подрастващите. Интеракцията между децата и киното създава условия за развитие на познавателните им способности, себепознание, емпатия и социална адаптация. С правенето и говоренето за кино в класната стая се удовлетворяват
социалните, престижните и духовните потребности от пирамидата на
Маслоу.
Посочените аргументи са достатъчно основание да открием нови хоризонти към
кинообразованието у нас заедно с вдъхновената и отдадена на кино-каузата Ралица
Асенова – възпитаник на Сорбоната и университети в Болоня и Париж, координатор
за България на две международни програми, чиито ресурси и концепции за практически упражнения се допълват взаимно: CinEd - Европейско кинообразование за деца
и младежи и Киното, сто години младост. Към представените аргументи бих прибавила още един – личен аргумент – осъзнатата ми любов към киното и желанието да я
свържа с любовта си към децата.
I. ЕТАПИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
Своеобразната рамка на международните програми по кинообразование CinEd –
Европейско кинообразование за деца и младежи и Киното, сто години младост,
поставя основните ориентири и принципи и съпътства действащите лица (учители и
ученици) на кинообразованието в Европа:
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 Киното е изкуство, културен предмет и повод за осмисляне на света: то
позволява на младите (още от най-ранна възраст) да структурират познанията си и да го разбират.
 Ученето чрез и с киното изисква подход и инструменти за учениците и за
преподавателите. За да се изгради погледът на младата публика към киното,
е необходимо да се вземат предвид новите навици на младите европейци
(множеството екрани, гледането на части от филми, употребата на социални
мрежи и интернет) и да се интегрира нова педагогика, която борави с откъси.
 Ученето означава още сравнение и търсене на връзки между кинематографиите, между филмите и другите изкуства.
 Разбирането е свързано с присвояването на педагогика, която подпомага
дейността и креативността на младите (избор, конфронтация, описание, създаване), както и с намирането на солидна връзка между анализ и практика (6).
Въз основа на принципите на международните програми по кинообразование са
формулирани следните работни хипотези:
1. Предполага се, че киното е инструмент, който помага на децата да развиват и
балансират Аз-концепцията си.
2. Съществува пряка корелация между гледането на художествени филми от
деца и подобряване на техните социални умения.
3. Предполага се, че киното разполага с опосредстващ инструментариум за
формиране на компетентности у учениците от начален етап на обучение,
подпомагащи училищната им адаптация и социализация.
Обектът на педагогическото изследване е връзката между киното и развитието на познавателните способности и изграждането на емоционални и социални
компетентности при децата.
Предмет на педагогическото изследване е да се установи равнището на формираност на отделни аспекти на социална компетентност в изследваните респонденти и доказване ефективността от кинообразование в училище.
Цели на педагогическото изследване:
1. Изграждане на визуална култура и запознаване на децата с формата на киноизкуството, с визията му за заобикалящата ни реалност, чрез прилагане на
иновативни педагогически подходи.
2. Развиване на емоционалните и социалните умения и компетентности у учениците чрез дискусии.
3. Разгръщане на артистичните заложби у подрастващите.
4. Формиране на умения за разпознаване на екзистенциалните предизвикателства на киноизкуството.
Задачите, които си поставих за реализиране на целите, бяха:
1. Да работя за формиране на критично мислене чрез дискусии върху киноезика и посланията на филми или откъси от филми; сравнителен анализ и търсене на връзки между кинематографиите, както и между филмите и другите
изкуства.
2. Да стимулирам изграждането у децата на меки умения по пътя на общуването, решаването на конфликти, творческа себереализация и работа в екип.
3. Да провеждам входни и изходни тестове за проследяване на въздействието
на киното върху формирането на емоционални и социални компетентности у
подрастващите.
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Реализирането на тези задачи е пряко обвързано с осигуряване на образователна
среда, в която всички ученици имат правото да изразяват лични позиции, емоции,
творчески и артистични способности, но и отговорността да уважават позициите,
емоциите и способностите на другите.
Методи на педагогическо изследване: наблюдение, анкета, интервю, проективен метод.
II. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ – МЕТОДИ, ПОДХОДИ И РЕСУРСИ
През 2017 година, след като преминах обучение, започнах работа по проекта
CinEd в рамките на програмата „Кино в училище“ на сдружение „Арте Урбана
Колектив“, а през 2018 година с класа ми се включихме и в международната програма Киното – сто години младост (6). В рамките на две учебни години, в периода
2017 - 2019 г., децата имаха възможност да гледат над 20 високохудожествени филми
от европейската и световната съкровищница, както и да преминат обучение и участие
в снимачен процес на собствен късометражен филм. Киното се превърна в любима
„класна стая”, в която общуването ни се преобрази, защото позволи знанието да идва
от самите деца, провокира ги да открият своите творчески и артистични способности,
научи ги да управляват емоциите си. Участието на децата в този нов вид общуване
благоприятства осмислянето и изграждането на тяхната Аз-концепция и развиване на
умения и нагласи, типични за 21-ви век. Липсата на критериална матрица за правилно и неправилно даде свобода и самочувствие на децата да се самозаявяват, да се себеизразяват. По време на дискусиите върху гледаните филми във фокуса са поставени емоциите и впечатленията на дискутиращите, които по своята същност са субективни преживявания. Това позволява диалогът да протече напълно свободно, защото
когато предмет на дискусия са емоции и впечатления, не може да съществува верен
и неверен отговор. Гледането на филми, дискусиите и креативните екипни задачи
развиват у учениците самостоятелност, умение свободно да изразяват собствено мнение и позиция, аргументираност и способност всеки нов факт да се подлага на критическо обследване пред групата по време на дискусиите. Разработването на алтернативни сценарии на гледания филм и заснемането на клипове или късометражни филми разгръщат творческия потенциал на децата и им дават базисни практически умения за снимачния процес в кинематографията.
През 2019 г., в рамките на програмата Киното – сто години младост, класът
премина едногодишно обучение и участва във фестивала в Синематек Франсез –
Париж, със собствен късометражен филм „В търсене на Арчи”. Учениците работиха
по него през цялата учебна година с помощта на режисьора Николай Тодоров. Темата
за класа и за още над 1 000 деца от цял свят беше „Ситуация”. По време на фестивала
участниците обмениха ценни мисли за киното и езика му с младите режисьори,
актьори, оператори. Гости и събеседници по време на фестивала бяха значимите за
френското кино творци като Жан Балибар, Сандрин Бонер, Ален Бергала, Нобухиро
Суа и др.
След двугодишната работа по програмата „Кино в училище”, в края на м. май,
учебната 2018/ 2019 година, с учениците от 4. клас проведох изходящо изследване по
метода анкетно проучване, за да установя как оценяват влиянието на киното върху
собственото си развитие. В проучването участваха 19 ученици. Респондентите трябваше да дадат отговор на въпроса: „Какво ви даде киното?” 57% бяха отговорили, че
благодарение на заниманията с кино познават снимачния процес и имат начални
практически умения как се снима филм; 47% бяха казали, че киното им е дало знания; 47% от децата бяха посочили, че изпитват радост, щастие при срещите си с киното; 36% от учениците бяха потвърдили, че киното е развило у тях умение за работа
109

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

в екип; 31% бяха споделили, че киното ги е направило по-емпатични; 26% от учениците бяха потвърдили, че киното дава култура; 15% от респондентите бяха определили киното като забавление. Едно дете бе отговорило, че е опознало европейското кино, а друго дете бе казало, че киното го е научило на целеустременост. Сборът надхвърля 100%, тъй като някои от децата бяха дали повече от един отговор (Фиг. 1).

Кино
26%

15%

57%

Познават снимачния
процес и имат базови
практически умения.

31%
47%

Знания.

36%
47%
Фиг. 1. Отговор на въпроса: Какво ви даде киното?
В началото на учебната 2019/2020 година проведох входно изследване с постъпилите в първи клас ученици. И на първокласниците поставих въпроса: „Какво ви
дава киното?”, с което да проуча отношението на децата към киното и чувствата,
които предизвиква у тях. Във входното изследване броят на респондентите беше 22.
Методите, които използвах, бяха интервю и проективен метод. В целия процес на работа паралелно прилагах и метода наблюдение върху процесите, събитията, проявите
и състоянията, свързани с въздействието на филмите и нагласите на учениците за
участие в дискусиите и практическите дейности. За целите на изследването децата
трябваше да назоват устно какво им дава киното, като не поставям ограничения за
брой отговори.
Резултатите сочат, че: 36% от децата свързват киното с чувството радост; 31%
от изследваните деца казват, че киното им носи забавление; за 27% от децата киното
е време, прекарано с родителите, а за 18% е време, прекарано с приятели. Едно дете
казва, че преживява филма така, като че ли е част от действието в него. Едно дете
споделя, че до момента не е ходило на кино, но му е интересно да отиде. Сборът от
процентите надхвърля 100%, понеже някои от децата са дали повече от един отговор
(Фиг. 2).

Емоционално отношение на децата
към киното
50
0
Category 1
радост

забавление

време с родители

време с приятели

Фиг. 2. Отговор на въпроса: „Какво ви дава киното?”
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III. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
Общуването с киното за децата от 1. клас се обобщава в четири групи. При учениците от 4. клас тези групи са седем. Прави впечатление, че положителните емоции
като радост, щастие, удоволствие, които децата изпитват при общуването си с киното, заемат значителна част от диаграмите – 36% при децата в първи клас и 47% при
четвъртокласниците. Безспорно мотивиращите механизми за тези емоции са различни през различните етапи на средното детство. По-същественото е, че се запазва емоционалният подход към киното като ценност, което го превръща в емоционален
трансмитер към когнитивното и емоционалното развитие на децата. Киното се възприема като инструмент за забавление от 31% от първокласниците. За сравнение,
само 15% от четвъртокласниците разглеждат киното като забавление. 45% от децата
в първи клас определят киното като възможност за социални контакти, като за 27%
киното осигурява желано общуване с родителите, а на 17% – общуване с приятелите.
Едно от децата в първи клас споделя, че винаги се идентифицира с героите и действието във филмите, които гледа, и невинаги емоцията е радост, а понякога се натъжава. Идентификацията е психологически процес, чрез който детето моделира своето
поведение, като възприема несъзнателно характеристиките на героя. При подрастващите този процес е свързан с изграждане на самоидентификация, спомага за социалния живот на детето, като то се идентифицира с живота на другите, установявайки
обща връзка с тях. Киното е средство, което подпомага формирането на Аз-концепцията на детето и връзката му с околните. В процеса на взаимодействие с връстниците си и възрастните по време на дискусиите на гледаните филми детето разширява
разбирането си за факти и връзки, утвърждава представата за себе си с оглед формиране на идентичността си и на социалната си компетентост.
След интервюто предложих на първокласниците да нарисуват киното така, както си го представят (Сн. 1, 2, 3). По време на изпълнение на задачата в класната стая
цареше ведра атмосфера, а рисунките бяха изпъстрени с ярки цветове и усмихнати
човешки фигури. Всички, без изключение, свързват киното с киносалона като пространство и атмосфера. Екранът е ясно очертан като фокус на тяхното внимание. Рисунката на снимка 3 е на детето, което споделя, че не е посещавало кино. Там екранът
не присъства, а човешките фигури са обособени в отделни „ниши”. Това създава впечатление за фрустрираност и дистанция, породени от липсата на информираност у
детето, което го отдалечава от общността и го поставя в състояние на изолираност.
Сн.1

Сн.2
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Докато при първокласниците най-голям процент (31%) заема емоционалното
отношение към киното (фиг.2), то при четвъртокласниците на преден план е изведена
неговата практическа същност (фиг.1). За 57% от учениците в четвърти клас правенето на кино им дава конкретни познания и базови практически умения за снимачния
процес. Изработването на собствен късометражен филм за участие във фестивала в
Синематек Франсез – Париж даде възможност на децата да се докоснат до практическата работа по създаването на един късометражен филм, да натрупат ценен опит, а
също и да се запознаят с проектите на свои връстници от различни държави, както и
да обменят опит.
Ангажирането на подрастващите в практически занимания за изработване на
филмов продукт е добра възможност за кариерно ориентиране. От кръговата диаграма е видно, че освен като източник на емоции, значителен процент (47%) от учениците в 4. клас определят киното като източник на знания. Става ясно, че киното, като
динамичен визуален носител на информация, притежава мощен познавателен потенциал за 10-годишните. 31% от учениците заявяват, че именно то е причина за повишената им емпатия. Ценностно ориентираните въздействия на киното освобождават
съзнанието, като провокират общи преживявания и карат децата да се вслушват в
другия с цялото си същество. Свързването с филмовите персонажи и техните съдби,
карат децата да преосмислят начина, по който приемат хората от реалния живот. Киното развива у децата умение да назовават, изразяват и разбират собствените си емоции и емоциите на другите. Така децата се научават да проявяват емпатия към себе
си и към другите. Усещането за емоционално благополучие, адекватност и пълноценност в общуването на децата със субектите в образователната среда, подпомага училищната им адаптация и социализация. С финия си начин за предаване на емоционални послания, киното е мощен инструмент за преодоляване на училищната тревожност; създава условия за неформално общуване между децата и изграждане на приятелство и умения за екипна работа и живот.
За 26% от четвъртокласниците киното развива определена култура. Отговорите
включват различни гледни точки към понятието култура. От една страна, тя е свързана със зрителската култура, която включва спазването на кино етикет – поведението
в пространството по време на прожекция, без храни и напитки, дисциплина и уважение към другите зрители. От друга страна, децата развиват кинокултура, свързана с
естетика и вкус към стойностни високохудожествени филми. Освен това включването на киното в дневния ред на общуването между децата го превръща в естетическа
нужда от наслада за ума и сетивата. Прилагането на подходящи иновационни практи112
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ки при работата с кино ще развият визуалната култура на децата, ще изградят умение
за разчитане на киноезика и ще подобрят творческите им заложби.
Броят на респондентите не осигурява представителност на изследването, тъй като то е направено в рамките на моите класове с оглед проследяване ефектите от прилагането на програмата „Кино в училище” за личностното и когнитивното развитие
на моите ученици. Проучванията са били предмет на обсъждания с родителите по
време на родитело-учителските срещи. Надявам се педагогическият ми опит и постигнатите резултати да послужат като мотиватор за повече учители, както и за по-обширни изследвания, свързани с прилагането на кинообразованието в българското
училище.
IV. КИНО В УЧИЛИЩЕ – ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ
За разлика от конвенционалните учебни часове, по време на кинообразователните дейности учителят има възможност да преосмисли педагогическата си работа и
да я постави на друга методическа и дидактическа плоскост. Заниманията протичат в
зависимост от конкретните идеи на учителя или педагогическите материали, съпътстващи съответния филм от онлайн платформата на проекта CinEd.
Ето как различни задачи могат да бъдат приложими към категориите на таксономията на Блум:
Запаметяване: Ученикът може да възпроизведе сюжета на филма, да го преразкаже, да изброи героите във филма.
Разбиране: Ученикът обобщава, описва, перифразира и прави заключения от‐
носно смисловите и емоционални послания на филма.
Прилагане: Ученикът участва в разработване на алтернативен диалог на филма
и го заснема, интервюира съучениците си за впечатленията им от собствения му ал‐
тернативен филм.
Анализ: Ученикът създава мисловни карти на сюжета или на личния път на ге‐
роя, илюстрира чрез картини разбирането си за посланията на филма. Ученикът срав‐
нява елементи на два филма – прилики и разлики, като аргументира заявените
заключения; доказва връзките между кадри и идейните внушения на двата филма.
Оценка: Ученикът разпознава качествено киноезика и въз основа на научените
правила прави заключения за естетическата стойност на филмовото произведение (9).
ПРЕПОРЪКИ
1. Кинообразование в училище може да се провежда като извънкласна или извънучилищна дейност, както и в часовете за занимания по интереси при целодневна
организация на учебния процес.
2. При работа с филмите преди всичко е важно да се осигурят нужните условия –
затъмнена и достатъчно просторна зала, по възможност – кинозала, където да се реализира прожекцията. При невъзможност да се осигури кинозала прожекцията може да се
осъществи в класна стая или друго пространство, което може да се затъмни и където
децата да се чувстват комфортно и заедно. На второ място, но не по-маловажно е наличието на техника – лаптоп/ компютър, проектор, високоговорител и платно или бяла дъска. За изпълнението на екипни задачи и практически дейности са необходими
флипчарт, флумастери и други канцеларски пособия.
3. Предварителната подготовка на учителя е свързана с подбора на филма и
подготовката на педагогическите материали. Желателно е учителят да има базисни
знания за киното и понятията на киноезика, но не бива да са пречка в ролята му на
медиатор и фасилитатор по време на дискусиите.
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4. Подходящи интерактивни методи при работата с кино са беседи, обсъждания
и дискусии, чрез които се изграждат и развиват комуникативни умения у децата.
Отлични резултати дава прилагането на таксономията на Блум като подход, който
допринася за развитие на мисловните процеси и креативното развитие на децата.
5. Подходящи методи, които началните учители могат да прилагат като входящи изследвания на нивото на кинокултурата на децата, постъпващи в първи клас, са
наблюдение, интервю и проективен метод. След овладяване на четивната и писмената техника може да се прилага и анкетният метод, както и други общонаучни методи
за изследване.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Киното със своя универсален език на аудио-визуалния образ е живо ръководство и медиатор на динамичните послания и потребности на 21. век и дава познания
за човека, изкуствата, науката, историята, модерното общество.
2. Като съвкупност от комуникационни взаимодействия, киното представлява
своеобразен мост между различните емоционалности на децата и изгражда чувство за
принадлежност към общността на класа – децата обменят опит, взаимно се подкрепят
в изграждането на дух на сътрудничество, толерантност и култура на общуване.
3. Участието на малките ученици в кино-дискусии, организирани след всяка
прожекция, развива комуникативните им способности и способността им да прилагат
критично мислене, посредством изграждане на умението да задават въпроси.
4. Гледането на художествени филми влияе върху любознателността на децата
и изгражда естетически вкус към стойностното, високохудожествено кино.
5. Киното е отключващ фактор за желанието на учениците да общуват повече,
да четат и да развиват знанията си по всички учебни предмети в училище. Пример за
това са учениците ми от випуск 2019 г., които станаха автори на две учебни помагала –
по математика и развитие на речта, получиха най-високите резултати на националното външно оценяване в София – град, а на приемния конкурс в НГДЕК от общ брой
19 участваха 13 ученици от класа. Десет от тях бяха приети.
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ
ЗА ФОРМИРАНЕ НА НАГЛАСИ ПРИ ИЗБОР
НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ
доц. д-р Соня Стефанова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

METHODOLOGY FOR EXPLORING FACTORS
FOR THE FORMATION OF ATTITUDES WHEN CHOOSING A
TOURIST PRODUCT
Assoc. Prof. Dr. Sonya Stefanova
University „Prof. Dr. Assen Zlatarov” – Burgas
Abstract: The focus of this scientific communique is to identify the factors that shape the
attitudes of stakeholders, and their importance to consumers in the decision-making
process for choosing a tourist trip. The basis is established by two fundamental theories the Theory of Reasoned Action, taught by Martin Fishbein and Icek Ajzen and the Theory of
Planned Behavior, which is a supplement and update of the former. Both theories are in the
field of social psychology and have many supporting studies in various fields.
Key words: social psychology, socio-psychological factors, attitudes, theory of reasonable
action, theory of planned behavior, tourism.

В продължение на години изследователи и специалисти провеждат множество
практически и теоретични изследвания на поведението на отделния индивид или група в процеса на вземане на решения. На базата на тези изследвания са създадени множество модели на потребителското търсене на различните продукти и услуги.
Моделът, сам по себе си, може да се определи като опростено, но организирано
и еднозначно представяне на реална система или процес от икономическата действителност.
Той е леснодостъпна, но структурирана уредба от определени елементи и взаимните връзки между тях и се използва за изучаване и разбиране на различни процеси.
Наличието на модел, който онагледява акуратно факторите на потребителското
поведение, техните връзки и взаимодействия, внася яснота за характера на икономическото явление и опростява работата по изследване на различните негови аспекти.
Той е надеждна основа за определяне на ключовите показатели, изследователските
методи и необходимите изходни данни. Моделът придава смислен и планомерен характер на изследователския процес от набирането на информация до извеждането на
крайните резултати и изводи.
Познаването на потребителите нагласи, отчитането на потребителските предпочитания, разбирането на социално-психологическите фактори, определящи потребителското поведение, както и извеждане на модел на потребителско поведение, са решаващи условия не само за дългосрочен успех и подобряване на конкурентоспособността на туристическите предприятия в съвременни условия, но и за повишаване
ефективността на туристическото обслужване като цяло. Изработването на такъв мо115

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

дел, изведен посредством изследване влиянието на комплекса от вътрешни и външни
фактори, е със съществен теоретичен и практико-приложен смисъл за изграждане на
ефективна маркетингова стратегия в туризма и има основополагащо значение за изследователите на туристическото потребителско поведение. Неговото използване в
реална обстановка дава възможност за проследяване на последователността и технологията при вземане на решение за покупка на туристически продукт/услуга, като по
този начин допринася както за повишаване на ефективността и конкурентноспособността на предлаганите от туристическите предприятия продукти и услуги, така и за
прогнозиране и оптимизиране на потребителското търсене и постигане на удовлетворителен резултат от направения избор.
Акцентът в настоящото научно съобщение е насочен към установяване на факторите, които формират нагласите на всички заинтересовани страни и значението им
за потребителите в процеса на вземане на решение за избор на туристическо пътуване. В основата са поставени две фундаментални теории – Теория на разумното действие, изведена от Мартин Фишбейн и Айзък Ажзен и Теория на планираното
поведение, която е допълнение и актуализация на първата. И двете теории са от сферата на социалната психология и имат немалко потвърждаващи ги изследвания в разнообразни области.
Изходно начало в Теорията на планираното поведение е разбирането, че човешкото поведение е волево, логично и обосновано. В този смисъл действията, които
осъществява човек са предварително обмисляни, планирани и са реализация на осъзнати намерения. Разглеждането на цялостния процес на формиране на намеренията
може да бъде прогностичен инструмент за предвиждане на бъдещо поведение.
През 1985 г. А. Ажзен извежда нов елемент, с който допълва Теорията на
разумното действие – „възприет поведенчески контрол“. Различията в степента на
контрол на индивида върху поведението се определят от множество различни фактори, които авторът систематизира и разграничава в две основни групи – вътрешни (индивидуални различия, информация, умения и способности, емоции и натиск) и
външни (времето, алтернативите и зависимостта от други хора).
Използваните общонаучни методи за изграждане на модел за потребителско поведение при избор на туристически продукт включват: анкетно проучване, пряко
стандартизирано интервю, статистическа обработка на данни и мултиатрибутивния
модел на Мартин Фишбейн.
При определяне на параметрите на проучванията са спазвани принципите на
заинтересованост, информираност и достъпност на източника (при избор на целеви
групи от респонденти), икономичност (при начин на набиране на информацията),
целесъобразност и разбираемост (при съставяне на анкетната карта и избор на скала
за оценка).
Като източници на информация изборът е насочен към туристи, туристически
агенции, туроператори, специалисти в сферата на туризма, хотелиери.
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Схема на теоретичния модел

Мотивацията е първата фаза в процеса на вземане на решение и е считана за
основна детерминанта в туристическото поведение. Според Дейл Фоднес тя е динамичен процес, обусловен от вътрешни психологически фактори (потребности, желания и цели), които предизвикват психически и физически дискомфорт и резултират в
действия, насочени към освобождаване от дискомфорта и задоволяване на тези нужди (Fodness, (1994).
Голяма част от изследванията на мотивацията в сферата на туризма се основават на теорията на Маслоу (Maslow, (1943). Мил и Морисън (Mill & Morrison (1985)
разглеждат пътуването като задоволяване на потребност или желание и показват
връзката на пирамидата на Маслоу с начина, по-който се разглежда туристическата
мотивация в литературата. Друг автор, който смята, че мотивиращите фактори в туризма могат да бъдат свързани с потребностите на Маслоу, е Греъм Дан. Той твърди,
че съществуват две групи фактори, влияещи върху решението за предприемане на
пътуване: изтласкващи и притеглящи (push and pull factors) (Dann, 1977). Изтласкващите фактори са тези, които пораждат желанието за пътуване, а притеглящите оказват влияние върху избора на дестинация. Правейки преглед на литературата, Дан
(Dann, 1981) обособява седем подхода към определяне на туристическата мотивация:
1. Пътуване в отговор на липса. Туристът предприема пътуване в търсене на
нещо, което обичайната му среда не може да осигури.
2. Изтласкващи и притеглящи фактори. Като пример на изтласкващи фактори
са посочени бягство от аномия и стремеж към самоусъвършенстване, релаксация,
престиж, укрепване на роднински връзки, социално взаимодействие. Притеглящите
фактори, които предопределят избора на конкретна дестинация, се появяват в отговор на изтласкващите, като подсилват мотивацията.
3. Мотивацията като фантазия. Прави се разделение между нормите, осъществяващи контрол в обичайната среда и възприеманото отсъствие на тези норми в дестинацията. Далеч от дома, в ситуация на анонимност, туристите се чувстват по-свободни и това се посочва като основен мотив за пътуване. Такава фантазия се счита за
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eскейпизъм (бягство от реалността; избягването на неприятни, скучни, тежки,
страшни или банални аспекти от ежедневния живот), тъй като позволява преход от
реален в нереален свят.
4. Мотивацията като класифицирана цел, например посещение на приятели или
роднини, или обучение.
5. Мотивационни типологии.
6. Мотивация и туристическо изживяване. Тук е представена типологията на
туристически изживявания на Коен, който защитава тезата, че съществува пряка
връзка между туристическото изживяване и мотивацията. Феноменологията му е
„представена във възходящ ред, от най-повърхностното, някой, мотивиран от чистото
желание за удоволствие, до най-задълбоченото, (някой), мотивиран от търсене на
смисъл.“ (Cohen, 1979).
7. Мотивация и самоопределяне, което предполага, че начинът, по който туристите определят ситуацията, предоставя по-достоверна информация за туристическото
изживяване, отколкото наблюдението на туристическото поведение.
Важността на потребителската нагласа се заключава в нейното място сред другите фактори, определящи потребителското поведение, взаимовръзките ѝ с тези фактори, както и функциите ѝ на прогностичен параметър на това поведение.
Според М. Соломон, тъй като нагласите могат да са комплексни, моделите на
нагласите с множество атрибути са изключително популярни сред изследователите.
Този тип модели приемат, че нагласата на потребителя към атитюдния обект (А˳) зависи от убежденията, които той има за няколко или много атрибути на обекта. Използването на такъв модел означава, че чрез идентифицирането на тези конкретни
убеждения и свързването им за извличането на мярка за цялостната нагласа на потребителя може да се прогнозира нагласата към продукт или марка.
Основните модели на нагласата с множество атрибути конкретизират три елемента: атрибутите, убежденията и теглото на значението.
1. Атрибутите са характеристиките на А˳. Повечето модели приемат, че можем да идентифицираме релевантните характеристики. Т.е. изследователят може да
включи тези атрибути, които потребителите вземат предвид, когато оценяват А˳. Например репутацията за любезно и качествено обслужване е атрибут на дадена хотелска
верига.
2. Убежденията са когнициите за конкретен А˳(обикновено по отношение на
други като него). Инструментът за убежденията оценява степента, до която потребителят възприема, че марката притежава конкретен атрибут. Например руският турист
може да има убеждението, че курортен комплекс Слънчев бряг е атрактивен по отношение на цените за почивки в хотели с ол инклузив.
3. Теглото на значението отразява относителния приоритет, който има атрибутът за потребителя. Макар че хората може да разглеждат А˳ по редица атрибути,
някои вероятно са по-важни от други; ще натежат повече. И тези тегла ще са различни при отделните потребители. Например за един турист може да са приоритетни
възможностите за тиха, спокойна и релаксираща почивка, а друг да придава по-голяма тежест на атракциите и забавленията.
С термина „субективни норми“ се определя социалният натиск, който се упражнява върху лицето от страна на най-важните за него хора (значимите други). Става дума за възгледи на индивида, отнасящи се до това, как биха приели хората около
него евентуалното му решение и поведение (нормативни възгледи). Важно е не само
тяхното отношение, но и конкретните нагласи на човека за това доколко е мотивиран
да се съобразява с тях. Ако хората, на чието мнение човекът държи, считат, че той е в
състояние да осъществи дадено поведение, то индивидът е подложен на определен
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социален натиск да го следва. Ако те са против дадено негово бъдещо действие, тогава той е изправен пред социален натиск да се откаже от него. Така субективните
норми са вид въздействие, което може да насърчава или затруднява формирането и
реализацията на бъдещите намерения.
Субективната норма се оформя от комбинацията между нормативните вярвания на потребителя, относно „правенето на това, което другите искат от мен да правя” и от мотивацията му да се съобрази с очакванията на другите. Теорията за причиненото поведение определя, че нагласите по отношение на конкретно поведение или
действие и субективните норми се комбинират, за да окажат влияние върху поведенческите намерения и това тяхно влияние е различно в различните ситуации. В процеса на преработване на информацията трите компонента – намеренията, нагласите
и нормите – могат да имат различни влияния и тегла на значимост (McIntyre et al.,
1987). Някои поведения са силно повлияни от фактора субективни норми, други са
повлияни в минимална степен от нормативните вярвания, но за сметка на това доминира влиянието на нагласата към конкретно действие (Bearden & Rose, 1990).
Възприятието за контрол е от съществено значение за разбирането на общото
човешко функциониране и е свързано с щастието, благосъстоянието и удовлетворението. Контролът има поне два аспекта. Първият се отнася до силата на личната ефикасност да се постигат промени чрез настойчиво усилие и творческо използване на
способностите и ресурсите. Вторият аспект се отнася до степента, до която индивидът може да променя околната среда. Хората, които поддържат вярвания за своята
самоефикасност, откриват начини за упражняване на някакъв контрол, дори в обстановка, съдържаща ограничени възможности. Когато хората вярват в способностите
си да упражняват контрол върху някои аспекти от живота си, те вероятно ще имат
чувство за контрол.
За целта на настоящата научна разработка се изследва този аспект на контрола,
който се отнася до силата на самоефикасността (self-efficacy).
Концепцията за самоефикасността може да се разглежда като част от цялостната социална когнитивна теория. Ефективната дейност на човешкия индивид е детерминирана от различни фактори – мотивация, способности, ситуативни условия. В
реалността тези фактори си взаимодействат, за да придадат специфичността на индивидуалното действие. Независимо че немалък обем от поведението би могъл да се
обясни с рефлекторни, автоматични, стереотипни механизми, типичното за нормалния човек е организираното действие. Съвременните психологически концепции обаче не поставят акцент върху периферните механизми на поведенческата детерминация. Водещи са когнитивно ориентираните теории, които обясняват поведението в
контекста на директните, косвените и символните източници на информация.
Наблюдавайки различните ефекти от собствените си действия, хората разпознават подходящите за съответните ситуации реакции и действат според тези свои оценки. Факт е, че индивидите се влияят от свързаните стимули само ако те разпознават
съответните събития като корелиращи, т.е. стимулите не въздействат върху поведението по един непосредствен, директен начин, а чрез когнитивните представи, образи
и оценки за ситуациите (Bandura, 1994; Bandura, 1997).
Щом като последствията влияят върху поведението чрез мисленето, тогава вярванията за възможните подкрепления може да имат по-голям ефект върху поведението, отколкото подкреплението само по себе си. Инцидентното подкрепление за дадено действие не го закрепва, ако индивидът е убеден (на базата на друга информация),
че същото действие няма да бъде възнаграждавано повече в бъдеще. Освен това едни
и същи последствия могат да усилят, да редуцират или да нямат никакъв ефект по от119
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ношение на инцидентно действие в зависимост от това дали хората вярват, че тези
последици са правилни, неправилни или несъответни.
Мотивацията, която основно е свързана с активирането и настойчивостта на поведението, също се корени в когнитивните процеси. Именно способността да се репрезентират (представят, антиципират) бъдещите последствия в мисленето е един от
когнитивните източници на мотивацията. Чрез тези представи за бъдещите резултати
индивидите могат да генерират текущите поведенчески мотиватори. От тази перспектива подкрепленията влияят върху поведението основно чрез създаването на очаквания, че ако се държим по определен начин, ще получим предполагаема изгода или ще
имаме неприятности и проблеми. В този смисъл подкреплението се схваща като мотивационен конструкт, а не просто като автоматично условие, закрепващо действието.
Конструктът „самоефикасност“ е дефиниран от А. Бандура като убеждения на
индивида, че може успешно да извърши действието, което е необходимо за постигането на резултата. Тези убеждения пораждат очаквания за успешната реализация на
съответно действие. Това са очаквания, различни от очакванията, че именно това
действие ще доведе до желания резултат. Следователно възприеманата самоефикасност произтича от вътрешната убеденост, че индивидът притежава способностите и
уменията за дадени постижения. Очакванията за „умение и майсторство“ въздействат
както върху инициирането на действието, така и върху настойчивостта на поведението за справяне с трудностите и стреса. Факт е, че хората се страхуват и се стремят да
избягват заплашителни ситуации, когато считат, че нямат необходимите умения за
справяне, но без колебание действат, когато преценяват себе си като способни да се
справят в ситуациите, дори когато те са стряскащи. Разбира се, когато усилията за
справяне са инициирани, очакванията за евентуален успех могат да повлияят върху
избора на подходи и средства за действие. Очакванията за ефикасност определят
колко усилия хората ще вложат и колко продължително те ще упорстват пред лицето
на неблагоприятни обстоятелства и негативни преживявания. Следователно, колкото
по-висока е оценката на самоефикасността, толкова поголеми са вложените усилия
(Bandura, 1977).
Това не означава, че очакванията са единствената детерминанта на поведението.
Сами по себе си очакванията не могат да продуцират желаното действие, ако липсват
съответните способности за това. Също така има много неща, които хората могат да
правят с успех, но не ги правят, защото нямат потребности за това. Все пак, имайки
предвид подходящите умения и адекватните стимули, очакванията за ефикасност
представляват основна детерминанта за избора на дейности, за количеството на влаганите усилия и настойчивостта при справяне със стресиращи ситуации. Общо казано, във взаимодействие с потребностите и способностите чувството за самоефикасност има доказан ефект върху резултатите от човешката активност. В теоретичен и
емпиричен план самоефикасността диференцира хората в емоционален, познавателен
и поведенчески аспект.
Бандура счита, че убежденията за собствена ефикасност определят равнището
на мотивация, рефлектирайки върху това колко усилия индивидите ще вложат в
действията си и колко упорито те ще се борят с неблагоприятните обстоятелства
(Bandura, 1997).
Възприеманата самоефикасност не означава съвършенство във всички житейски
сфери. Хората имат различни компетентности и защото се различават по различните
области, в които те формират и развиват своята ефикасност. Индивидите се различават и по равнищата на самоефикасност. Убежденията в самоефикасност не могат да
се разглеждат като генерализирана черта, а по-скоро като множество или конфигура120

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

ции от вярвания за собствените си компетентности в различни жизнедейности
(Bandura, 2006).
Независимо от многообразността на убежденията в самоефикасност, според
принципите на социално-когнитивната теория на А. Бандура могат да бъдат адресирани някои случаи, в които е налице трансфер и ковариации между убежденията за
компетентност в различни области на функциониране на индивида. Първо, това се
случва, когато дейностите проявяват сходни изисквания за умения, водещи до майсторство не само в конкретна сфера, но и в други области. Например формирането на
умения за организация, самоконтрол, мотивация, на умения за справяне със стреса и
неутрализиране на натрапчиви негативни чувства, на чувство за отговорност и ангажираност и др.под. може да послужи като общ модел за умения, които са полезни в
различни дейности, и така да доведе до ковариации във възприетата ефикасност в
тези сфери. Друг свързващ процес е едновременното развитие на определени компетентности. Дори когато различните дейности не са свързани с общи умения, сходни
равнища на самоефикасност може да се формират, ако развитието на тези умения е
социално структурирано по такъв начин, че те се развиват едновременно. Третият
случай на ковариации в различните убеждения за самоефикасност може да се наблюдава, когато индивидът постигне забележителни успехи, които са категорично доказателство за майсторство и висока компетентност. Тези постижения са предпоставка
за трансфер и реконструкция в множеството от убежденията в самоефикасност, които
обхващат други, различни сфери от живота. Следователно изключителните изяви
служат като позитивно трансформиращо преживяване, водещо до генерализиране на
висока самоефикасност (Bandura, 1997; Bandura, 2006).
Според социално когнитивната теория на А. Бандура убежденията за лична ефикасност се базират върху четири основни източника на информация: личните постижения, косвения (чуждия) опит, вербалното убеждаване и психо-физичните състояния на индивида (Bandura, 2006).
Постиженията в дейността са силно въздействащ източник на информация, тъй
като той се базира на личното преживяване за „сръчност и майсторство“. Успехът повишава очакванията за ефикасно изпълнение, докато повтарящите се провали ги минимизират, особено ако провалът се случва в началните етапи от действието. Също
така, след като са изградени стабилни очаквания за ефикасност като резултат от повтарящи се успехи, негативното въздействие на случайните неуспехи е възможно да
бъде редуцирано. Като специфични случаи могат да се разглеждат ситуативните провали, които по-късно се преодоляват с решителни усилия. Те могат да засилят самомотивираната настойчивост, ако индивидът реши на базата на своя опит, че дори найтрудните обстоятелства могат да бъдат преодолени с постоянство и упоритост. Следователно ефектите от неуспеха върху личната ефикасност донякъде зависят от тайминга (времевия момент) и комплекса от преживявания, съпровождащи неуспеха.
Веднъж изградена и стабилизирана, самоефикасността може да се генерализира върху други ситуации, в които индивидът има негативен опит. Подобрението в поведението може да се пренесе не само към сходните случаи и ситуации, но и върху дейности, които значително се различават помежду си. Все пак генерализираните ефекти
се случват с най-голяма вероятност спрямо дейности, които са най-сходни с тези, в
които самоефикасността е била възстановена чрез съответната интервенция.
Много убеждения произтичат от косвения опит на индивида. Гледайки как другите хора се държат успешно в заплашителни ситуации, наблюдателят може да генерира очаквания, че той също би могъл да се подобри, ако увеличи усилията си и стане по-настойчив. Косвеният опит обаче, разчитайки на изводите от теорията на социалното сравнение, е по-малко сигурен източник на информация за способностите на
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индивида в сравнение с преките доказателства на личните постижения. Поради това
очакванията за ефикасност, индуцирани чрез това моделиране, вероятно ще са послаби и по-нестабилни. Установено е, че близостта с модела по характеристиките,
които увеличават съответствието с получената по косвен път информация, може да
подобри ефективността от символичното моделиране. Също така, ако моделираното
поведение е с ясни резултати, информацията е по-ефикасна, отколкото когато ефектите от моделираните действия са двусмислени. Освен това, когато хора с различни
характеристики (т.нар. диверсифицирано моделиране) могат да успеят, тогава наблюдателите имат основателни аргументи да повишат собственото си чувство за самоефикасност.
Вербалното убеждаване е един от широко използваните методи за влияние върху човешкото поведение, тъй като се приема като лесно за прилагане. Като цяло
убеждаването има различни форми. Според модела на вероятностното уточняване
(elaboration likelihood model) на съществуват два основни пътя за убеждаване: централен и периферен (Petty & Cacioppo, 1981). Централният път (т.нар. директно убеждаване) се актуализира, когато реципиентите са мотивирани от резултата и притежават
известно познание и компетентности, за да разберат логиката на аргументите в посланието на източника на убеждаване; когато темата е персонално значима и индивидът чувства лична отговорност за резултата. От друга страна, периферният път (индиректното убеждаване) се случва и използва, когато реципиентите не са особено мотивирани, когато им липсва познание по темата, когато въпросът е труден за разбиране,
когато са дезориентирани и/или уморени. В тези случаи имат значение периферните
фактори на убеждаването – привлекателността на източника, възприетата сила на
авторитета, емоционалният фон, интензивността и повторенията на стимулите, сетивните въздействия на цветовете, архитектурата, музиката и ефектите на стереотипното
поведение (Ларсен, Крумов, 2010; Проданов, 2014). Основната цел на убеждаването,
независимо по какъв път се осъществява, е промяна в нагласите на хората. Убежденията в собствената ефикасност могат също да се разглеждат в контекста на понятието „нагласа“. Фактът, че самоефикасността формира определени очаквания за
справяне в дадена ситуация, може да се интерпретира както като когнитивен, така и
като поведенчески компонент на нагласа, която отразява отношението към самия себе си като обект. Още повече че винаги е налице и определен емоционален компонент, който може да бъде оценен както в негативен, така и в позитивен диапазон. При
убеждаването усилията на източника на влияние са насочени именно към когнитивния и/или поведенческия аспект на възприетата самоефикасност.
Стресиращите и трудни ситуации предизвикват емоционална възбуда, която в
зависимост от обстоятелствата може да има информативно значение по отношение на
личната компетентност. Тя представлява източник, който може да повлияе върху възприеманата себеефикасност при справяне в заплашителни ситуации. Хората донякъде се осланят на психичното си преживяване на възбуда, за да преценят своята тревожност и уязвимост на стрес. Тъй като високото равнище на възбуда обикновено намалява ефективността, индивидите са склонни да очакват неуспех, когато са обхванати от прекомерна, неприятна възбуда, като контрапункт на преживяването на мобилизация, което пък се асоциира с успешното действие. Допълнително, очакванията за
предстоящата заплашителна ситуация, както и мислите за собствената неадекватност,
могат да повишат равнищата на тревожност, които значително да надхвърлят интензивността на действителното преживяване в актуалната плашеща ситуация. Често пъти страховете и недостатъците вървят „ръка за ръка“ и са взаимнозависими: избягването на стресиращите ситуации затруднява развитието на умения за справяне, а като
резултат – липсата на чувство за компетентност предизвиква съответен страх. Придо122
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биването на умения за контрол върху потенциалните страхове отслабва или елиминира тревожното състояние на възбуда. Поведенческият самоконтрол не само позволява
на индивида да се справи с неприятните неща от обкръжаващата среда, но той също
така влияе и върху това как ние възприемаме тази среда. Потенциално стресиращите
ситуации, които могат да бъдат контролирани, се тълкуват като по-малко заплашителни и такъв тип когнитивни преценки впоследствие намаляват психо-физичното
напрежение от очакванията за тези събития (Проданов, 2015).
Ажзен обвързва възприетия поведенчески контрол с концепцията за самоефикасността, като едновременно с това го разграничава от концепцията за „локализацията на контрола“. На практика се оказва, че разграничаването им не е толкова лесно и еднозначно, тъй като понятията имат значителна степен на припокриване и
равностойно използване в различни модели, изградени на основата на теорията на
планираното поведение.
Бандура дефинира самоефикасността като „възгледите на хората за техните способности да упражняват контрол върху тяхното собствено ниво на функциониране и
върху събитията, които въздействат на техния живот“. Като разграничение се посочва, че самоефикасността има значително по-широк обхват, а възприетият поведенчески контрол се отнася до точно определено планирано поведение. Независимо от това
близостта между тях е съвсем ясна и Ажзен коригира детерминантата „възприет
поведенчески контрол“ като „възприет контрол върху изпълнението на поведението“.
Обвързва двете концепции в йерархичен модел, който му позволява да изведе по-изчистена дефиниция на възприетия поведенчески контрол, като съдържащ два компонента – самоефикасност и контролируемост.
В търсене на обяснение на връзката „нагласа – поведение“ М. Фишбейн предлага рационализиране на многостепенния модел на нагласите, като предиктира вероятността от дадена нагласа да произлезе решение и акт за покупка. В специализираната литература е известен под наименованието „Теория за аргументираното (обоснованото) действие“ и се базира на допускането, че потребителите съзнателно обмислят последствията от алтернативите на своето поведение и избират онова, което ще
ги доведе до най-желан ефект. Резултатът от този процес на избор, който се основава
на осъзнатата причина, е намерението за конкретно поведение.
Теорията за разумното действие има следния аналитичен вид:
(B ~ BI) = Aact (W1) + SN(W2),
където:
B – конкретно поведение;
B ~ BI – намерение на потребителя да се насочи към поведението;
Aact – нагласа на потребителя да се насочи към поведението;
SN – субективна норма, която изисква определено поведение;
W1, W2 – теглото, което показва относителното влияние на компонентите Aact
и SN върху BI.
Теорията на разумното действие показва пълна интеграция на компонента
„отношение“ в структура, изградена да очертае най-добрата прогноза и описание на
поведението. Този модел предполага поведението на индивида, като функция на неговото намерение, да има определена насоченост и други подкрепящи променливи.
Намерението да се закупи продукт, се влияе от отношението към действията на купувача и неговата субективна норма, според която възприятието за важен/значим човек
е определящ фактор за поведението. Според тази теория потребителите проявяват
123

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

склонност към реализиране на поведение, което е оценено като най-благоприятно за
тях и най-популярно сред другите хора.
Теорията на разумното действие е успешна, когато се прилага за поведение под
индивидуален контрол. Ако то не е под индивидуален контрол, въпреки че е мотивирано от отношението и субективната норма, субектът не може да извърши поведението.
Моделът на Фишбейн мери три компонента на нагласите: видимите убеждения,
които хората имат за А˳(онези убеждения за обекта които хората отчитат по време на
оценката); връзките обект – атрибут (вероятността конкретен обект да притежава важен атрибут); оценката на всеки от важните атрибути.
Чрез комбинирането на тези три елемента става възможно изчисляването на
цялостната нагласа на потребителя към обекта.
Моделът прави някои допускания, които е възможно не винаги да са обосновани. Той приема, че сме способни адекватно да конкретизираме всички релевантни
атрибути, които туристът използва в оценяването на избора си за дестинация. Освен
това моделът приема, че туристът ще премине през процеса на идентифициране на
набор от релевантни атрибути, ще ги претегли и ще ги обобщи. И въпреки че това
конкретно решение ще е силно ангажирано, е възможно вместо това той да си формира нагласа според цялостната афективна реакция (афективно препращане).
Основната формула на модела е: Aᵢⱼₖ = Ʃ βᵢⱼₖ Іₖ ,където: i = атрибут; j = марка;
k = потребител; I = теглото на значението, приписано на атрибут i от потребител k;
β = убеждението на потребител k по отношение на степента, до която марката
j притежава атрибута i; A = резултата за нагласата на конкретния потребител k към
марката j.
Цялостният резултат за нагласата (А) се получава, като се умножи оценката на
потребителя на всеки атрибут за всички марки, които той обмисля, по оценката на
значението на този атрибут.
През годините при използването на модели с множество атрибути изследователите са съпътствани от немалък проблем. Оказва се, че в много случаи познанието за
нагласата на човека не е много добър прогностичен фактор за поведението. Това ги
мотивира да разширят първоначалния модел на Фишбейн, за да засилят прогностичната му възможност. Първата модификация на модела е т. нар. намерение срещу
поведение.
Нагласите имат посока и сила. Човек може да харесва или не харесва атидюден
обект с различна степен на увереност или убеденост. Според Робърт Абелсън е необходимо да се разграничават здраво поддържаните от по-повърхностните нагласи, защото човек, придържащ се по-убедено към дадена нагласа, е по-вероятно да действа
въз основа на нея. (Abelson, 1988). Много фактори, обаче, могат да се намесят при изпълнението на действителното поведение, дори ако потребителят има искрени намерения. В тази връзка изследователите установяват, че миналото покупателно поведение е по-добър прогностичен фактор за бъдещото поведение, отколкото намеренията
на потребителя (Bagozzi & Baumgartner, 1992). Теорията за разумното действие цели
да мери поведенческите намерения, като признава, че дадени неконтролируеми фактори пречат на прогнозирането на действителното поведение.
Втората модификация е социалният натиск.
Силата на другите хора оказва влияние върху поведението. В тази посока са насочени усилията на някои изследователски подходи, при които се правят опити да се
оцени степента, до която публичните нагласи на хората и решенията за покупка се
различават от това, което правят насаме. Добавя се нов елемент – субективната
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норма (SN). До стойността на субективната норма се стига, като се включат два
фактора:
1. Интензитета на нормативното убеждаване (NB). Другите смятат, че дадено
действие трябва да се предприеме или не.
2. Мотивацията да се подчиниш на това убеждение (МС). Степента, до която
потребителят взема предвид очакваната реакция на другите, когато оценява дадено
действие или покупка.
Третата модификация е нагласата към купуването.
Моделът измерва нагласата към акта на купуването (Аₐₖₜ), а не само нагласата
към самия продукт. Т.е. фокусът е поставен върху последиците от покупката. Някои
изследователи достигат до извода, че знаенето как някой се чувства по отношение на
купуването или използването на даден продукт е с по-висока валидизация, отколкото
познаването на оценката на потребителя за самия продукт. (Ryan & Bonfield, 1975).
Например: Група английски туристи може да имат положителна нагласа към джипсафари, това означава ли, че задължително ще отидат на такова пътуване? По-точна
прогноза би се получила, ако ги попитаме колко вероятно е да си закупят такъв
туристически продукт. Човек може да има положителна А˳към подобни развлекателни програми, но Аₐₖₜ да е отрицателна поради здравословни или други причини.
Проучването на нагласите кореспондира с разбирането на природата и силата
им, тъй като са по-сложни, отколкото изглеждат на пръв поглед. Тяхната трикомпонентност (убеждения, афект и поведенчески намерения) е в основата на един от организиращите принципи на формирането им – принципът на консистентност (последователност) между компонентите им. Измерването на нагласите се осъществява посредством сложни модели, идентифициращи и комбиниращи конкретни компоненти,
за да се прогнозира каква ще е цялостната нагласа на потребителя.
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PRODUCT REBRANDING AND IMPLEMENTATION
OF COMPANY INNOVATION – A CHALLENGE
FOR ECONOMIC DEVELOPMENT
Todor Yosifov
Burgas Free University
Резюме: Растежът на икономическите структури в аспекта на икономическото
развитие на търговските и производствени компании води до адаптация към съвременните очаквания на потенциалния потребител. Възниква необходимостта от
внедряването на нови търговски марки, които да „наследят“ вече наложени от самия бранд таргет, както и диверсификация във фокуса на успешния продукт от
маркетинговият мениджмънт.
Ключови думи: търговски дружества, предизвикателства, продуктово позициониране, търговска марка, модел на управление
Abstract: The growth of economic structures in the aspect of economic development of
trade and manufacturing companies leads to adaptation to the modern expectations of the
potential consumer. There is a need for the introduction of new brands to „inherit” the
already imposed by the brand target itself, as well as diversification into the focus of a
successful marketing management product.
Keywords: trading companies, challenges, product positioning, brand, management model
УВОД
През последното десетилетие сме свидетели на редица примери за компании,
които извършват плавен и устойчив процес по премодулирането на своите производства с оглед на високотехнологичното развитие и очакванията на клиентите в целия
свят. Потребителят, който има своята изградена лоялност към определени марки успоредно с това е иновативен и има прогресивни с техническото развитие очаквания
от любимия си бранд. Същевременно световните концерни непрекъснато инвестират
сериозни средства в научни изследвания и разработки с цел усъвършенстване на продуктовите си линии. В бюджетите на много компании ежегодно се планират милиони
за инвестиции в технологично развитие на продуктите им. Важният за тях момент да
задържат и увеличат потенциалния таргет в пряка конкуренция с останалите пазарни
лидери ги изправя и пред още едно предизвикателство – как да променят технически
продукта си и неговите качества, които го видоизменят от традиционно възприетата
му визия и залегналият в съзнанието на потребителя маркетингов образ, същевременно с това и да не изгубят своите верни поддръжници на търговската марка. В ерата на
технологиите пред този важен за мениджмънта в глобален аспект проблем редица
фирми в хранително-вкусовата и санитарната, тютюневата, IT, автомобилната и др.
сектори са поели успешно своя път на развитие.
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ИЗЛОЖЕНИЕ
Въз основа на извършения сравнителен анализ между различен тип идентични в
своето развитие компании в САЩ и Европа, ще бъдат изведени положителни примери за промяна на традиционни продукти в бита и ежедневието на хората, които в своя
жизнен цикъл на предлагане на пазарите по света са претърпели трансформации в
технологичен аспект, запазвайки своят пазарен дял, но с отделянето от основния към
допълнителен бранд. В настоящия доклад ще бъдат разгледани примери за устойчиви
инвестиции от страна на компании в ноу-хау, което е внедрено в съществуващи продукти с голям пазарен дял и същевременно конкурентноспособни и с нарастващо
търсене от страна на потребителите, които очакват любимата им марка да се развива
заедно с останалите иновации в техният бит и ежедневие. Това предизвикателство
пред управленския екип на всяка компания поставя успешният мениджмънт в ход на
преминаване от „аналогов“ в „дигитален“ формат на редица продукти. Същевременно процесът по внедряване на „втора марка“ към наложеният бранд, като негова неделима съставна част е сложен, скъп и невинаги рентабилен процес.
Модернизацията понякога се посреща с недоверие от потребителските групи и е
рисков фактор, зад който стоят големи бюджети за преоборудване на производства,
маркетингови послания с десетилетия традиции и промяна на екипа на компанията с
оглед нейното израстване. За съжаление рискът с промяната на дори един шрифт на
„Кока-Кола“, който нанесе щети на компанията преди няколко десетилетия [1] и
объркването от страна на потребителя с фокус към различен продукт винаги ще бъде
предизвикателство.
1. Особени характеристики
Предизвикателствата на новата научна ера в производството генерират необратим процес от концентрация на иновации, репозициониране и постоянна концентрация върху необходимостта от доказване на максимата „клиентът винаги и прав“. Особените моменти при претрансформация на производства с цел удолетворяването на
очакванията от страна на клиентите и същевременно запазване на пазарния сегмент
никога не е самоцел и преминава през различни етапи. Когато от Bayerische Motoren
Werke AG пристъпват към масовото позициониране в медийното си присъствие с
акцент към серията си автомобили BMW i3, то е съпроводено със слоугъна „Бъдещето на придвижването: BMW електрическата мобилност“ [2]. Немският концерн, познат като един от световните лидери в производството на автомобили очаквано отговаря на очакванията на потребителите и инвестира в актуалното, но оспорвано от някой учени екологично бъдеще на този сектор [3].
Несъмнено обаче въпреки двупольосните мнения относно екологичната обосновка между дизела и електрическата енергия, лансирането на електромобилите от
страна на баварската световна марка е продиктувано и от пряката им конкуренция в
този сектор от „Тесла“, които с бързи темпове усвояват сегменти от новите потребители в световен мащаб. Възможностите на компанията успоредно да предлага на
своите верни поддръжници да обновят амортизираният си автомобил с най-новият
им модел с бензинов двигател или с електрическо задвижване определено е по възможностите им. Големите компании могат да си позволят да боравят с бюджети, насочени към различните групи потребители. Отделянето на втори бранд “I Series” към
познатото трибуквено наименования на марката е съпроводено освен с големи рекламни кампании и пиар послания, така и с реоборудване на огромни заводи за производството на този друг тип автомобил. От компанията очевидно са спазвали „етапа
на въвеждане“ в световната бранд стратегия, според който трябва да се обяснят предимствата [4] на новата технология спрямо старата на клиента.
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Невинаги позиционирането на марката според очакванията за технологичното и
развитие протича с положителен прием от страна на клиента и не включва автоматично успех на предлагания нов суб-бранд. Конгломератът в тютюнопроизводството
в световен мащаб – Бритиш Американ Тобако направи силен, но сравнително неуспешен опит да премине в ерата на бездимните продукти, предназначени за пушачи.
Въпреки инвестициите от почти милиард долара [5] по данни на BAT тяхната марка
GLO не успя да постигне очакваните резултати. В България, страна, която традиционно е с потребителски сектор, изключително екстровертен към иновациите на продуктите с технологичен профил и клиентите тук възприемат много положително добрите иновации от световния пазар, компанията преди месеци смали своят сектор сред
ползвателите на този тип устройства. Борбата на големите брандове на световния пазар в сектора за тютюневи изделия генерира стремеж да бъдат иновативни и да предлагат продукти с намален риск за здравето, като отговарят на непрекъснатите и основателни критики от страна на обществото и институциите в различните държави
към вредния навик.
През последното десетилетие най-силните компании в сектора разработиха свои
марки тютюневи изделия под отделен бранд и съпътстващи ги с тях устройства за
„награвяне без дим“. Репозоционирането в този сектор, носещ милиарди печалби накара компаниите да инвестират в научни изследвания, нови маркетинг стратегии, отделни производства за да отговорят на критиките към конвенционалните цигари и
същевременно да задържат потребителите си, подменяйки своят собствен продукт с
алтернативен. Това бе съпроводено с процес на ребрандиране – тютюнопроизводителите не позиционираха новите си продукти изцяло под своята марка, а изградиха нови брандове под шапката на голямата компания, които да не ги идентифицират директно с конвенционалните им продукти, а да изградят впечатления у клиента за иновация.
„Има едно класическо нещо в бизнеса, което се нарича „синдромът на втория
продукт“. Има компании, които или не го представят добре, или той не отговаря на
търсенето на пазара…“ [6] За съжаление от БАТ не подготвиха продукт, който въпреки огромната рекламна кампания да отговори на очакванията на клиентите и да задоволи техните очаквания. Съпоставено с продукта на другият лидер в световен мащаб
Филип Морис и тяхната технология IQOS, която се радва на много по-голям успех
сред преминалите своебразна трансформация клиенти. Особенно свързано с доклада
нота е важно да бъде отбелязано, че потребителите на един вид тютюневи продукти
рядко променят с години своите предпочитания. ФМ успяха да постигнат свързаност
между потребителите на своята марка „Марлборо“ и своят нов бранд Heets, докато
постигнаха и приемственост с ползватели на конкурентната им марка Dunhill на БАТ.
Ребрандинга и диверсификацията на Heets от ФМ и асоциирането им с новия бранд
IQOS привлича потребители от конкурентите им БАТ, които са верни на техните
продукти. Зрелостта на компанията и техният опит в различните континенти доведе и
до различен тип рекламни кампании, според народопсихологията на клиента. Плавно
преливане от големия бранд към суб-продукта в Украйна и Русия беше свързан с
идентификация на тютюна Marllboro и Parliament към потребителите на Heets. В много от останалите държави компанията премина рязко без натрапване с конвенционалните марки и идентификация с тях. Основна роля при налагането сред пушачите имат
ергономичността, въшният вид и качествата на продукта [7]. Голяма част от редовните потребители на този вид продукти споделят привързаност с марката и на базата
на научните изследвания за намалена вреда от този навик, при използването на техният продукт. Компанията инвестира крупни средства в първоначалното създаване на
продукта и неговия брандинг, като същевременно не отчита загуба на пазарен дял и
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увеличава присъствието си в сектора на бездимните продукти. Основателно получават разрешение и от консервативната в това отношение здравна комисия в САЩ
през 2019 г. на база на сериозни обследвания и под натиска на обществени обсъждания и корпоративен интерес от страна на конкуренцията.
Едуард Бернайс създава обоснована формула в пъблик рилейшънса, която носи
успех на компаниите, които работят с него през 20-ти век: той създава събития, събитията създават новини, а новините създават нуждата от това, което той продава. [8]
Аналогичен пример в телекомуникациите в съвремието и компаниите, разработващи
техника. Ежедневните репортажи в телевизията, демонстриращи инциденти, заснети
от зрител със смартфон и възможността да бъдеш „репортер“ чрез собствения си профил в социалните мрежи, благодарение само на свръхмодерната си камера на мобилния и бързият процесор. Необходимостта да бъдеш тренд сред общността от потребителите е обвързана със създаването на желание сред тях да притежават този тип техника. И видимо не е трудно. Производители с дългогодишни традиции, които стоят
зад брандовете iPhone, Galaxy и Xperia са Apple, Samsung & Sony. Фирмите са познати сред голяма част от наскоро навършилите пълнолетие свои клиенти предимно със
смартфоните си от съответната серия, но за огромна част от населението това са големите производители, свързани в нашето съзнание с производство на компютри, телевизори, фотоапарати и редица друга техника от бита. Препозоционирането им на пазара за мобилни апарати е свързано отново с тяхното лидерство и добро качество, но
и с изграждането на марки, които едновременно да бъдат припознавани от нови потребители, така и от традиционните последователи на големия бренд. Изкуството да
създават необходимост от закупуването на последният им модел, наследяващ предходния от същата серия на точно тази /според избора на клиента/ фирма производител е плод на силна маркетингова стратегия и постоянна инвестиция в технологично
развитие.
Въпреки огромните финансови санкции [9] към Ейпъл, американският концерн
успява да въвлече все повече последователи към iOS спрямо Android в Европа. Това,
разбира се не е само резултат от създадената необходимост от страна на потребителите да притежават смартфон. Иновацията в производството, непрекъснатото обновяване на компонентите и усъвършенстване на продукта е резултат от огромни инвестиции от страна на мениджмънта на компанията в научно-развойна дейност и постоянно търсене на възможности за нови производствени мощности по целия свят. Добрите мениджърски решения са в основата на трите фирми – едни от лидерите на пазара
на смартфони, с изградени последователи. За целта на изследването NOKIA показват
огромен спад [10] в продажбите. Финландският производител не успя да задържи
огромният си брой потребители от ранните години на 21-ви век, заради неуспешният
мениджмънт и възможност да превключи на по-високи обороти съобразно задоволяването на необходимостта от потребителите им за по-модерни и иновативни технологии в устройствата, иначе предназначени в самото начало само за телефонни разговори и съобщения.
2. Основни предизвикателства
Съобразно проведеният анализ в доклада съществува опасност пред големите
предприятия да не успеят да задържат своите клиенти, вследствие на неправилното
преливане на различните възрастови групи и поколения в стратегиите за маркетинг
на корпорациите. Фирмите трябва непрекъснато да инвестират в добри пъблик рилейшън специалисти, поднасящи информация за новите продукти на достъпен език,
внедряващ нуждата и необходимостта от новото, но от същия производител. Изграждането на търговските марки трябва да бъде плавен процес, съпроводен с ясна и
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разяснителна кампания, съответно и Бордовете на компаниите трябва да отделят и огромен бюджет за научни иновации в достигането на необходимостта от усъвършенстване на продукта. Има опасности, криещи се и в самите корпорации.
Търговският бренд на Gillette – „Sensor” след маркетингова грешка при представянето на изписването му придоби близост до ефекта след злополучният опит за
подмяна на шрифта за Кока-Кола. За щастие при позиционирането на нов бранд от
производители в такъв мащаб винаги има възможност за справяне със ситуацията,
както и еднаквия шрифт при изписването на Gillette Sensor беше премахнат с Match 3
серията и правилното решение името на новия бранд да доминира над името на компанията, което в силата на иновацията трябва да е на второ място. [11] В случаят говорим за производител, който от десетилетия предлага продукти за бръснене, а от години позиционира и бренд за електрически самобръсначки, които постепенно заменят старите им устройства. Ходът е в клиента, който по подобие на потребителя на
конвенционални тютюневи изделия е поставен пред трите избора: да продължи да
използва новите технологично развити брендове на фаворизирания производител, да
избере конкурента или просто да използва старите и добре наложени технологии.
Борбата за надмощие между компаниите се крие в предизвикателството да убедиш
потребителя, че продуктът е същия, но по-модерен, без да е загубил качествата си,
определено надделяващ с тях над този на конкурента. А за тази кауза работят освен
научни експерти, така и рекламни агенции, които имат определяща роля за успеха
при внедряването на новата марка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ – АНАЛИЗИ И ИЗВОДИ:
Понякога силните компании се обединяват, за да създадат модерен продукт,
който да отговаря на нуждите и очакванията на новото поколение потребители, които
очакват обаче същите качества, но с много по-малко физически усилия. Този пример
със сигурност е валиден в изследването и на колаборацията под търговския бранд
Dolce Gusto между един от лидерите в производството и разпространението на кафе –
Нескафе и производителят на машините Krups. „Привлечете вниманието към новата
опаковка и превърнете старата в икона“ – Томас Л. Харис [12]
Може би важно е да се открои, че в бизнесът е важна и печалбата, както и доверието от клиента. За да дойде първото, не е необходимо непременно открояване на
марката-производител, особено в условията на позициониране на нова търговска марка, която да води напред цялата компания и да оцелее на пазара в огромната конкуренция. Може би в доклада тук ще бъде валиден и примера [13] с Бенджамин
Франклин, който пише писма и ги изпраща до печатницата на своя брат под псевдонима Сайлънс Догуд, заради което не получава признание веднага за успешните си
думи и идеи, но получава по-важното – запознава се с функционирането на обществените идеи и нагласи. Понякога е важно не името на каузата, а самата кауза да успее, тя после работи за името. В случаят с промотирането на новите продукти, ако
новият бранд успее и се наложи, впоследствие цялата компания и марка ще бъдат успешни, иначе резултатът би бил негативен за служителите и нейните собственици.
Както споделя Филип Котлър, много малко компании могат да бъдат сигурни в
своето бъдеще [14]. Трябва да продължи да се инвестира в маркетинг и иновации,
силни пиар послания на езика на новата основна група потребители през 2020 г. –
т.нар. „Z“ генерация. Дейвид Огилви разглежда [15] една интересна и обобщаваща
теория в своя бестселър „За рекламата“ – една правилна инвестиция за всяка голяма
компания би било да се вложат средства в рекламна агенция. Според Уорън Бъфет,
един от най-успешните инвеститори в света, влагането на пари в международни рекламни агенции е много добър бизнес“. Без съпътстваща агенция няма как само заради
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добрия продукт да се купува търговската марка. Може би, това е едно от предизвикателствата пред икономическата сфера през 21-ви век и компаниите са изправени
фронтално спрямо бързоразвиващата се иновация в продуктите, като трябва да адаптират своята екстровертна политика на предлагане и развитие към новите възприятия
на потребителите. Това ще постави търговската марка на очакваните позиции от производителя в зависимост от управленският мениджмънт и неговата гъвкавост да разработи подходящите производствени мощности и стратегия на предлагане на бранда.
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МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА КРЕДИТНИЯ РИСК,
ПРИЛОЖИМИ ПРИ МСП
Христина Ганчева Василева, докторант
Икономически университет Варна

CREDIT RISK ASSESSMENT MODELS APPLICABLE TO SMES
Hristina Gancheva Vasileva
University of Economics – Varna
Резюме: Оценяването на кредитния риск при финансирането на малките и средни
предприятия (МСП) е една от най-трудните задачи в банковото дело. Целта на
настоящия доклад е обобщаване и анализ на съществуващите модели за оценка на
кредитния риск приложими за малките и средни предприятия и на тази основа
предлагане на усъвършенстван модел, включващ нефинансови фактори, който да
доведе до по-добри резултати.
Ключови думи: Малки и средни предприятия, модели за оценка на кредитен риск
Въведение
Достъпа до финансиране е един от най-важните фактори за устойчивото развитие на една компания. Докато големите предприятия имат достъп до различни форми
на финансиране, включително до капиталовите пазари, осигуряването на финансиране малките и средните предприятия е предизвикателство. През 2008 г. ЕЦБ и ГД
„Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия стартират регулярно „Проучване за достъпа до финансиране на предприятията (SAFE)[10], което се провежда
на всеки шест месеца. Съгласно последното проучване публикувано през ноември
2019 година банките остават основния източник на финансиране на МСП. Търговските банки определят кредитите за МСП като по-рискови и съответно определят по- висок лихвен процент. Липсата на публична информация за дейността на МСП и голямата асиметрия на информацията между кредитополучателите и заемодателите,
затруднява банките да управляват кредитния риск на МСП (Nemoto et al., 2018) [11].
В тази връзка е необходимо разработването на модели за оценка на кредитния риск,
приложими към спецификите на МСП, които да позволят подобряване на достъпа до
финансиране, както и възможност за по-добра цена на кредита. В настоящия доклад
авторът ще представи теоретичен преглед на модели за оценка на кредитния риск
приложими за сектора МСП и ще предложи модел за кредитен риск, който включва
както финансови показатели, така и качествени характеристики.
Групата на МСП обхващат широк спектър от форми и размери на фирмите, опериращи в различни индустрии, но имат и общи черти като частна собственост, нисък
оборот и малък брой служители, правната независимост на собствениците; значителната роля на собственика в управлението; опростена организационна структура; недоминиращо пазарно влияние, по-високи проценти на неизпълнение на кредитите
спрямо по-големите предприятия. Тези фактори се отразяват и в други общи характеристики, като качеството на финансовата информация и хоризонта на планиране.
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Редица автори разглеждат темата за подобряване на достъпа до финансиране и моделите за оценка на кредитния риск през последните години като Фантацини и Фигини
(Fantazzini & Figini, 2008) [7], които считат, че е необходимо подобряване на концептуалната рамка за финансиране на МСП, поради факта, че прилагайки съществуващите модели, кредиторите отчитат висок процент на неизпълнение от страна на
МСП. (Fantazzini & Figini, 2008) [7] (Altman & Sabato, 2007) [3] също се обявяват за
прилагането на специално разработени модели за МСП.
Съвременните автори разглеждат влиянието както на финансовите фактори, така и на нефинансовите фактори при съставянето на моделите за оценка на кредитния
риск.
Финансови фактори
В по-голямата част от литературата финансовите фактори преобладават при
оценката на кредитния риск. В продължение на десетилетия се прилагат финансови
коефициенти, които се изчисляват на база на информацията от финансовите отчети
на компаниите. Доходността, ливъриджът и ликвидността са най-съществената част
от анализа, (Kanitsorn & Dessalegn, 2011) [14]. Моделът за кредитен риск за финансиране на МСП, разработен от (Dietsch и Petey 2002) [6] включва един фактор за оценка
на вероятностите за неизпълнение чрез използване на корелацията на активите в
МСП. Altman и Sabato (2007) [3] разработват модел, използващ финансови съотношения включващи рентабилност, ливъридж и ликвидност, за да се оцени кредитния
риск при финансиране на компанията. На тази база (Kanitsorn & Dessalegn, 2011) [14]
заключават, че анализа на кредитния риск при финансиране на МСП е по-точен, когато се разглеждат различни коефициенти в комбинация, а не като единен коефициент.
Според (Godfrey et al, 2010) [8] финансовата информация е основен елемент при анализа на резултатите на компанията, чрез която се правят информирани преценки,
разглеждайки множество съотношения на финансовите отчети в комбинация.
Но в последните годни авторите, работещи в областта на моделирането на оценката на кредитния риск включват и нефинансовите фактори, като съществен елемент
от моделите.
Нефинансови фактори
Част от учените работещи по темата считат, че качествената информация е от
решаващо значение и представлява допълнителен инструмент за прогнозиране на
кредитния риск (Fantazzini & Figini, 2008) [7] при финансирането на МСП. (Lehman,
2003) [9] защитава тезата, че количествените данни не са достатъчни, за да обяснят
производителността на една компания, и анализа трябва да бъде подкрепен с качествени данни, като брой служители, регион, в който се извършват бизнеса и тип индустрия. Cornee (Cornee, 2012 г.) [5] установява, че използването на качествена информация подобрява модела за прогнозиране на кредитния риск при финансирането
на МСП. (Кanitsorn & Dessalegn, 2011) [14] предлагат към нефинансовите фактори да
се включат възрастта на компанията, и образователното равнище на собственика на
компанията. Според Bogdan (2013) [4] банките трябва да използват информация за
уменията и опита на мениджърския екип, качеството на собствеността, фирмената
стратегия и пазарния дял. Голяма част от изследванията доказват, че построяването
на модел включващ комбинация от финансови и нефинансови показатели, ще подобрят способността на банката да оценя кредитния риск.
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Модели за оценка на кредитния риск при финансиране на МСП
Кредитният риск се определя като възможност за загуба поради неизпълнение
на условията на финансирането. Съгласно Norlida et al (2015) [12] кредитният риск
зависи от способността на заемополучателя да генерира адекватни парични потоци
чрез основната си оперативна дейност или продажби на активи, за да покрие бъдещите си лихви и главници по дълга. Липсата на знания и умения за прогнозиране на кредитния риск може да доведе до погрешно тълкуване и неточни констатации. Всяка
финансова институция, предлагаща кредитиране, следва да възприеме подходящ модел за оценка на кредитния риск.
В научната литература се разглеждат три основни типа модели за оценка на кредитния риск или прогнозиране вероятността от изпадане в неизпълнение на договора
за кредит:
• Модели на експертни оценки или евристични модели
• Статистически модели
• Хибридни модели
1. Евристичните модели
Чрез евристичните модели се прави оценка на базата на предишен опит чрез:
- субективен практически опит и наблюдения
- предполагаеми бизнес взаимоотношения
- бизнес теории, свързани с конкретни аспекти на дейността
Следователно при оценката на кредитния риск с тези модели се използва опита
в бизнеса с кредитиране, за да се направи преценка за бъдещата кредитоспособност
на кредитополучателя. Качеството на евристичните модели зависи от това как точно
се прилага субективния опит на кредитните експерти. Следователно, не само факторите, свързани с кредитоспособността, се определят евристично, но тяхното влияние
и тежест в цялостните оценки също се основават на субективни опит. При прилагането на тези модели използваните фактори не се подлагат статистическо валидиране и
оптимизация. Пример за такива модели са:
1.1. Класически въпросници за оценка – създадени въз основа на опита на кредитните експерти. Кредиторът определя отговори на въпроси относно фактори, свързани с кредитоспособността и определя фиксиран брой точки на специфични стойности на фактора.
1.2. Качествени системи – при тези модели не се присвоява фиксирано число
от точки към всяка конкретна стойност на определения фактор. Отделните категории
информация се оценя качествено от експерт с помощта на предварително зададена
скала. (добро, средно, лошо). Пример за такава система е рейтинговата система BVR-I,
[13] използвана от Федерална асоциация на немските кооперативни банки. Оценката
на BVR-I използва 5 категории информация, свързани с кредитоспособността, и тези
категории са подразделени на общо 17 подкритерия.
1.3. Експертни системи – софтуерни решения, чрез които се решават сложни,
слабо структурирани проблеми, като се правят изводи въз основа на интелигентното
поведение. Поради тази причина те принадлежат към изследванията в областта на
изкуствения интелект и се наричат още базирани на знанието системи. Пример за
такава експертна система, използвана в банковата практика, е системата на
Commerzbank [13] Моделът CODEX (Commerzbank Debitoren Experten System), която
се прилага за малки и средни предприятия. CODEX оценява следните фактори за кредитополучателя:
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- Финансова ситуация (използвайки данни за ликвидността и рентабилността от
годишните финансови отчети)
- Потенциал за развитие (пазарен потенциал, управленски потенциал и производствен потенциал)
- Перспективи за индустрията.
1.4. Размити логически системи – представляват експертни системи които
имат допълнителната способност да оценяват данни, използвайки размита логика. В
неясна логическа система се въвеждат специфични стойности за критерии за кредитоспособност, които не са разпределени към един единствен езиков термин (например високо, ниско). В класическата експертна система кредитния аналитик би оценил
възвръщаемостта на собствения капитал от 25 % или повече като добра, а по-малка
от 25 % като лоша. Размитите логически системи позволяват по-прецизна градация
чрез въвеждане на езикови променливи – правило ако / тогава. Например, ако възвръщаемостта на собствения капитал е висока и съотношението на дълга към собствения капитал е ниско, тогава кредитоспособността е добра.
2. Статистически модели
През последните години, качествените системи се заменят от статистически
процедури поради подобрена достъпност на данните и непрекъснато развитие на статистическите методи. Докато евристичните модели за оценка на кредитния риск разчитат на субективния опит на кредитните експерти, статистическите модели се опитват да проверят хипотези, използвайки статистически процедури върху емпирична
база данни. Доброто прилагане на всеки статистически модел зависи от качеството на
емпиричния набор от данни, използван при неговото разработване.
По-долу са представени статистическите модели, които най-често се използват в
практиката – дискриминантни анализи и регресионни модели, както и моделите на
изкуствените невронни мрежи.
2.1. Мултивариантен дискриминантен анализ
През 1968 година Алтман използва мултиваринатния дискриминантен анализ,
като анализира 66 компании (33 които са изпаднали в неплатежоспособност и 33,
които са изпълнили задълженията си). Той изследва 22 финансови коефициента, като
избира 5, които анализирани заедно дават най – добрата оценка на вероятността за
изпадане в неплатежоспособност по кредита – ликвидност, рентабилност, платежоспособност, ливържидж и обращаемост на активите. Моделът е анализиран от множество автори Deakin (1972), Edmister (1972), Misha (1984), Gombola and al (1987),
Lussier (1995) Altman et al (1995)
Общата цел на многовариантния дискриминантен анализ (MDA) в рамките на
оценката е да се разграничат платежоспособните и неплатежоспособните кредитополучатели възможно най-точно с помощта на функция, която съдържа няколко независими критерии за кредитоспособност. Мултивариантният дискриминантен анализ се
представя чрез линейна дискриминантна функция.
(1) D= a0 + a1* K1 + a2 *K2 + ….. an* Kn
В това уравнение n се отнася до броя на финансовите показатели, включени в
функцията за оценяване, Ki се отнася до специфичната стойност на индикатора, а ai
коефициента на индикатора в рамките на функцията за оценка. В практиката Систе136
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мата Crebon прилагат от Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, използва линеен многовариантен дискриминационен анализ. Общо десет показателя са включени в дискриминантната функция – капиталова структура, краткотрайни активи, ликвидност,
5 показателя за обращаемост на активите, рентабилност, финансова стабилност и
коефициента на лихвените плащания към задълженията.
2.2. Регресионни модели
Регресионните модели служат за моделиране на зависимостта на двоична променлива от други независими променливи. Целта е чрез използването на определени
фактори за кредитоспособност (независими променливи), да се определи дали кредитополучателите са класифицирани като платежоспособни или неплатежоспособни.
Използването на нелинейни функции на модела, както и методът на максимална вероятност за оптимизиране на тези функции означава, че регресионните модели също
правят възможно изчисляването на вероятностите и по този начин да се определи вероятността за изпадане в неплатежоспособност директно от функцията на модела.
Тази характеристика е от значение при формирането на модела. В този контекст различаваме моделите на логит и пробит регресия.
Соня Чипева [2] определя логистичните регресионни модели като вероятностни
модели с алтернативна зависима променлива, които подобно на линейните вероятностни модели описват зависимостта между вероятността за сбъдване на едно резултативно явление, измерено в дихотомна скала и една или повече факторни променливи 1.
Пробит моделите са разновидност на вероятностните модели, с помощта на които може да бъде описана зависимостта между едно резултативно явление представено чрез алтернативна променлива, и едно или повече факторни явления. При тях се
използва специфична трансформация на вероятността n на биномно разпределената
резултативна променлива Y посредством интегрална функция на нормалното стандартизирано разпределение. Тази трансформация се нарича пробит [2].
Поради относителната им лекота на математическо представяне, логит моделите са използвани по-често за оценка на кредитния риск на практика.
Вероятността p даден случай да бъде класифициран като платежоспособен или
неплатежоспособен се изчислява по следната формула:
(2) P =

.

.
.

⋯….
.

⋯….

.
.

В тази формула n се отнася до броя на финансовите показатели, включени в
точкова функция, Ki се отнася до специфичната стойност на критерия за кредитоспособност и bi означава всеки коефициент на показателя в рамките на функцията за
оценка (за i=1, 2, …, n). Константата b0 има решаващо влияние върху стойността на p.
През последните години логистичната регресия е със широко приложение както
в академичните изследвания и на практика. Пример за практическото използване на
логистичната регресия в банките е BVR-II рейтинг модел, използван от Федералната
асоциация на германските кооперативни банки за оценка на малките и средни
предприятия. Модели за оценка на кредитния риск изразен чрез вероятността за
неизпълнение с прилагане на логистична регресия се прилагат в банки Хърватия,
Япония, Латвия.
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2.3. Изкуствени невронни мрежи
Изкуствените невронни мрежи използват информационни технологии в опит да
симулират начина, по който човешкият мозък обработва информация. „Човешкият
мозък се състои от голям брой свързани нервни клетки (неврони) един към друг чрез
мрежа от синапси. Невроните получават сигнали чрез синапситe, обработват информацията и предават нови сигнали чрез други неврони. Значението на определена информация се определя чрез вид и сила на връзките между невроните. По този начин
информацията може да бъде разпределена и обработена паралелно в цялата мрежа от
неврони. Човешкият мозък е в състояние да учи благодарение на способността си да
регулира тежестта на връзките между невроните. Изкуствените невронни мрежи се
опитват да моделират този биологичен процес. Невронните мрежи са в състояние да
обработват както количествени, така и качествени данни директно, което ги прави
особено подходящи за изобразяване на сложни модели за оценка, които трябва да
вземат предвид различни категории информация. Въпреки че изкуствените невронни
мрежи показват точни резултати и не изискват специални изисквания по отношение
на входящите данни, тези оценъчни модели все още не са масово прилагани.
Изкуствена невронна мрежа, използвана на практика, е BBR (Baetge-BilanzРейтинг BP-14, Тази изкуствена невронна мрежа използва 14 различни показателя от
годишните финансови отчети като входни параметри и ги преработва в резултат, на
който компаниите се причисляват към рейтингови класове.
3. Хибридни модели
Моделите, от предходните две групи, се използват много рядко в чистите им
форми в практиката. Различните подходи се допълват един друг. Например, предимствата на статистическите модели се крият в тяхната обективност и като цяло по-висока ефективност в сравнение с евристичните модели. Въпреки това статистическите
модели могат да обработват само ограничен брой фактори за кредитоспособност. Без
включване на експертните знания под формата на евристични модули, част от информацията относно кредитоспособността на кредитополучателите може бъде неоценена. В същото време не всички статистически модели могат да обработват качествена
информация директно (какъвто е случаят с дискриминантния анализ, например), или
те изискват голямо количество данни, за да функционират правилно (например логистична регресия), които данни често не са налични в банките. Затова се налага при
оценката на кредитоспособността в такива случаи да се включи и използването на
евристичен модел.
На база направения теоретичен обзор на моделите за кредитен риск, авторът
предлага логистичен регресионен модел с включени и нефинансови показатели като
иновации, ниво на технологии, образование и възраст на собственика в допълнение
към финансовите показатели възвръщаемост на активите, текущи активи, общо активи и печалба преди лихви и данъци.
(3) P =

.

.
.

.
.

.

Предложеният модел предстои да бъде апробиран чрез прилагане на финансови
и качествени променливи от български малки и средни предприятия. До момента в
България е разработен и апробиран модел за прогнозиране на риска от несъстоятелност адаптиран за българските условия (Цветанова, 2017) [2] базиран на метода на
дискриминантния анализ.
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Заключение
Кредитният риск на малките и средните предприятия значително се различава
от кредитния риск на големите предприятия. В тази връзка банките следва да прилагат не само различни процедури при анализа на малките и средни предприятия
спрямо големите предприятия, но също така следва да прилагат различни модели за
оценка на кредитния риск за малките и средни предприятия. От изключително значение при формирането на моделите за оценка на кредитния риск, приложими за МСП
е включването, както на количествени критерии (финансови съотношения), така и качествена информация. Използването на модел за оценка на кредитния риск специално разработен за сектора на малките и средни предприятия, отразяващ техните специфични характеристики води както до подобряване на достъпа до финансиране на
МСП, така и до възможност за банките да намалят времето за оценката, цената на
кредита (лихва и допълнителни такси и комисиони).
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ПОДКРЕПА ЗА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ.
РАЗЛИКА МЕЖДУ АКСЕЛЕРАТОРИ, ИНКУБАТОРИ
И БИЗНЕС АНГЕЛИ
Явор Гочев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

SUPPORT FOR NASCENT ENTREPRENEURS.
DIFFERENCES BETWEEN ACCELERATORS, INCUBATORS
AND BUSINESS ANGELS
Yavor Zhivkov Gochev
Abstract: The names „accelerator“, „incubator“ and „business angel“ are often used
interchangeably in the public domain, to some extent due to similarities between the three
types of organizations. In essence, they are intended to help nascent entrepreneurs and
start-ups, but they do it in a different way by offering a variation of services and support.
Key words: accelerator, incubator, business angel, entrepreneur, entrepreneurship, startup
Увод
Все по-често в нашето ежедневие се говори за различни успешни и бързо развиващи се млади компании в България, които не само привличат топ специалисти, но
и създават услуги и продукти на световно ниво, които са търсени на чужди пазари.
Сред тях са не само чуждестранни компании, които са решили да се развиват тук, но
и много новосформирани български предприятия, създадени от хора, които имат визия и желание да променят света около себе си. Това са така наречените предприемачи – хора, виждащи възможности около себе си и използващи ги, за да създават успешни продукти и услуги в различни сфери.
Според „Business Dictionary“ предприемачеството традиционно се определя като процес на планирането, стартирането, управлението и развитието на нов бизнес,
който обикновено започва като стартираща компания, предлагаща продукт, процес
или услуга за продажба или наемане, а хората, които са в основата на този процес, се
наричат предприемачи [1]. Без тези новосформирани бизнеси и предприемачи би
имало малък брой иновации, нисък растеж на производителността и малко на брой
създадени нови работни места [2]. Разбира се, предприемаческият успех не се осъществява във вакуум, предприемачите съществуват в контекста на конкретна екосистема, която включва културата и разбиранията в обществото, достъпa до различни
ресурси и наличната инфраструктура, която може да бъде използвана.
Говорейки за предприемачество и стартиращи компании, през последните години България си изгради името на страна, а София на град, който предлага благоприятни условия за стартирането и развиването на бизнес начинания, един своеобразен „предприемачески хъб“ на Балканите [3]. Това се дължи на лесното и евтино регистриране на ново търговско дружество, високоскоростен интернет [4], достъпа до
рисков капитал, менторска подкрепа [5] и други. Всичко това има положителен ефект
върху предприемаческите нагласи на хората в България [6]; [7]; [8], като все повече
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ученици, студенти, млади специалисти и доказали се професионалисти с опит решават да загърбят традиционната работа и да се впуснат в предприемаческото
поприще.
И така, какво да правим, ако се намираме на кръстопътя между това да бъдем
нечии служители или сами да бъдем предприемачи? Дали да се впуснем в неизвестното и да рискуваме да се провалим, преследвайки желанието за създаването на нови
продукти и услуги, които, ако се окажат успешни, могат да ни гарантират по-добри
доходи и социален статус или да заложим на сигурното? Много хора са изправени
пред тази дилема, като всеки от нас познава поне един такъв човек.
Когато става дума за предприемачество и стартиращи компании, съществува
консенсус, според който бързината на учене на един предприемач и неговия екип е от
изключително значение за успеха [9]; [10]; [11]; [12]; [13]; [14]. Tази идея се споделя
както от самите предприемачи, така и от хората, които предоставят рисков капитал
[10]. Както вече споменахме, предприемачът е част от екосистема и колкото повече
може да получи от тази система (информация, обратна връзка, менторство и подкрепа, контакти, финансиране и т.н.), толкова по-голям е шансът му за успех. Но как се
става част от тази екосистема и как най-лесно може да получиш достъп до тези ресурси? Тук е мястото на различните акселераторстски програми, инкубатори и бизнес
ангели, които имат за своя основна цел да ускорят развитието на дадена стартираща
компания, стремяща се да превърне идеята си в работещ продукт или услуга, които
създават добавена стойност за клиентите.
Акселераторите, инкубаторите и бизнес ангелите и тяхната работа и подкрепата, която предоставят, са познати по света, като са налични и известен брой изследвания. В България през последните години също се създадоха и развиха подобен тип
програми, появиха се и бизнес ангели, но за тях все още се знае сравнително малко,
особено извън предприемаческите среди и екосистема. Целта на тази статия е да
запознае читателите с трите понятия, да отличи разликите между тях и да направи
сравнение между различните видове подкрепа, които са предлагани на стартиращите
предприемачи и техните начинания.
Същност и разлики между акселератори, инкубатори и бизнес ангели
Както вече беше споменато, в публичното пространство често се използват
взаимозаменяемо наименованията „акселератор“ и „инкубатор“, като в известна степен това се дължи на някои от приликите между двата вида организации. В същността си те имат за цел да помагат на стартиращи бизнеси, но го правят по различен начин, предлагайки специфична подкрепа. Ръка за ръка с инкубаторите и акселераторите вървят и бизнес ангелите, като те също попадат под общия знаменател на организации и хора, подкрепящи стартиращи фирми и предприемачи.
Нека започнем с акселераторите. Акселераторите са организации, които целят
да помогнат на новосъздадени компании и предприятия да развият своите продукти и
услуги, да открият потенциален и обещаващ клиентски сегмент и да им помогнат в
подсигуряването на нужните ресурси, включително финансови и човешки [15]. Поконкретно, акселераторите организират и предоставят акселераторски програми с определена продължителност, обикновено около три месеца, като помагат на група
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(кохорта) от стартиращи предприятия (стартъпи) в процеса на изграждане на техния
бизнес. Акселераторите обикновено предоставят и известно количество стартов капитал, както и възможност за работно пространство. Те също така предоставят и достъп
до мрежа от контакти и възможности за менторска подкрепа от други успешни предприемачи, хора, вече преминали през акселераторска програма, рискови капиталисти,
бизнес ангели или дори топ мениджъри и ръководители на установени компании.
Повечето програми завършват с голямо събитие – така нареченият „демо ден“, където предприемачите и техните организации презентират идеите си пред многобройна
публика от различни професионалисти и професионални инвеститори [15]; [16].
След финала на програмата повечето акслератори организират събития за компаниите, като целта е да се изгради мрежа. Също така, тези хора могат да се превърнат
във важни ментори и експерти, които да помагат на следващите участници [17].
Акселераторските програми могат да си поставят за цел да генерират печалба
или да бъдат с нестопанска цел, като размерът на стартовия капитал заедно с продължителността на менторската подкрепа и образователната програма, наличието на
пространство за споделена работа и вертикален фокус в индустрията могат да варират. Някои акселератори са свързани с фондове за рискови инвестиции или групи на
бизнес ангели, други – с корпорации, а трети – с университети, структури на местната власт или неправителствени организации [16]. Следователно, програмите са финансирани от частни инвеститори, компании или с публични средства. Част от акселераторите се опитват да (разнообразяват източниците си на финансиране. Малко от
тях успяват да генерират средства от инвестициите, направени в стартиращите компании, на които помагат [17].
От своя страна бизнес инкубаторът се дефинира като организация, която предлага пакет от услуги за бизнес развитие и достъп до офис площи за съвместно ползване при гъвкави условия, за да се удовлетворят потребности на новите фирми [1]. Пакетът от предлагани услуги е разработен така, че да се повиши делът на успелите
фирми и да се ускорят темповете на растеж на новите предприятия. В по-тесен смисъл типичният инкубатор предоставя контролирана среда, която благоприятства грижите, растежа и защитата на ново рисково предприятие по време на ранните етапи от
развитието му, преди то да е готово да използва традиционните средства за самоиздръжка на дейността си [18]; [19]. В днешния свят, в който информационните технологии и интернет са естествена част от стопанската среда, терминът „контролирана
среда“ може да има физически смисъл (недвижима собственост, служебни помещения и офис оборудване), или виртуално измерение (мрежи). Инкубаторът e организация, предлагаща пълен комплект услуги, осигуряващи всичко необходимо за новосъздадена фирма, включително офисна инфраструктура, достъп до мрежи от контакти, технологични ресурси, човешки ресурси, компетентност по оперативни, юридически, счетоводни въпроси и др. Allen и McCluskey споделят, че инкубаторите се грижат за уязвими стартиращи компании, като им позволяват да се развиват в благоприятна среда [20]. Те споделят статистика за САЩ, която е предоставена от „Националната асоциация на бизнес инкубаторите“, според която инкубаторите приютяват уязвимите новосъздадени предприятия, което им позволява да станат по-силни, преди да
станат независими. Асоциацията съобщава, че 93 % от всички инкубатори са организации с нестопанска цел, фокусирани върху икономическото развитие, а приблизително една трета са свързани с университети. Инкубаторите, свързани с университети, могат също да прехвърлят интелектуална собственост от преподаватели към фирми, които комерсиализират интелектуалната собственост на университета. В същ142
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ността си инкубаторите са проектирани да подхранват зараждащите се начинания,
като ги предпазват от околната среда, осигурявайки им място за растеж в пространство, защитено от пазарни сили [21].
Интересно е, че автори като Cohen споделят идеята, че този „протекционизъм“
на предприятията, които са част от даден инкубатор, може да ги приучи към оцеляване в него, но не и във външната среда, която се определя от пазара [15]. Продължителното съществуване може да бъде примамлива цел, но ако дадена компания няма
шанс да оцелее сама, дали не е по-добре да използваме ресурсите за някоя друга,
която има по-голям потенциал? Също така, ако компаниите биват предпазвани от пазарните сили, те могат да пропуснат получаването на полезна обратна връзка, която
може да се окаже изключително важна за тяхното развитие и адаптация към нуждите
на клиентите и пазара.
От своя страна акселераторите са обслужващи организации, чиято цел е да ускорят процеса на създаване на ново рисково предприятие, като засилват динамиката
на създаване на дадена фирма. Акселераторът осигурява консултантски услуги за
стимулиране създаването на бизнес план, ревизиране на маркетинговата стратегия с
цел увеличаване на продажбите, оценка на качеството на продуктите, пускане на
пазара, изготвяне на финансово-правен одит за представяне пред фирма за рисков
капитал или други инвеститори и предоставяне на други наемни услуги, характерни
за новите предприятия. Той използва максимално наличната база от знания и опит,
улеснява достъпа до най-добрите практики в отрасъла, действайки като ракета носител за новите рискови предприятия [22].
Според Cohen и Hochberg [16] инкубаторите са предимно държавни, управлявани от мениджъри, и като цяло нямат собствени инвестиционни фондове. Също така,
те могат да бъдат финансирани от спонсор (напр. правителство или корпорация)
и/или се финансират сами, събирайки наем от инкубираните компании [23]. В резултат на това, хората, които управляват акселератори, са много по-мотивирани от екипите на инкубаторите, защото те не само предоставят услуги, но и участват активно в
развитието на компаниите, които са част от техния портфейл, като често пъти имат и
дялово участие в тях.
Интензивното менторство, както и обучителните програми, са в основата на
желанието на компаниите да се включат в акселераторските програми [16]. Интересно е да се спомене, че в началото, когато се зараждат първите акселератори, те гледат
на себе си и на модела на работа, който прилагат, като предоставящ много повече на
компаниите, отколкото инкубаторите [24]. В литературата няма доказателства, че
акселераторите и техните създатели са черпили опит от структурата и работата на
инкубаторите като организации, но трябва да споменем, че инкубаторите исторически са тези, които поставят началото на предоставянето на подкрепа за зараждащи се и
стартиращи фирми [25].
От своя страна, бизнес ангелите също имат за цел да подпомогнат развитието на
стартиращи предприятия, основно чрез финансова подкрепа и съвети. Ангелите са
индивидуални инвеститори, които предоставят капитал за стартиране, както и менторска подкрепа, варираща според различните фирми. Често, но не винаги, това са
вече успешни предприемачи, които помагат на следващото поколение хора с идеи,
които искат да превърнат в успешен бизнес. Те също така могат да бъдат част от
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приятелите или семейството на стартиращия предприемач, като му предоставят
финансови средства за стартирането [26]. През последните години се развиват и
различни платформи, като „AngelList“, които имат за цел да подпомогнат процеса по
запознаване на бизнес ангелите с дадена стартираща компания. Според Center for
Venture Research през 2013 година близо 30 000 бизнес начинания получават близо 10
милиарда долара само за първото тримесечие, като тези инвестиции са направени от
бизнес ангели [15]. Един от най-трудните аспекти, когато говорим за рискови
инвестиции или бизнес ангели, е подборът на най-обещаващите компании. За сравнение, акселераторите подбират различни компании, като обединяват средствата на
множество инвеститори, и по този начин намаляват риска – посредством по-голямо
портфолио. Така те си гарантират по-големи шансове да открият печеливша компания, а инвеститорите винаги могат да увеличат своята инвестиция в дадена компания
след приключването на акселераторската програма [16]. От своя страна, бизнес ангелите носят по-голям риск, когато подкрепят дадена компания и в редки случаи могат
да бъдат ангажирани с повече от няколко компании едновременно, поради физически
и времеви ограничения.
Както можем да забележим от споменатото до момента, акселераторите,
инкубаторите и бизнес ангелите имат общи характеристики. По-специално, всички те
искат да помогнат на стартиращи предприятия да се развият. Въпреки това, акселераторите представляват нов тип организации и се различават, понякога значително,
от инкубаторите и бизнес ангелите. Ограничената продължителност на акселераторските програми е характеристиката, която най-ясно ги определя. Като резултат от
тази ограничена продължителност кохортите от фирми започват и завършват заедно.
Това предполага създателите на компаниите, техните ментори и всички заинтересовани страни да работят по-усилено и целенасочено, бивайки притиснати от времевата рамка, която им е поставена. Официалното завършване на подобни програми,
което е съпътствано от демо-дни, когато екипите представят своя напредък и идеи,
както и среща с инвеститори, допълнително различава акселераторските програми от
инкубаторите и бизнес ангелите [15].
В заключение можем да се каже, че както акселераторите, така и инкубаторите,
и бизнес ангелите имат една обща цел – да помогнат на стартиращите предприемачи
и техните начинания да се развият и да постигнат устойчив бизнес модел, който ще
гарантира растежа им. Разбира се, формите на подкрепа са различават, както и самата организация и начин на работа с предприемачи и стартиращи предприятия.
Отличават се според структурата, собствеността и финансирането; обучителните
елементи и осигуряваната менторска подкрепа, както и последващото съдействие за
привличане на допълнителни инвестиции.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ,
ИЗДАДЕНА В ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ – ПРОЦЕДУРА И ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ
Ани Антонова Вълчева
Бургаски свободен университет

EXECUTION THE EUROPEAN ARREST WARRANT, ISSUED IN
ANOTHER EUROPEAN UNION COUNTRY – PROCEDURE AND
GROUNDS FOR REFUSAL
Ani Antonova Valcheva
Burgas Free University
Abstract: The European arrest warrant is a simplified cross-border judicial surrender
procedure – for the purpose of prosecuting or executing a custodial sentence or detention
order. A warrant issued by one EU country's judicial authority is valid in the entire
territory of the EU.
Key words: European arrest warrant, European Union, procedure, refusal

I. Въведение
Европейската заповед за арест е акт, издаден от компетентен орган на държавачленка на ЕС, за задържане и предаване от друга държава-членка на търсено лице с
цел:
‐ провеждане на наказателно преследване;
‐ изпълнение на наказание лишаване от свобода;
‐ изпълнение на мярка, изискваща задържане на лицето.
Европейската заповед за арест се издава за деяния, които се наказват според
правото на издаващата държава с наказание лишаване от свобода или мярка, изискваща задържане за не по-малко от 1 година, или друго по-тежко. Когато се издава заповед за осъдено лице, то трябва да му е наложено наказание лишаване от свобода или
мярка за задържане не по-малко от 4 месеца. За да се издаде Европейска заповед за
арест, е нужно наказанието да съставлява престъпление и от издаващата, и от получаващата държава.
Предаването въз основа на Европейска заповед за арест се осъществява, ако деянието, за което е издадена заповедта, съставлява престъпление и по законодателството на Република България. Не може да бъде отказано изпълнение на Европейска
заповед за арест във връзка с данъци, мита или валутен обмен на основание, че българското законодателство не предвижда същия вид данък или такса или не ги урежда
по същия начин както законодателството на издаващата държава членка.
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II. Форма и съдържание на Европейската заповед за арест
Европейската заповед за арест трябва да е изготвена в писмена форма, която се
попълва в готов образец, като тя трябва да съдържа:
‐ данни за самоличността и гражданството на исканото лице;
‐ наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на издаващия я орган;
‐ доказателства за влязла в сила присъда;
‐ влязла в сила присъда, заповед за задържане или друг влязъл в сила съдебен
акт със същите правни последици;
‐ характер и правна квалификация на престъплението;
‐ обстоятелства, при които е извършено престъплението, включително време,
място и степен на участие на исканото лице;
‐ размер и вид на наказанието, което се предвижда да бъде наложено;
‐ други последици от престъплението.
Европейската заповед за арест се издава на български език и се придружава с
превод на един от официалните езици на Европейската общност.
III. Компетентни органи
Европейска заповед за арест, издадена от друга държава-членка, се издава от
Окръжния съд, а местно – на чиято територия се намира исканото лице. Централен
орган по Европейската заповед за арест е министърът на правосъдието.
Получаване на Европейската заповед за арест може да се осъществи, чрез: Шенгенската информационна система; телекомуникационна система на Европейската
съдебна система; органите на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол); електронна поща или факс; всеки надлежно защитен начин, при който може да се установи автентичността на Европейската заповед за арест.
Европейска заповед за арест в Република България се издава от съответния прокурор – за обвиняем или за осъден с влязла в сила присъда, и от съответния съд – за
подсъдим.
Когато е известно местонахождението на лицето на територията на изпълняващата държава, Европейската заповед за арест се изпраща директно на изпълняващия
орган на тази държава, а когато не се разполага с такава информация – на централния
орган в другата държава, като в този случай се правят консултации с Европейската
съдебна мрежа.
IV. Действия след получаване на Европейска заповед за арест
След получаване на Европейската заповед за арест от окръжния съд тя се проверява дали отговаря на изискванията и се разпорежда на полицията да задържи лицето
за срок от 72 часа. Извън тези случаи полицията го задържа за 24 часа и уведомява
незабавно съответния окръжен прокурор. Тогава последният разпорежда задържането за 72 часа при следните хипотези: в първия случай съдът служебно се произнася
по мярката за неотклонение задържане под стража или във втория случай прокурорът
внася искане за това в окръжния съд.
V. Съдебно производство пред Окръжен съд
Окръжният съд образува съдебно производство и насрочва съдебно заседание за
разглеждане на Европейската заповед за арест в 7-дневен срок от задържане на лицето от полицията. Заседанието е открито с участието на прокурора, а съставът е от
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трима съдии. Съдът назначава на исканото лице защитник, ако няма такъв, и преводач, който да разясни на лицето правото му за предаване, правото му и да се откаже
от принципа на особеността. В съдебното заседание съдът изслушва прокурора, исканото лице и неговия защитник. Съдът постановява незабавно решение за предаване
на исканото лице или отказ за изпълнение на Европейската заповед за арест.
В случай, че допусне изпълнението, постановява мярка, която във всички случаи е „задържане под стража“ до фактическото предаване на лицето.
Решението на Окръжия съд подлежи на обжалване пред съответния апелативен
съд, чието решение е окончателно. Окръжният съд уведомява незабавно издаващия
орган за решението по Европейската заповед за арест и за действията по изпълнението му, които ще се предприемат. Незабавно се изпраща на Върховната касационна
прокуратура и на Министерството на правосъдието заверен препис от влязлото в сила решение по Европейската заповед за арест. При допуснато изпълнение на Европейската заповед за арест Върховната касационна прокуратура издава постановление
за изпълнение на решението.
VI. Съдебно производство пред Апелативен съд
Решението на окръжния съд подлежи на проверка от апелативния съд по жалба
на лицето и неговия защитник или по протест на прокурора, подадени в 5-дневен
срок от обявяването му. Апелативният съд също се произнася с решение в срок не покъсно от 60 дни от първото задържане. Окръжният орган уведомява издаващия орган
за решението и действията, които ще се предприемат. Изпраща се заверен препис от
решението на Върховна касационна прокуратура и Министерство на правосъдието.
Върховна касационна прокуратура издава постановление за изпълнение на решението. Предаването на лицето е не по-късно от 10 дни от влизане в сила на решението и,
ако не може да се извърши, се договаря нова дата, която не може да е повече от 10
дни.
VII. Гаранции, предоставени от издаващата държава-членка
Когато Европейската заповед за арест, издадена за престъпление, за което се
предвижда наказание доживотен затвор или мярка, изискваща доживотно задържане,
се изпълнява при условие, че законодателството на издаващата държава-членка предвижда възможността: за преглеждане на наложеното наказание или мярка по искане
на лицето, или преразглеждане на наложеното наказание или мярка служебно, не покъсно от 20 години, или помилване.
В случаите, когато Европейската заповед за арест е издадена с цел провеждане
на наказателно преследване срещу български гражданин или лице, постоянно пребиваващо в Република България, предаването на това лице ще се извърши при предварително изискана от издаващата държава гаранция, че след като лицето бъде изслушано в издаващата държава, лицето ще бъде върнато в Република България за изтърпяване на наложеното наказание от издаващата държава.
VIII. Основания за отказ да се изпълни Европейска заповед за арест:
Съдът отказва изпълнение, когато:
‐ престъплението, за което е издадена заповедта, е амнистирано в Република
България и попада под нейната наказателна юрисдикция (чл.5 и чл.6 НК);
‐ органът е уведомен, че исканото лице е осъдено за същото престъпление, за
което е издадена заповедта, с влязла в сила присъда на българския съд или на
съда на трета държава-членка и изтърпява или е изтърпяно наказанието, или
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присъдата не може да бъде приведена в изпълнение според законодателството на държавата, в която е осъдено;
‐ исканото лице е малолетно съобразно българското законодателство.
IX. Основания, при които може да се откаже да се изпълни Европейска
заповед за арест
Окръжният съд може да откаже изпълнение на Европейската заповед за арест
когато:
‐ преди получаване на заповедта за престъплението, за което е издадена, лицето вече е или обвиняем, или подсъдим у нас за същото престъпление;
‐ има прекратено наказателно производство у нас за същото престъпление преди издаване на заповедта;
‐ давностният срок за наказателното престъпление или за изпълнение на наказанието е изтекъл съгласно българското законодателство и е престъпление,
което е подсъдно на българския съд;
‐ исканото лице е изтърпяло или изтърпява наказание в държава, която не е
членка на Европейския съюз, по влязла в сила присъда за същото престъпление, за което е издадена заповедта, или присъдата на тази държава не може
да бъде изпълнена според нейното законодателство на държавата, в която е
осъдено;
‐ исканото лице живее или постоянно пребивава в Република България, или е
български гражданин и българският съд приеме да се приведе в изпълнение
от прокурора наказанието лишаване от свобода или мярката, изискваща задържане на лицето, наложени от съда на издаващата държава членка;
‐ престъплението е извършено на територията на Република България изцяло
или частично, или е извършено извън територията на издаващата държава
членка и българското законодателство не допуска наказателно преследване
за такова престъпление, извършено извън територията на Република
България.
В случаите, в които Европейската заповед за арест изрично не съдържа информация за спазване на определени условия, окръжният съд може да откаже изпълнение
на Европейската заповед за арест, издадена за изпълнение на наказание лишаване от
свобода или на мярка, изискваща задържане, поставени при съдебен процес, на който
лицето не се е явило лично.
X. Заключение
Европейската заповед за арест (ЕЗА) е опростена трансгранична съдебна процедура за предаване с цел наказателно преследване или изпълнение на наказание лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Заповед, която е издадена от съдебен орган на една държава-членка на ЕС, е валидна за цялата територия на Европейския съюз. Европейската заповед за арест се прилага от 1 януари 2004 г. Тя заменя дългите процедури по екстрадиция, които съществуваха между държавите-членки
на ЕС.
Създадените със ЕЗА правила, осигуряват бързо и ефективно сътрудничество
между всички държави членки на ЕС по наказателноправни въпроси относно предаване на исканото лице. Именно за това допринасят установените кратки срокове за
формиране на решение на компетентния орган по признаване на ЕЗА и съответно за
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нейното изпълнение. С въвеждането на съответните формуляри се спомага изключително много за бързината на процедурата и нейното опростяване. Също така е важно
да се отбележи, че ЕЗА осигурява взаимно признаване на решенията на държавитечленки, с което още при процедурата по предаване въз основа на нея може да се
уреди въпросът за изтърпяване на наложено наказание в България, ако лицето бъде
осъдено в другата държава. Ето защо с него се обхваща целият процес.
Независимо от необходимостта и ползата от националната правна уредба на
ЕЗА е изключено да не се обърне внимание на обстоятелството, че в основната си
част в ЕЗА законодателят директно е заимствал от нормите на РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и
процедурите за предаване между държавите-членки s(2002/584/ПВР). Подходящият
начин да бъде въведена в националното ни законодателство едва ли ще бъде този.
Казусите около новата ЕЗА тепърва ще се открояват в практиката в процес на прилагането и от правоприлагащите органи, както и нейното анализиране.
Литература:
1. Панова. П. Европейска заповед за арест и съдебна практика, 2012
2. Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест
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НАКАЗАТЕЛНОПРАВЕН РЕЖИМ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
И ПРЕДВИДЕНИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
Деница Янкова Яневска
Бургаски свободен университет

THE JUVENILE CRIMINAL LAW AND THE AMENDMENTS IT
HAS UNDERTAKEN
Denitsa Yankova Yanevska
Burgas Free University
Abstract: The subject of my research is the juvenile criminal law in view of the amendments
that have been undertaken. The latter may lead to the possibility of life imprisonment for
that category of people - this is unacceptable, and unbefitting any modern country. The aim
of this topic is to show why these reforms could have a negative impact and present a more
adequate approach to the regulations concerning minors.
Keywords: juvenile, amendment, criminal law
Обект на моето изследване е наказателноправният режим на непълнолетните,
поради голямата актуалност, която темата придоби наскоро. Законодателните промени, предприети по отношение на този режим, предизвикаха сериозен отзвук в обществото. Освен това редица видни юристи изразиха отрицателната си оценка относно бъдещите промени. Самата аз съм склонна да приема за адекватно такова негативно отношение към промяната в материята относно непълнолетните, защото тя би довела до възможността за налагане на доживотен затвор на тази категория лица. Това
от своя страна е абсолютно неприемливо и не подхожда на никоя съвременна държава.
Непълнолетните са в такъв етап на развитие от живота си, в който се формира
личността им. Нещо повече, те са податливи на въздействие и психиката им се характеризира с повишена емоционалност. Нашият законодател обаче е отчел особеностите на тази група лица, както е видно от разпоредбата на чл. 31 (2) НК, в която е уредено, че непълнолетно лице – навършило 14 години, но ненавършило 18 години – е
наказателно отговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието
и да ръководи постъпките си. Следователно, търсенето на наказателна отговорност от
непълнолетен е възможно при условие, че то е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Ето защо когато такова лице извърши престъпление, е необходимо да се „обърне внимание на психическото му състояние, на физическото му развитие, а също и на условията, при които е израсъл, дали са
полагани възпитателни грижи за него и как се е отнасял непълнолетният деец към
тях, какво участие са взели или какво влияние са оказали други лица за извършване
на престъплението, кои са причините и т.н.“ 1
1

ППВС №6/1957 г., изм. С ППВС №7/1978 г.
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Изложението ми не би било пълно, ако не се проследи развитието на особения
режим, отнасящ се до непълнолетните във времето. Наказателният закон от 1896 г.
поставя началото в развитието на българското наказателно право. Той обаче не съдържа самостоятелна глава, в която да се посочват отделните правила относно непълнолетните. Една част от нормите, отнасящи се до тази група лица, са поместени в тогавашната Глава III, озаглавена „За вменяемостта и престъпността“. В чл. 42 на
последната е регламентирано, че не се вменява във вина деяние, извършено от малолетно лице, което не е навършило 10 годишна възраст, както и от непълнолетно лице,
което не е навършило 17 годишна възраст, ако последното е действало без разум.
Другата част от разпоредбите, свързани с непълнолетните, са в Глава VI, която се
отнася до замяната и смекчаването на наказанията.
Във връзка с тази уредба следва да се отбележи, че възрастовата граница на непълнолетието е от 10 до 17 г., а предвидените санкции за непълнолетните извършители при замяна на наказанието са с максимален размер до 10 г. Този максимален размер се запазва и при действието на Наказателния закон от 1951 г., както и при
действието на Наказателния кодекс от 1968 г. до изменението му през 1982 г. Именно
този кодекс налага диференциран подход в зависимост от възрастовата група, в която
попадат непълнолетните – дали са на възраст от 14 до 16 г. или от 16 до 18 г.
Уредбата от 1896 г. е трябвало да се усъвършенства и това се постига донякъде
с Наказателния закон от 1951 г. Първата съществена разлика между тези два наказателни закона е, че възрастовата граница е променена. Чл. 14 (2) от Наказателния закон от 1951 г. гласи, че не се вменява във вина деянието, извършено от непълнолетно
лице – навършило 14 г., но ненавършило 18 г., ако то не е могло да разбира свойството и значението на деянието или да ръководи постъпките си. Тази възрастова граница
е запазена и до днес. Второ, с Наказателния закон от 1951г. вече е обособена самостоятелна Глава VII, озаглавена „Особени правила за непълнолетните“. Трето, с този
наказателен закон се въвежда основната цел на наказанието по отношение на непълнолетните, а именно преди всичко те да бъдат превъзпитани и подготвени за общественополезен труд. И на последно място, наказанията, които могат да се налагат на
непълнолетните, са различни от тези, посочени в Наказателния закон от 1896 г., което се дължи на изменението в системата на наказанията.
Разбира се това е само малка част от развитието на нормативната уредба относно режима на непълнолетните, която поради ограничения обем на разработката, не
мога да обхвана в цялост. Но е достатъчно, за да се даде пример за изключителния
прогрес в българското наказателно право. Този прогрес е израз на принципа на хуманизма. Последният е водещ в материята относно непълнолетните, тъй като при тях
именно се преследва целите на наказанието да бъдат постигнати с минимум принуда.
Не това обаче предвиждат новите промени. Предложението за изменение и допълнение на НК е следното: първо, да се създаде нова алинея трета на чл. 63, в която
се предвижда, че по отношение на непълнолетен, навършил 16 годишна възраст, извършил тежко престъпление против личността, при определяне на наказанието съдът
да не прилага правилата по ал. 2, ако реши, че целите на чл. 36 (1) и чл. 60 НК не
мога да бъдат постигнати. Второ, размерът на наказанието по чл. 63 (2), т. 1 от 5 до
12 г. да се замени с от 5 до 20 г., а този по т. 2, който в момента е от 2 до 8 г. – с от
5 до 10 г. Явно властимащите смятат, че увеличавайки размера на наказанията, ще
постигнат намаляване престъпността сред непълнолетните лица. Но дали това е добър подход и какво всъщност се цели с него?
Искам да обърна внимание на обстоятелството, че извършеното от непълнолетния деец престъпление трябва да е тежко и да е против личността. Няма спор, че такива престъпления се извършват от непълнолетни лица и са с висока степен на
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обществена опасност. Не бива да се пренебрегват обаче и другите видове престъпления, които те биха могли да извършат. Известно е, че промените, касаещи непълнолетните, са продиктувани от убийството на младата Андрея от 17- годишния Аксел в
село Галиче. Тази категория лица обаче извършват и престъпления против собствеността, също и компютърни престъпления с оглед развиващите се технологии и много други, чието изброяване може да отнеме доста време. Освен това непълнолетните
извършители на престъпления против личността в повечето случаи имат предходни
престъпни деяния от друг вид, които също са тежки по смисъла на чл. 93, т. 7 НК.
Много рядко такова лице извършва убийство, изнасилване и др.п. като първо престъпление. С оглед на това трябва ли след всеки конкретен случай да изменяме закона? Нещо повече, от предложеното изменение е видно, че не се отчита фактът, че в
сравнение с престъпленията против личността броят на другите престъпни деяния,
като например тези против собственостт,а е значително по-висок.
На всички е известно, че човешката личност е от изключително значение за държавата и обществото. Това е видно и от мястото на престъпленията против личността
в Особената част на НК. За да ограничим обаче престъпността сред непълнолетните,
в бъдещата алинея 3 на чл. 63 трябва да бъдат включени и другите видове престъпления с най-висока степен на обществена опасност, извършвани от тези лица. Това е така, защото не е редно да се пренебрегва защитата на един голям кръг обществени
отношения, които в своята съвкупност, наред с престъпленията против личността,
формират престъпността сред непълнолетните като цяло.
Промяната предвижда още алинея 2 на чл. 63 да не се прилага, ако съдът реши,
че целите, посочени в чл. 36 (1) НК и тази, отнасяща се до непълнолетните по чл. 60,
не могат да бъдат постигнати. Така формулиран текстът на новата алинея 3 създава
впечатление, че вносителите прикрепват специфичната цел за непълнолетните към
целите по чл. 36 (1) НК. Този подход обаче не е правилен. Целта по чл. 60 НК
изразява стремеж преди всичко непълнолетните да бъдат превъзпитани и подготвени
за общественополезен труд. Тя е насочена най-вече към индивидуалното превъзпитание и въздействие върху младите извършители на престъпления. А с целите по чл. 36
(1) НК освен върху дееца се въздейства и върху останалите членове на обществото, с
което се осигурява една цялостна превенция в борбата срещу престъпността. Поради
разликата в насочеността на целите по чл. 36 (1) и тази по чл. 60 НК не би следвало
те да бъдат поставяни успоредно една до друга.
Освен това в мотивите към Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс е записано, че предложените законодателни промени ще спомогнат
за осъществяване на генералната превенция. Макар и спомената в предлаганата алинея 3 на чл. 63 НК, никъде в мотивите не се говори за поправяне на непълнолетните и
превъзпитание към общественополезен труд. Може би вижданията за постигане на
тази цел се смятат за остарели и затова стремежът тук е насочен преди всичко към
постигане на целите по чл. 36 (1) НК. В този случай обаче позоваването на чл. 60 в
разпоредбата на чл. 63 (3) НК е ненужно. Наред с това щом индивидуалната превенция става излишна и по отношение на непълнолетните ще се прилагат целите, посочени в чл. 36 (1), то разпоредбата на чл. 60 следва да се измени или отмени изцяло.
Промяна се предвижда и в алинея 2 на чл. 63. Целта е размерът на наказанието
по т. 1 от 5 до 12 г. да се замени с от 5 до 20 г., а този по т. 2, който в момента е от
2 до 8 г. – с от 5 до 10 г.
В чл. 37 от Конвенцията на ООН за правата на детето /КПД/ е записано, че никое дете не трябва да бъде лишено от неговата свобода незаконно или произволно.
Арестуването, задържането или осъждането на лишаване от свобода на дете следва
да бъде в съответствие със закона и да се използва само като крайна мярка и за най156
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краткия възможен срок. Едно уточнение – по смисъла на конвенцията под „дете“
следва да се разбира всяко човешко същество на възраст под 18г., освен ако съгласно
закона, приложим за детето, пълнолетието настъпва по-рано.
Искам да обърна внимание на израза, използван в чл. 37 на КПД „за най-краткия възможен срок“. Ако законодателните промени бъдат приети, срокът за лишаване
от свобода на непълнолетните, навършили 16 годишна възраст, ще се увеличи почти
двойно в сравнение с този, който може да бъде определен в момента. Наред с това,
както вече беше изяснено, съществува възможността на непълнолетните да бъдат налагани наказанията, които се предвиждат за пълнолетни лица. Ето защо, след като
може да се налага например доживотен затвор на непълнолетни, ми се струва прекалено сурово такова драстично увеличение в размера на наказанията, което се предвижда в бъдещата алинея 2 на чл. 63.
Всъщност с увеличаването на наказанията не би се постигнал особено голям
ефект. Това е така, защото всеки човек се възпира да извърши престъпление под
страх от налагане на наказание изобщо, а не заради неговия размер. Това важи още
повече за непълнолетните. Те тепърва ще придобиват различни права, въз основа на
които ще могат да участват в дадени правоотношения, освен това ще придобиват правоспособност да извършват определени дейности, да упражняват различни професии
и т.н. Като цяло те ще стават пълноправни граждани в обществото. Ето защо, за да не
им бъде ограничена или отнета тази възможност, у тях вероятно възниква основателен страх от налагане на наказание. Този страх обаче не е обвързан с размера на наказанието, а със самото наказание и отрицателния ефект, който то ще окаже върху лицето.
В мотивите на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс е записано, че е нужно да се вземат по-строги мерки, които да въздействат възпитателно
и предупредително върху малолетните и непълнолетните членове на обществото.
Този извод се основава на данни от докладите на Националния статистически институт за „Малолетни и непълнолетни, преминали през детските педагогически стаи за
извършени противообществени прояви, и лица, извършители на престъпления“ и
„Осъдени лица по глави от НК и някои видове престъпления“ в периода 2016-2018 г.
Бъдещите промени обхващат само непълнолетните, навършили 16 г. както е видно от
предложението за нова ал. 3 на чл. 63 НК. В случая е абсолютно неприемливо промените да се основават на тези данни, защото се взема предвид и броя на малолетните,
преминали през детските педагогически стаи за извършени от тях противообществени прояви и тези, извършили престъпления. По този начин няма как точно да се открои броят на непълнолетните извършители. За да бъде напълно обективна промяната, малолетните лица трябва да бъдат изключени при представянето на данните.
На второ място, неточно е формулирано изречението, с което се обобщават
данните от тези доклади. В мотивите се казва, че „броят на малолетните и непълнолетните лица, преминали през детските педагогически стаи или осъдени за извършени престъпления, касаещи промените в предлагания законопроект е…“. Така погледнато всеки може да остане с впечатлението, че и малолетните се осъждат за извършени от тях престъпления. Това разбира се би било в противоречие с разпоредбата на чл. 32 (1) НК, която гласи, че не е наказателноотговорно малолетно лице –
ненавършило 14-годишна възраст. Ето защо тези лица не би следвало да бъдат поставяни редом до непълнолетните, които от своя страна имат коренно различен режим.
На следващо място бих искала да обърна внимание и на периода, за който са
взети тези данни – 2016-2018 г. Той е твърде кратък, за да могат да се правят крайни
изводи. По този начин вносителите по-лесно могат да обосноват нарастваща пре157
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стъпност сред непълнолетните. Дали обаче в действителност тя се увеличава? Според
данните на Националния статистически институт общият брой на лицата, извършили
престъпления на възраст от 14 до 17 г. в периода 2010-2018 г., е 38 942 – т.е. средният
им брой за една година е 4327. Въпреки стряскащата цифра за деветте години, при
един внимателен анализ на статистистическите данни може да се установи, че се
наблюдава тенденция за намаляване на броя на извършителите от тази възрастова
група. През 2010 г. той е 4993, през 2011 г. се наблюдава лек ръст и той достига
5101. За периода 2012-2014 г. има голямо понижаване, като спадът е 3968 непълнолетни извършители. Тази тенденция продължава до 2018 г., когато техният брой е
3741. Изключение се наблюдава през 2015 г. когато броят им нараства до 4040.
Следователно можем да заключим, че уредбата в НК е достатъчно добра след като се
наблюдават такива резултати – т.е. санкциите, предвидени там, както и другите мерки, които се прилагат по отношение на тази категория лица, са ефективни. Не такъв е
изводът в мотивите на вносителите обаче. Според тях „по отношение на непълнолетните лица наказателният закон не осъществява напълно своята превантивна функция
за ограничаване и ликвидиране на престъпността.“ Проблемът обаче изобщо не е
свързан с НК, с предвидените в него наказания, с техните размери и прочие. Разбира
се, много по-лесно е да променим правните норми, отколкото да изследваме в дълбочина проблема. Така обаче той ще продължи да съществува. Ето защо трябва да се
обърне внимание преди всичко на възпитанието на непълнолетните, на средата, в
която растат, на хората, които са в обкръжението им и които могат да им повлияят
при вземане на решение за извършване на престъпление и последно, но не и по важност – от изпълнението на самото наказание, ако се стигне до налагането му. Това са
всъщност факторите, които стоят в основата на проблема и именно те трябва да се
вземат предвид в превенцията на престъпността сред непълнолетните.
В чл. 47 (1) Конституцията на Република България е записано, че отглеждането
и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата. В ранна възраст децата не могат сами да изградят
свой правилен мироглед и модел на поведение. Това е задача на техните родители.
Последните трябва да предприемат подходящ подход към детето си и да го възпитат
към спазване на добро поведение. Изграждайки стабилна ценностна система и съзнание за това кое е добро и кое не, кое е редно и кое – нередно, едно вече подрастващо
дете само започва да съобразява поведението си със съществуващата действителност
по начин, че да не я изменя отрицателно. В допълнение към това е важно родителите
да не възпитават децата си, използвайки физическа сила. Според проучвания повечето родители, които използват този начин на възпитание спрямо децата си, създават у
тях впечатление, че по-възрастните са по-силни. В следствие на това детето мисли, че
колкото по-голямо става, толкова по-силно е и в даден момент и то започва да употребява сила спрямо други лица.
Разбира се, освен възпитанието и средата, в която расте, от значение е и обкръжението на всеки подрастващ човек. Рано или късно всяко дете се превръща в тийнейджър и започва да излиза он семейството, да се сблъсква с различни хора и да
създава контакти със своите връстници. Лицата на възраст от 14 до 18 г. се характеризират с това, че са изключително податливи на въздействие. Ето защо, когато те
попаднат в неподходяща компания, често се случва под влиянието на друго лице да
извършат престъпление. Това вредно въздействие, може да се избегне. Важно е родителите да са изградили у детето здрава ценностна система. При наличието на такава
то ще започне да я надгражда с помощта на образованието, което ще получи в училище. Това е така, защото колкото по-образован е един човек, толкова по-трудно ще
бъде да се поддаде на вредни влияния от нещо или някого и да предприеме дадено
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противоправно деяние. В случая институцията училище има изключително важна
роля и би било добре в образователните програми да се включат допълнителни
часове, в които да се обсъждат с подрастващите проблемите с престъпността, да се
запознаят с работата на институции, като Агенцията за закрила на детето, към която
мога да се обърнат при наличие на проблем, към Агенцията за социално подпомагане
и други.
Последният фактор,в който се корени проблемът с престъпността сред непълнолетните, е изпълнението на самото наказание. Характерно за тези лица е, че са податливи на превъзпитание. Ето защо изтърпяването на едно наложено наказание може да
предотврати последващ рецидив от тяхна страна. Освен това всяко едно от наказанията, приложими за непълнолетните лица, със сигурност засяга последните в по-голяма степен, отколкото един пълнолетен човек. До този извод стигам, тъй като тази
група лица са във възраст, в която са изключително чувствителни.
Да вземем за пример двете по-леки по вид наказания обществено порицание и
лишаване от права по чл. 37 (1), т. 7. Чл. 52 НК гласи, че наказанието обществено порицание се състои в публично порицаване на виновния, което се обявява пред съответния колектив, чрез печата или по друг подходящ начин съобразно с указаното в
присъдата. За един непълнолетен такова публично порицаване може да предизвика
чувство на срам и разкаяние в степен, много по-голяма от тази при един пълнолетен.
Нешо повече, то може да окаже съществено превъзпитателно въздействие върху лицето, защото лицата в тази крехка възраст взимат много присърце критиките и отрицателната оценка за тях.
Наказанието лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност е с по-малко практическо значение от останалите наказания, приложими към
непълнолетните лица, защото последните все още не притежават тези права. Именно
поради това придобиването на правоспособност от такова лице е от изключително
значение и навярно в неговите очи е дори постижение. И след като това му бъде отнето, то наказанието по чл. 37 (1), т. 7 би оказало изключителен ефект върху непълнолетния.
С тези примери искам да покажа, че по отношение на непълнолетните могат да
се прилагат по-леки мерки за въздействие, с което да се постигне желаният ефект, а
именно – намаляване на престъпността сред тях. Лишаването от свобода е само едно
от наказанията, което може да им бъде налагано, но не е единственото и не бива да
прибягваме до него винаги, когато такова лице извърши престъпление. С другите видове наказания, посочени в чл. 62 НК също могат да се постигнат целите, предвидени
в НК. Ето защо е без значение дали наложеното наказание е по-тежко или по-леко,
дали ще бъде наложено за минимален срок или за по-дълъг такъв щом то ще въздейства върху непълнолетните в максимална степен.
В заключение мога да кажа, че материята относно непълнолетните е изключително деликатна и ако не се подходи правилно спрямо режима на тези лица, може да
се превърнем в държава, която налага доживотен затвор на деца. Ако е необходимо
да се правят законодателни промени в тази материя, то нека това стане след внимателно изследване на причините, довели до извършването на престъпления от непълнолетни, тяхното психическо развитие и възпитание. Преди всичко това са децата на
България и за тяхното превъзпитание и поправяне може да се намери далеч по-подходящ подход от увеличаването размера на наказанията в унисон с принципа на хуманизма, присъщ на една съвременна и демократична страна като нашата.
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ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Джансел Бюлент Али
Бургаски свободен университет

DIRECT DEMOCRACY
Dzhansel Byulent Ali
Burgas Free University
Abstract: The forms of direct democracy, regulated by the Bulgarian legislation - the
referendum at national and local level - are considered; the citizens' initiative, which may
also be at national and local level, as well as the general population assembly. The thesis is
that true democracy exists when the state serves the citizens and not vice versa.
Key words: direct democracy, the referendum, the general population assembly
Демокрацията е форма на държавата и се проявява в различни сродни помежду
им форми на управление. В тази широка представа днес се вмества разбирането, че
народът, а следователно и всеки гражданин като част от него, е притежател и носител
на държавната власт. Чл. 1, ал. 2 от действащата българска Конституция гласи –
„Цялата държавна власт произтича от народа”. Ядрото на демокрацията се съдържа в
принципа, че народът е първичен източник на цялата държавна власт. Най-често демокрацията се възприема като процес на колективно управление.
Пряка демокрация има тогава, когато народът като единен социално-политически организъм непосредствено и ефективно осъществява изначално принадлежащата
му власт в държавата. Понятието е утвърдено в правно-политическо пространство в
двойката „пряка и представителна демокрация”. При представителната демокрация решаващата власт е у народните представители, които са периодично избирани.
При пряката демокрация гражданите решават пряко.
Съвременните форми на пряката демокрация възникват и се развиват в Швейцария от XIII в. насам на кантонално равнище, а по-късно са уредени и в националната
конституция.
Много страни позволяват използването на различни лостове за осъществяване
на пряка демокрация. Един от тях е Референдумът.
В парламентите на германската и швейцарската конфедерация решения се вземат при условие, че гласуването на представителите ще получи одобрението на правителствата на държавите. Впрочем решаването под условие на референдум е правило в международното право, прилагано и в по-ново време на международни форуми,
когато делегатите не са генерално упълномощени да подписват взетите решения. В
Европа, в зората на конституционализма, референдумът не е бил популярен, освен в
Швейцария. Конституцията на Франция от 1793 г., наричана „Якобинска”, въвежда
ново изискване – всеки закон да бъде приеман и с референдум. Така е приета самата
конституция, но тя не влязла в сила.
Първата българска Конституция – Търновската, не предвижда нито референдум,
нито друга форма на пряката демокрация, което е характерно за епохата. Следващата
Конституция от 1947 г. предвижда формата – „допитване до народа” като родово понятие. Конституцията от 1971 г. освен родовата правна фигура „допитване до народа” предвижда изрично и референдума като форма на пряката демокрация.
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Сега действащата Конституция от 1991 г. урежда изрично референдума на национално и на местно ниво, с подробна уредба в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/. Конституцията
не дефинира понятието за референдум. Специалният закон – ЗПУГДВМС, съдържа
лаконична дефиниция само за националния референдум.
Чрез него гражданите непосредствено решават въпроси от национално значение,
които са от компетентността на Народното събрание. От уредбата на ЗПУГДВМС се
налага изводът, че в българското право референдумът е най-силната форма на пряката демокрация.
Видовете референдуми биват подреждани като двойки по различни критерии:
императивен и консултативен; задължителен и факултативен; конституционен и
законодателен; общодържавен и местен.
Конституцията на Република България предвижда, че в Република България се
произвеждат национални и местни референдуми на базата на всеобщо и равно
избирателно право, с пряко и тайно гласуване (чл. 10). Датата за провеждане на национален референдум се определя от президента на Републиката след като Народното събрание е взело решение за това.
Според ЗПУГДВМС национален референдум се провежда за решаване на въпроси с национално значение. В чл. 9 ал. 2 е уредено по кои въпроси не може да се
провежда национален референдум, а именно: по въпросите относно размера на данъците, таксите, трудовите и осигурителните плащания и вноски; въпросите, които са
компетентността на Велико Народно събрание; въпросите относно държавния бюджет; правилата на вътрешната организация и дейност на Народното събрание; по редица текстове на Конституцията.
Не могат да се подлагат на референдум в тяхната цялост кодекси и закони,
които уреждат изцяло материята в конкретна област. Референдум по въпроси относно сключени от Република България международни договори може да се провежда,
но само преди тяхната ратификация.
Всички граждани на Република България, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума и избирателни права,
имат право да участват в национален референдум.
Най-малко 1/5 от всички народни представители, президентът на Републиката,
Министерският съвет, 1/5 от общинските съветници на страната и инициативен комитет на граждани с избирателни права, събрал най-малко 200 000 подписа на граждани
с избирателни права имат инициативата за провеждане на национален референдум.
Организационно-техническата подготовка на националния референдум се осъществява от Министерския съвет във взаимодействие с избирателните комисии. Бюлетината е бяла, съдържа въпроса, на който трябва да се отговори, както и двете
опции за отговор – с „да” и „не”. Законът урежда процедурата относно начина на
гласуване и определянето на недействителните бюлетини. Действа Централна избирателна комисия /ЦИК/, формират се и районни и секционни избирателни комисии.
ЦИК обобщава данните и обявява резултатите от гласуването. Референдумът е
редовно произведен и предложението, предмет на референдума, се смята за прието,
ако са изпълнени две условия: 1) в гласуването да са участвали не по-малко от участвалите в последните избори на Народното събрание, и 2) с „да” да са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.
Резултатът от националния референдум се оформя като решение на Народното
събрание и се обнародва в „Държавен вестник“. Народното събрание приема необходимите актове за изпълнение на решението.
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Законността на проведения национален референдум може да бъде оспорена в
7-дневен срок пред Върховния административен съд, който се произнася с окончателно решение също в 7-дневен срок.
Местен референдум може да се проведе в община, район или кметство по въпроси, които са от местно значение и които са от компетентността на органите на
местно самоуправление или на органите на района или кметството. Законът предвижда изрично изключенията, т.е. въпросите, които не могат да се решават чрез местен
референдум, а именно: относно общинския бюджет, размера на местните данъци и
такси и относно организацията и дейността на общинския съвет.
Правото да гласуват при провеждане на местен референдум имат български
граждани, които не са лишени от избирателни права и които имат постоянен адрес в
общината, района или кметството през последните 6 месеца до насрочването на
референдума.
Правото на инициатива за произвеждането на местен референдум имат: 1/5 от
общинските съветници; кметът на общината и инициативен комитет, подкрепен с
подписите на най-малко 1/20 от гражданите с избирателни права, с постоянен адрес в
общината. Организационно-техническата подготовка се осигурява от кмета, а разходите се поемат от общинския бюджет. Действат общинска и секционна комисия .
Местният референдум се счита за редовно произведен, а предложението – за
прието, ако са изпълнени две условия: 1) да са гласували не по-малко от 40% от гражданите с избирателни права в съответната община, и 2) „за” да са гласували повече от
половината от участвалите избиратели.
Общинската избирателна комисия обобщава данните и обявява резултатите от
гласуването.
Законността на резултатите от проведения референдум може да се оспори пред
съответния административен съд, а неговото решение – пред Върховния административен съд.
Гражданската инициатива е нова форма на пряка демокрация за Република
България. Въведена е със ЗПУГДВМС в две форми: национална и местна инициатива. От принципно значение е, че гражданската инициатива не е решаваща форма на
пряка демокрация. Чрез нея не се цели вземането на решение по конкретен въпрос, а
достигането на предложенията на гражданите до компетентните органи на национално и местно ниво. След разглеждане на предложенията съответните органи трябва да
обявяват решението си и мерките за неговото изпълнение.
Гражданската инициатива се осъществява чрез подписка, организирана както на
територията на цялата страна, така и в границите на община, район и кметството.
Инициативата започва с решение, взето на събрание на най-малко 50 граждани с избирателни права.
Разходите по организирането на подписка се финансират от граждани и юридически лица.
С изменението на ЗПУГДВМС (ДВ, бр. 42/2012 г.) се въведе модифицирана
форма на гражданската инициатива като форма на пряка демокрация. Модификацията се съдържа във възможността за подкрепа на гражданска инициатива, провеждана на европейско ниво.
Общото събрание на населението е форма на пряка демокрация предвидена в
Конституцията – Чл. 136, ал. 1. Прилага се за решаване на местни въпроси в малки
общности – до 10 000 души. Характерно е, че общото събрание се състои от всички
граждани с избирателни права в населеното място.
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Събранието се свиква от кмета, по негова инициатива, по решение на общинския съвет или по искане на част от избирателите. Събранието е редовно, ако в него
участват повече от ¼ от гласоподавателите в населеното място. Гласуването е тайно,
освен ако събранието реши друго.
Резултатите от събранието се определят от преброители. Събранието приема решение, за което се изготвя протокол. Разноските за общо събрание на населението се
поемат от общинския бюджет.
На основата на решението на общото събрание кметът има две възможности:
1) издава заповед, в която конкретизира мероприятията за изпълнение на решението,
или 2) внася предложение в общинския съвет за приемане на решение или наредба.
Демокрацията има много положителни страни. Тя служи за самоопределянето
и самоуправлението на гражданите. Укрепва демокрацията като отнема почвата “под
краката” на лобистите. Действа възпитателно и образователно, тъй като гражданите
трябва да се занимаят и проучат конкретен въпрос.
Също така без съмнение, няма друга форма на демокрация, осигуряваща повисока степен на откритост и прозрачност между хората и тяхната власт. Дискусии и
дебати по важни въпроси са открити за обществеността. Директният и безпогрешен
глас на хората при пряката демокрация изисква голямо ниво на отчетност от страна на
правителството. Правителството не може да претендира, че не е било информирано за
волята на народа и тя е била неясна. Така се елиминират и смущения в законодателния
процес от страна на отделни политически партии и групи с лобистки интереси.
Поне на теория хората са по-склонни да спазват законите, които те самите
създават. Освен това, ако те знаят, че техните становища и мнения ще бъдат зачитани, биха се включили по-активно в процесите на управление на обществото.
Демокрацията е универсална ценност и възможно най-добра система за организиране предпочитанията на гражданите.
Пряката демокрация е нужна. Обикновеният гражданин се е превърнал в
„зрител“, който не участва във вземането на важни за обществото решения, както и
няма никаква възможност за контрол върху решенията на представителната власт –
Парламент (чрез който да се осъществява контрол върху правителството), президент
и кметове. И най-важното – той не участва в разпределението на публичните средства, т.е общите пари, изработени с усилията на всички български граждани. Затова е
необходима пряка демокрация, т.е. народът да пише правилата, по които да функционира държавата и те да са в интерес на цялото общество, а не на определени прослойки.
В заключение мога да заявя, че сегашната ситуация в страната налага преосмисляне на това каква трябва да бъде демокрацията. Истинската демокрация не може да
е привилегия на шепа привилегировани, наричащи себе си „елит“. Тя трябва да приобщава гражданите и да ги подтиква към активно участие във вземането на най –
важните решения за развитието на обществото. Демократично устройство на държавата има тогава, когато връзката между управляваните и управляващите е подчинена
на основното изискване – държавата да служи на гражданите, а не гражданите на
държавата, управлението да съществува за народа, а не обратното.
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Abstract: The present paper highlights the legal nature of the presumption of innocence of
the accused person in criminal proceedings, as well as some rules deriving from it. The
issue of the domestic remedies available to the accused person to defend against violations
of the presumption of innocence is elaborately discussed. The paper studies some cases in
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Презумпцията за невиновност е основна процесуална гаранция за осигуряване
на възможност за упражняване на правото на защита на обвиняемия. Тя е установена
в чл. 31, ал. 3 от Конституцията на Република България (КРБ) и в чл. 16 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК). Съгласно тези разпоредби обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
Лицата, които имат задължение да не обявяват обвиняемия за виновен преди да
е налице окончателна осъдителна присъда, са държавните органи. Според Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) презумпцията може да бъде нарушавана не
само от държавните органи в наказателния процес – съдия, прокурор, разследващи
органи, но и от всички представители на държавата като министър-председател,
председател на народното събрание, полицейски служители и т. н.
Според проф. М. Чинова разпоредбата на чл. 16 от НПК е по-скоро адресирана
към законодателя, защото когато един законодател уреди такова принципно правило,
че обвиняемият се смята за невинен, същото това правило задължава същия този законодател да уреди толкова права и такива процесуални институти, с които да се гарантира, че обвиняемият няма да може да се третира като виновен. [1.]
Съгласно разпоредбата на чл. 16 от НПК обвиняемият се смята за невинен до
установяване на противното с влязла в сила присъда. Използваният глагол „се смята“,
разглеждан в буквалния му смисъл, може да доведе до неправилния извод, че законодателят предписва на държавните органи да мислят, че обвиняемият е невинен до доказване на противното с окончателна присъда. Ако този извод беше правилен, то щеше да бъде нарушен друг принцип на наказателния процес, а именно вземане на решение по вътрешно убеждение, и нямаше да се разкрие обективната истина по делото. Правната същност на презумпцията за невиновност не се свежда до това. Действително за спазването й няма значение дали държавните органи смятат, или не, обвиняемия за невинен. Това е от значение при формирането на вътрешното им убеждение по въпроса за виновността.
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Правната същност на презумпцията за невиновност се свежда до задължението на държавните органи да не обявяват обвиняемия за виновен в своите официални изявления. Официално е всяко изявление на държавен орган, чието съдържание може да бъде отнесено към дадено престъпление. Подобни изявления не трябва
да създават впечатлението, че лицето, което е привлечено като обвиняем, е виновно.
В противен случай ще бъде нарушена презумпцията му за невиновност. Това правило
обаче не засяга актовете по същество, които имат за цел да докажат вината на обвиняемия, като например обвинителния акт или решенията относно вината.
Презумпцията за невиновност е процесуална гаранция, която осигурява правото
на защита на обвиняемия. Следователно тя съществува и се прилага, доколкото е
конституирана фигурата на обвиняемия в наказателния процес. Тя възниква с изготвянето на постановление за привличане на обвиняем от разследващия орган или прокурора. От това следва, че презумпцията за невиновност започва да се прилага още
преди обвиняемият да бъде уведомен, че е привлечен в това качество, тоест преди да
му бъде предявено постановлението за привличане на обвиняем.
Ако съдим по формулировката на чл. 16, стигаме до извода, че презумпцията за
невиновност преустановява своето действие с влизане в сила на осъдителна присъда.
Всъщност тя действа до момента, в който не се реши въпросът за виновността на обвиняемия окончателно. Но не е задължително актът, с който се решава въпросът за
вината, да е осъдителна присъда. Такъв акт може да бъде и оправдателна присъда или
постановление за прекратяване на досъдебното производство. Следователно актът, с
който се преустановява действието на презумпцията за невиновност, е всеки акт, с
който се решава окончателно въпросът за вината на обвиняемия. [2. ]
На следващо място се поставя въпросът дали презумпцията за невиновност се
прилага и при възобновяване на наказателните дела. Според проф. Стефан Павлов от
момента, в който се образува надзорно производство, висящността на делото се
възобновява, а с това и висящността на въпроса за виновността. А след като се възобновява висящността на въпроса за виновността, се възобновява и действието на презумпцията за невиновност. Този извод е правилен и защото презумпцията за невиновност е установена в разпоредбата на чл. 16 от НПК в глава втора, озаглавена „Основни принципи“. Следователно, тя намира приложение във всички стадии на процеса,
каквито стадии са и надзорните производства. [2. ]
В НПК са предвидени редица правила, които осигуряват прилагането и
спазването на презумпцията за невиновност.
Едно от тези правила е свързано с тежестта на доказване, която е уредена в разпоредбата на чл. 103 от НПК. Съгласно чл. 103, ал. 1 тежестта да се докаже обвинението по дела от общ характер лежи върху прокурора и разследващите органи. По отношение на делата от частен характер доказателствената тежест лежи върху частния
тъжител. В ал. 2 на същата разпоредба е предвидено, че обвиняемият не е длъжен да
доказва, че е невинен. Това е правило, от което няма изключение. Не може в хода на
процеса доказателствената тежест да се прехвърли на обвиняемия. В противен случай
презумпцията за невиновност ще бъде нарушена.
На следващо място, обвиняемият има право да дава обяснения когато и колкото
пъти намери за необходимо. Също така, той има право да запази мълчание и да откаже да дава обяснения по обвинението, което е пряка последица от презумпцията за
невиновност. Той може дори да дава неверни обяснения. Но по-важното е, че това
поведение на обвиняемия не може по никакъв начин да се тълкува в негова вреда.
Упражняването на правото на обвиняемия да запази мълчание не може да се използва
срещу него или да се счита за доказателство, че е извършил съответното престъпле166
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ние. Това поведение на обвиняемия дори не може да се отчита като отегчаващо
обстоятелството. Друг е въпросът, че когато той направи самопризнания, това се взема предвид като смекчаващо обстоятелство при определянето на наказанието за
извършеното престъпление.
За да се гарантира правото на обвиняемия да не се самоуличава, в Директива на
ЕС 2016/343 е посочено, че върху обвиняемите не трябва да се оказва натиск, когато
от тях се иска да направят изявление или да отговорят на въпроси, да представят доказателства или документи или да предоставят информация, което да доведе до самоуличаване. [3.]
Презумпцията за невиновност изисква обвинението да се докаже по несъмнен
начин. В тази връзка в разпоредбата на чл. 116 от НПК е предвидено, че дори да има
самопризнание, това не освобождава държавните органи от задължението им да събират и други доказателства по делото. Обвинението и присъдата не могат да се основават само на самопризнание.
Друго правило, което осигурява спазването на презумпцията за невиновност, е,
че присъдата не може да почива на предположения (чл. 303 от НПК).
Пряка последица от презумпцията за невиновност е и правилото, че всяко съмнение за вината се тълкува в полза на обвиняемия, което означава, че се приема за невинен. [1. ] Това правило се прилага, когато обвинението не може да бъде доказано
несъмнено, независимо, че са извършени всички възможни процесуални действия по
разследването. Когато от доказателствата по делото, които са събрани и проверени
при условията и по реда на НПК, не може да се направи категорично заключение, че
обвиняемият е извършил престъплението, се приема, че той не го е извършил и се
постановява оправдателна присъда.
Важно е да се отбележи, че при прекратяване на производството или при постановяване на оправдателна присъда не трябва да бъдат използвани думи или изрази,
които по някакъв начин да създават впечатление, че подсъдимият е виновен или такива, които поставят под съмнение неговата невиновност. В противен случай презумпцията за невиновност ще бъде нарушена. [2. ]
Всички тези правила, установени в НПК, са създадени и се прилагат, защото по
силата на презумпцията за невиновност обвиняемият се смята за невинен. Освен това
спазването им е задължително, независимо, че някой държавен орган е стигнал до
убеждение за виновност. [1. ]
Следващият въпрос, който се поставя, е какво се случва когато, въпреки установените правила, които гарантират, че обвиняемият няма да се третира като виновен,
държавен орган наруши презумпцията му за невиновност. С какви средства за защита от това нарушение разполага обвиняемият и достатъчно ефективни ли са те?
В рамките на наказателния процес обвиняемият има възможност да обори отправените от прокуратурата обвинения и да докаже своята невинност. Ако на първа
инстанция бъде осъден, той може да обжалва тази присъда. Ако наказателното производство приключи с окончателна оправдателна присъда, обвиняемият може да потърси обезщетение за вреди, претърпени вследствие на несправедливо обвинение. Той
може да подаде иск за вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за отговорността на
държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).
В тази разпоредба е предвидено, че държавата отговаря за вредите, причинени
на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда при обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателно167
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то производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по
давност или деянието е амнистирано.
Искът за вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОДОВ може да се разглежда като средство за защита на презумпцията за невиновност, когато тя бъде нарушена, но при някои условия. На първо място, с този иск може да се защитава презумпцията за невиновност, но само когато тя е била нарушена от държавен орган на наказателния процес – съдия, прокурор или разследващ орган. Следователно не може да се търси обезщетение за вреди, претърпени вследствие на нарушения на презумпцията за невиновност от други представители на държавата с този иск.
На второ място, за да се подаде иск за вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3, предложение
първо от ЗОДОВ, е необходимо обвиняемият да е бил оправдан, а по предложение
второ и трето е необходимо образуваното наказателно производство срещу него бъде
прекратено, поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното
деяния не е престъпление. Следователно обвиняемият трябва да изчака да приключи
делото и то с окончателна оправдателна присъда или да се прекрати, за да потърси
защитата на презумпцията си за невиновност по този ред. Той не може да реагира
незабавно на нарушението и да се защити.
Презумпцията за невиновност действа от момента, в който се конституира фигурата на обвиняемия в процеса, до момента, в който въпросът за неговата вина бъде
окончателно решен. В рамките на този срок, когато бъде нарушена презумпцията за
невиновност на обвиняемия, той трябва да има възможност да се защити от това нарушение. Според практиката на ЕСПЧ, за да се приеме, че едно вътрешноправно
средство за защита на презумпцията за невиновност е ефективно, то обвиняемият
трябва да може да го упражни незабавно. [4.] Тоест ако презумпцията за невиновност
бъде нарушена на досъдебна фаза, още тогава обвиняемият трябва да може да се защити от това нарушение.
На следващо място, не е правилно и разбирането, че само когато обвиняемият
бъде оправдан, може да търси защита от нарушенията на презумпцията му за невиновност. В този смисъл е и практиката на ЕСПЧ, според която всяко ефективно
средство, което има за цел да поправи нарушение на презумпцията за невиновност на
обвиняемия, възникнало по време на висящо наказателно производство, не трябва да
бъде обвързвано с изхода от неговото дело. Приемането на противното би означавало
да се премахне самият принцип на зачитане на презумпцията за невиновност. [4.]
Обстоятелството, че обвиняемият е признат за виновен с окончателна осъдителна
присъда, не променя факта, че неговата презумпция за невиновност е била нарушена
и не освобождава от отговорност държавните органи, които са я нарушили.
Следователно искът за вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОДОВ не може да бъде
ефективно средство за защита на презумпцията за невиновност на обвиняемия.
Следващото вътрешноправно средство за защита при неспазване на презумпцията за невиновност на обвиняемия е възможността му да подаде тъжба за клевета
срещу съответния държавен орган, който е нарушил презумпцията му за невиновност.
В разпоредбата на чл. 147 от Наказателния кодекс е предвидено, че който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление, се наказва за
клевета. На практика, когато държавен орган в свое официално изявление чрез своите
думи или изрази създаде впечатление, че обвиняемият е извършил конкретно престъпление преди това да е установено по надлежния ред, може да се приеме, че той
осъществява състава на престъплението клевета във втората форма на изпълнителното деяния – приписване на престъпление. Наказателното преследване за клевета се
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възбужда по тъжба на пострадалия пред съда. Тъжбата може да бъде придружена от
граждански иск за обезщетение на вредите съгласно чл. 84, ал. 1 от НПК.
Могат обаче да се направят някои възражения доколко това средство за защита
на презумпцията за невиновност е ефективно.
Първото възражение, което може да се направи, е обстоятелството, че има държавни органи, които се ползват с функционален имунитет. Това са магистратите и
народните представители.
С оглед на чл. 132 от КРБ възможността за подаване на тъжба за клевета изглежда по начало изключена, когато нарушението на презумпцията за невиновност
на обвиняемия е извършено от съдия, следовател или прокурор, тъй като магистратите се ползват с функционален имунитет. Този имунитет им предоставя наказателна
неотговорност за служебни действия и постановени актове при условие, че извършеното действие не е умишлено престъпление от общ характер. Това означава, че те не
могат да бъдат преследвани в рамките на частно наказателно производство и подаването на тъжба за клевета не може да е средство за защита при нарушение на презумпцията за невиновност.
С функционален имунитет се ползват и народните представители съгласно
чл. 70 от КРБ. Следователно обвиняемият не може да брани презумпцията си за невиновност от нарушенията на народен представител чрез тъжба за клевета.
Българското законодателство не предоставя такъв имунитет на останалите представители на държавата и по отношение на тях производството за клевета, съчетано с
граждански иск за вреди, може да се разглежда като средство за защита.
На следващо място, делото за клевета е предпочитан способ за оспорване на
изявление, приписващо на дадено лице отговорността за престъпление, когато наказателното производство не тече или не е образувано. [4. ]
Освен това, в разпоредбата на чл. 147, ал. 2 от НК е предвидено, че деецът не се
наказва, ако се докаже истинността на разгласените обстоятелства или на приписаните престъпления. Следователно ако делото на обвиняемия приключи с окончателна
осъдителна присъда, производството за клевета по начало няма да може да защити
презумпцията за невиновност на обвиняемия.
Друго вътрешноправно средство за защита на презумпцията за невиновност е
възможността на обвиняемия да предяви иск за вреди по чл. 45 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за да ангажира гражданската отговорност на лицата,
чиито изказвания са накърнили презумпцията за невиновност.
По отношение на иска по чл. 45 от ЗЗД по делото „Масларова срещу България“
ЕСПЧ е приел, че той не е ефективно средство за защита на презумпцията за невиновност. По това дело българското правителството в подкрепа на тезата си, че този
иск е ефективно вътрешноправно средство за защита на презумпцията за невиновност е цитирало няколко съдебни решения на първоинстанционни национални съдилища по искове по чл. 45 от ЗЗД, по които съдилищата присъждат обезщетения за
обидни и клеветнически изказвания на физически лица срещу други физически лица
или държавни служители. Но ЕСПЧ констатира, че тези решения се отнасят до различни случаи от настоящия, тъй като обидните и клеветнически изказвания са направени от физически лица по адрес на други физически лица или на държавни служители, а не от представители на държавата. [11.]
От направеното кратко изложение на вътрешноправните средства за защита на
презумпцията за невиновност, може да се направи извод, че те не са съобразени с
изискванията за ефективност на практиката на ЕСПЧ. По мое мнение българският
законодател трябва да уреди ефективно вътрешноправно средство за защита на презумпцията за невиновност на обвиняемия в наказателния процес. Такова средство за
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защита може да бъде например да се предвиди възможност обвиняемият да предяви
иск за обезщетение на вреди, претърпени вследствие на изявления на държавни органи, които нарушават презумпцията му за невиновност. Предявяването на такъв иск
трябва да е възможно и докато наказателното производство на обвиняемия е висящо
и не трябва да е обвързано с изхода на делото му. Според мен най-подходящо е възможността за предявяване на такъв иск да бъде уредена в Закона за отговорността на
държавата и общините за вреди, тъй като нарушителите на презумпцията са държавни органи. С такъв иск ще се постигне признаване на нарушението на презумпцията
за невиновност на обвиняемия и навременна и ефективна защита от това нарушение.
Някои решения на Европейския съд по правата на човека, по които
България е осъдена за нарушаване на презумпцията за невиновност.
Между декември 2009 г. и април 2010 г. Министерството на вътрешните работи
провежда много полицейски операции, насочени към разбиване на различни престъпни групировки. По време на тези операции са задържани много лица, включително
политици, което е широко отразено в медиите. Много политици и прокурори коментират арестите и последвалите ги наказателни преследвания пред медиите. Вследствие на тези събития ЕСПЧ е бил сезиран с поредица жалби, по които се произнася, че
са налице нарушения на правата на човека, в това число и на презумпцията за невиновност на обвиняемия в наказателния процес. [4.] Следва разглеждане на конкретните изявления по отделните дела, които ЕСПЧ е приел, че нарушават презумпцията
за невиновност на различни лица, вследствие на което България е осъдена.
- Дело „Гуцанови срещу България“ и Дело „Славов и други срещу България“
Във връзка с проведена полицейска операция „Медузите“ министърът на вътрешните работи прави изявление, публикувано във вестник „Черно море“ на
01.04.2010 г. Министърът казва следното: „(...) направеното от тях се явява схема,
разработвана в продължение на години, защото има три договора на стойност
около два милиона евро и то за автобуси втора ръка.“
ЕСПЧ приема, че това изречение е визирало изрично Борислав Гуцанов и бизнесмена Даниел Славов. То е сочело недвусмислено, че операциите, свързани със
злоупотреба с власт и незаконно обогатяване, са били разработени от тях двамата.
ЕСПЧ веднъж е приел по делото „Гуцанови срещу България“, че това изречение
нарушава презумпцията за невиновност на Б. Гуцанов, а след това по делото „Славов
и други срещу България“, че същото изречение нарушава презумпцията за невиновност на Д. Славов. [4., 9.]
По делото „Гуцанови срещу България“ ЕСПЧ установява, че е налице и второ
нарушение на презумпцията за невиновност на Б. Гуцанов. В мотивите на определението от 18.05.2010 г. на Варненски окръжен съд, с което Б. Гуцанов е оставен в ареста, е използвано следното изречение: „На първо място, съдът продължава да счита,
че е извършено престъпление и че обвиняемият има касателство към него(...).“ [4.]
По делото „Славов и други срещу България“ ЕСПЧ констатира, че е извършено
нарушение и по отношение на Д. Славов. С решението на Окръжен съд – Варна,
което постановява продължаването на задържане под стража на Д. Славов, е нарушена презумпцията му за невиновност. Съдът се изразява по следния начин: „Съдът
счита, че е извършено престъпление и продължава да е на мнение, че обвиняемия
има касателство за него. (...)“. [9.]
- Дело „Алексей Петров срещу България“
По това дело има общо четири изявления на министъра на вътрешните работи,
които нарушават презумпцията за невиновност на Алексей Петров. Част от тях на170
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рушават презумпцията за невиновност и на други лица, които са подали отделни
жалби до ЕСПЧ. Такива са по делото „Стоянов и други срещу Бългaрия“ и делото
„Петров и Иванова срещу България“.
На 10.02.2010 г. министърът на вътрешните работи в телефонно интервю дава
информация за развитието на операция „Октопод“. Kоментарите на министъра, отнасящи се до Ал. Петров, по прякор Трактора, и до Пламен и Йордан Стоянови, по прякор братята Дамбовци: „Мога обаче да кажа, че задържаните са част от престъпна група с добре структурирана йерархия, която извършва престъпления от повече
от десет години. (...) Става дума за изключително добре организирана престъпна
група, действаща на територията на страната, която е успяла да създаде за
последните десет години този октопод, за който говорим днес (...), с точене на
ДДС, пране на пари, търговия с влияние и всичко, свързано в този спектър на
Наказателния кодекс“. Все още говорейки за същите лица, той добавя: „Мога да
кажа, че всички лица, задържани вчера вечерта и днес, са хора, които са част от
високите нива на тази йерархично изградена организирана престъпна група. Знаете,
че тази сутрин бяха задържани братята Дамбовци, които са на входа и на изхода
на Кремиковци в последните години, както и Трактора, (...). Те се занимават с това,
което беше изброено преди малко, и са хора, осъществявали необходимото влияние,
за да може тази организирана престъпна група да не бъде обезпокоявана през
последните 10 години“.
ЕСПЧ е приел веднъж по делото „Алексей Петров срещу България“, че това
изявление на министъра нарушава презумпцията за невиновност на Ал. Петров и
втори път по делото „Стоянов и други срещу България“ е приел, че същото изявление
нарушава презумпцията за невиновност и на Пламен и Йордан Стоянови. [5., 8.]
Два дни по-късно министърът на вътрешните работи прави следното изявление:
„Самият факт, че през последните няколко дни се говори не за останалите членове
на престъпната група, а единствено за Алексей Петров, говори, че той е на много
по-високо ниво“. [5.]
Три дни по-късно, в интервю на въпроса на журналист: „Кой е на върха на
октопода, Алексей Петров или друг?“, министърът отговаря по следния начин: „Той
е респектиращата фигура при укрепването на тази йерархична организирана
престъпна група и е имал основна роля във всичко. (...)“ [5.]
На 15.02.2010 г., министърът прави следното изявление по повод на Ал. Петров
и на Антон Петров, по прякор Хамстера: „В двете операции „Наглите“ и „Октопод“
ние откриваме едни и същи хора. Типичен пример е Хамстера. Всеки знае кой е
човекът, който контролира повечето от хората в застрахователните среди и
кражби на коли. Но действията на Хамстера не са извършвани без знанието на
този, който се намира на горното ниво, а това е Алексей Петров - Трактора. (...)
Това, че Алексей Петров е бил агент под прикритие, е само прах в очите. Можем да
твърдим без съмнение, че мафията е внедрила един от хората си в държавата.
(...)“.
ЕСПЧ приема както по делото „Алексей Петров срещу България“, така и по делото „Петров и Иванова срещу България“, че това изказване накърнява презумпцията
за невиновност веднъж на Ал. Петров и втори път на Антон Петров. [5., 7.]
През февруари 2010 г. градският прокурор на София казва следното: „Когато
лидер на престъпна група е с постоянна мярка „задържане“, свидетелите добиват
повече кураж.“ ЕСПЧ приема, че прокурорът недвусмислено визира Ал. Петров, с
което нарушава презумпцията му за невиновност. [5.]
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- Дело „Костадинов срещу България“
Министърът на вътрешните работи прави следното изказване, което нарушава
презумпцията за невиновност на Тони Костадинов: „Тони Костадинов е сътрудничил
и е предоставял информация за клона на Централна Кооперативна Банка в Козлодуй, обран през изминалия август, откъдето са изчезнали 80 000 лева, както и за
други учреждения в Мизия. (...) Той е проявил такава арогантност като точно
преди своя рожден ден, посочил с пръст едно учреждение в Мизия и казал: „Хайде,
побързайте, зарадвайте ме с нещо.“. [6. ]
- Дело „Петров и Иванова срещу България“
По това дело ЕСПЧ е приел, че две изявления на министъра на вътрешните работи нарушават презумпцията за невиновност на Антон Петров, по прякор Хамстера.
Едното от тях беше разгледано по-горе при нарушенията на презумпцията за невиновност на Ал. Петров по делото „Алексей Петров срещу България“. [5., 7.]
През месец февруари 2010 г. министърът на вътрешните работи прави следното
изявление, с което нарушава презумпцията за невиносност на Антон Петров: „След
като сме внесли с прокуратурата обвинение за Хамстера, значи той е част от тази
престъпна група“. [7. ]
- Дело „Попови срещу България“
На 02.04.2010 г. медиите са публикували следните изявления на министъра на
вътрешните работи, насочени към Тенчо Попов: „Очевидно става въпрос за вече
изградена схема за решаване на съдебно дело в предварително определена посока.
Парите, които е носил в себе си Тенчо Попов, е трябвало да стигнат до съдията, за
да бъде решено делото на бившия министър Николай Цонев по удобен за него
начин.“. ЕСПЧ е приел, че въпросните изявления нарушават презумпцията за невиновност на Тенчо Попов. [10. ]
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Abstract: The report analyzes the amendments and additions after the adoption of the Bill
amending the Constitution of the Republic of Bulgaria (amended DV. 100 of December 18,
2015) and the amendments to the Judiciary Act with DV. 28 of 2016. Several de lege
ferenda proposals have been considered, the main objective of which is to improve the
legislation, remove any ambiguity regarding the independence and accountability of the
judiciary and continue the reform of the judiciary in order to improve professionalism,
accountability and its effectiveness.
Key words: prosecutor general, court, Supreme Judicial Council, judicial reform,
Constitution of the Republic of the Republic of Bulgaria
1. Общи положения
Първостепенната причина за изготвянето на настоящия доклад, включително
заглавието на темата „Актуализирана стратегия за продължаване на съдебната
реформа“, е обусловена от доклада на Европейската Комисия до ЕП и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от
22.10.2019 г. по показател 1: промени в Конституцията, с които да бъде премахната
всякаква двусмисленост по отношение на независимостта и отчетността на съдебната
система и по показател 3: продължаване на реформата на съдебната власт с цел
подобряване на професионализма, отчетността и ефикасността, както и Решение
№ 825 на Министерския съвет от 18 декември 2014 г., с което е предложена за приемане Стратегията за продължавне на съдебна реформа в условията на членство в
Европейския съюз от Народното събрание и Πocтaнoвлeниe № 240 (ДВ., брой 76 от
27.9.2019 г.), c ĸoeтo бe cъздaдeн мexaнизъм зa ocъщecтвявaнe нa мoнитopинг нa нaциoнaлнo paвнищe пo пoĸaзaтeлитe въpxoвeнcтвo нa зaĸoнa, cъдeбнa peфopмa, бopбa
c ĸopyпциятa пo виcoĸитe eтaжи нa влacттa и c ĸopyпциятa в пo-oбщ плaн и бopбa c
opгaнизиpaнaтa пpecтъпнocт.
Необходимостта от изменения и допълнения, както в обществения договор, така
и в законите, е продиктувана от множество събития: неизпълнението на предписанията на Съда по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) в решението по делото „Колеви срещу България“ от 5 ноември 2009 г. относно въвеждане на механизъм за
ефективно разследване на главния прокурор, както и Междинна резолюция
CM/Res(2019)367 Изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека
по делата „С.З срещу България“ и „Колеви срещу България“ по системен проблем с
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неефективни наказателните разследвания в България и, в допълнение, липсата на гаранции за независимостта на наказателните разследвания относно главния прокурор.,
CDL-AD(2017)018 09/10/2017 - Bulgaria - Opinion on the Judicial System Act, adopted
by the Venice Commission at its 112th Plenary Session (Venice, 6-7 October 2017), както
и CDL-AD(2019) 031 Opinion № 968/2019 г. European Commission for democracy
trough law (Venice Commission) Bulgaria opinion on draft amendments to the criminal
procedure code and judicial system act concerning criminal investigations against top
magistrates (Venice, 6-7 December 2019), като в последната се обсъжда по-конкретно от гн Мартин КАЙЕР (заместник-член, Нидерландия) следното като възможност:
„създаването на длъжност на ad hoc специален прокурор - или дори резервен списък
на ad hoc прокурори - който би могъл да встъпи в длъжност и да поеме прокурорски
функции в случаите, когато главният прокурор може да бъде замесен“.1
Според чл. 4, ал. 1 от действащата Конституция Република България е правова
държава2. Това означава не просто, че се създават и спазват определени предписания
(закони), а че международно признатите ценности като справедливост, свобода, неприкосновеност на личността и равенство пред закона са поставени над силата и
властта. Конституцията е гарант за справедливостта в нашето общество. Според
Имануил Кант „Ако загине справедливостта, човешкият живот няма да има вече
никаква стойност“.
Върховенството на закона (правото)3 в България следва да бъде приоритет за
цялото общество и още повече – за институциите, които са създадени чрез закона и
следва да работят съобразно неговия дух, смисъл и цели. Унифицирана дефиниция за
върховенство на правото липса. Концептуализацията на съвременно разбиране и популяризиране на понятието обикновено се приписва на Албърт Вен Дайси, който го
анализира в своето „Въведение към изучаване на конституционно право“ от 1885 г.
Именно възпирането на изпълнителната власт е това, на което Фридрих фон Хайек
впоследствие обръща особено внимание и представлява ядрото на неговата дефиниция за „великите принципи, известни като върховенство на правото“.4

1

Както пише Рудолф Йеринг в съчинението си „Борбата за право“, всеки народ е изцяло оставен на себе си и няма някаква по-висша власт, която вместо него да поеме грижата да защити
правото му. Необходимо е постоянно гражданско и юридическо усилие за утвърждаване и защита на върховенството на правото.
2
Nobile officium – държавата по дефиниция трябва да бъде почтена и отговорна (вж. РКС
№ 15-2010 г., докладчик Е. Друмева по повод проверката за конституционосъобразност на
чл. 519 и 520 ГПК).
3
Според Целз, „правото е изкуство за доброто и справедливостта“. Понятието „право“ по смисъла на чл. 6, § 1 от Конвенцията включва не само законодателството, което предвижда
създаването и компетентността на съдебните органи (вж., наред с другото, Lavents v. Latvia, no.
58442/00, § 114, 28 ноември 2002), но и всяка друга разпоредба на вътрешното право, която,
ако бъде нарушена, би направила незаконно участието на един или повече съдии в разглеждането на делото (вж. Gorguiladzé v. Georgia, № 4313/04, § 68, 20 октомври 2009; and
Pandjikidzé and Others v. Georgia, № 30323/02, § 104, 27 октомври 2009). Това включва, по-специално, разпоредби относно независимостта на членовете на съда, продължителността на мандата им, безпристрастността и наличието на процедурни гаранции (вж. например Coëme and
Others, cited above, § 99, както и Gurov v. Moldova, № 36455/02, § 36, 11 юли 2006).
4
Решението по Дело C – 6/64 „Фламинио Коста срещу ENEL“ (Flaminio Costa срещу E.N.E.L.)
от 15 юли 1964 г. е емблематично решение в практиката на Европейския съд, чрез което Съдът
по тълкувателен път формулира принципа за върховенство на правото на Европейския съюз
над националното право на държавите членки.
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2. Въвеждане на фигурата ad hoc специален прокурор
Предложението за въвеждане на фигурата ad hoc специален прокурор (съдия от
Наказателната колегия на ВКС)5 да разследва главния прокурор,е свързано с липсата
на механизъм в глава шеста от действащата Конституция и Закона за съдебната
власт, за ефективно разследване и контрол върху главния прокурор, както и продължителното неизпълнението на предписанията на Съда по правата на човека (ЕСПЧ) в
решението по делото „Колеви срещу България“ от 5 ноември 2009 г. и санкциите,
които могат да бъдат наложени6. Той може обективно и напълно независимо да проведе разследването, защото е част от най-висшата съдебна инстанция, т.е. няма кариерна зависимост от ВСС, няма да може да бъде командирован и няма да бъде част
от прокуратурата, напр. не получава указания от главния прокурор и не дължи назначаването си на него7. Предлага се създаване на списък на такива ad hoc прокурори,
който може да бъде одобрен от Съдийската колегия на ВСС и след това да бъде съставен чрез жребий, когато дойде време и СК на ВСС получи информация относно
случая с участието на главния прокурор8. В този ред на мисли, Конституцията трябва
да се тълкува в светлината на общоприети принципи, един от които е nemo judex in
causa sua (никой не може да бъде съдия по неговия собствен случай)9.
Извън гореизложеното, струва си да помислим и за това, дали Обикновено или
Велико Народно събрание е компетентно да осъществи гореизложеното модифицира5

Така становище на фондация „Български адвокати за правата на човека за необходимите
промени за укрепването на гаранциите за основните права и свободи и тяхната ефективна
защита в Конституцията на Република България.
6
Вж. съдебна практика относно правомощието на органите на досъдебното производство да
разследват главния прокурор и фактическите възможности то да бъде упражнено – вж. мотиви
на влязла в сила присъда на Софийския районен съд от 2001 г. по н.о.х.д. № 2335/2001 г. (НК,
1 състав, съдия Мирослава Тодорова) по обвинение по чл. 289 НК срещу гражданин, призовавал следовател да разследва главния прокурор във връзка със самоубийството на прокурор от
ВКП.
7
Така становище Съюза на съдиите по време на дискусиите, инициирани от президента на
Република България по повод на предстоящо упражняване на конституцинно установено право
на инициатива за изменение и допълнение в Конституцията (чл. 154, ал. 1 Конституцията на
Репубика България).
8
Според Венецианската комисия основанията за отстраняване на главен прокурор трябва да
бъдат ясно формулирани в закона и преди да се вземе решение за неговото отстраняване, е
подходящо някой независим орган да проверява дали е основателно искането за отстраняване.
Вж. по-подробно Сравнителноправно изследване на Институт на Отворено общество: „Какво
(не) знаем за главните прокурори на държавите-членки на Европейския съюз.
9
Специално разрешение за започване на наказателно преследване срещу Главния се прокурор
се изисква в Хърватия (от Парламента), Русия (от състав от трима съдии от Върховния съд по
предложение на президента на Русия) и Швейцария (от Федералното министерство на правосъдието и полицията). В Италия и Гърция висшите прокурори са част от съдебната власт. Предложението в настоящото изложение представлява модификация между съществуващата нормативна уредба в Малта (там разследването може да бъде възложено на специален орган в случаите, отнасящи се до поведението на държавни служители, или до служители на орган, учреден със закон и Кралство Испания (там наказателното производство срещу най-високопоставените прокурори Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo е комптенция на
Наказателния отдел на Върховния съд, и Италия (там се въвежда специален механизъм за определяне на компетентен съдия в случаите, когато страни са съдии или прокурори, с цел гарантиране независимостта на решението на съдията в случаи, в които са замесени него или нейни
колег). Вж. по-подробно Сравнителноправен анализ на законодателството в други държави, в
които прокуратурата е част от съдебната власт, март, 2018 г.
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но предложение на Венецианската комисия. При описаните предложения за промени
в основния закон следва да се ръководим от критериите, установени в Решение № 3/
10 април 2003 г. по конституционно дело № 22/2002 г., Решение № 8 от 1 септември 2005 г. по конституционно дело № 7/2005, разбира се като се вземат предвид и разпоредбите на чл. 84 и чл. 158 КРБ10.
3. Изменение в стуктурата на Звеното за анализи и тълкувателна дейност
във Върховния касационен съд, съответно Върховния административен съд и
въвеждане на фигурата на генерален съдия
Сред основните задачи на звеното са да изследва противоречиви съдебни практики във ВКС, съответно ВАС и административните съдилища, да изготвя становища
по проекти на закони, внесени за разглеждане в Народното събрание, Министерския
съвет, както и по проекти на подзаконови нормативни актове, относно административното правораздаване, както и по конституционни дела. При установена противоречива и неправилна съдебна практика звеното ще отправя предложения за образуване на тълкувателни дела.
При осъществяване на дейността си, звеното може да иска становища и от председателите на отделения във Върховния касационен, респ. Върховния административен съд, съобразно тяхната компетентност.
Членовете на звеното ще се наричат генерални съдии, избрани по специфичен
ред, предвиден в Закона за съдебната власт (нови чл. 115а-115и ЗСВ). Избраният от
председателя на звеното генерален съдия ще дава становище по образуваното тълкувателно дело. Генералните съдии следва да бъдат седем. Мандатът на генерален съдия е 3-годишен. По този начин се въвежда една допълнителна гаранция за ефективността на тълкувателните решения, постановени от ВКС, съответно ВАС.
De lege ferenda, предложението е за създаване в глава четвърта от Закона за
съдебната власт на Раздел VIII “a” (нов), озаглавен Генерален съдия11.
Според предложението за нов чл. 115а, ал. 1 ЗСВ пленумът на Върховния касационен съд, съотвено пленумът на Върховния административен съд избира седем
генерални съдии. Изборът се извършва между съдии, прокурори, следователи, хабилитирани учени по правни науки, адвокати и други юристи с високи професионални
и нравствени качества, които имат най-малко 15 години юридически стаж, след кон10

Следва да се има предвид и практиката на Конституционният съд (КС) – ясно дефинирал
какво представлява формата на държавно управление от гледна точка на Основния закон.
Показателно в този смисъл е Решение № 3 от 5.07.2004 г. на КС на РБ по конст. д. № 3/2004 г.,
където КС, чрез референция към по-ранна своя практика, а именно – Решение № 3 от 2003 г.
по к.д. № 22 от 2002 г., затвърждава трайно конституционното схващане, че формата на държавно управление по смисъла на чл. 158, т. 3 от Конституцията се определя не само от характера на държавата като парламентарна или президентска република или монархия, а в нея се
включва и изградената от Великото Народно събрание система от всички основни конституционни институции, които доразвиват парламентаризма, тяхното съществуване, мястото им в
съответната власт, организацията, условията, начина на формиране и мандата им. Във формата
на държавно управление се включват и възложените на тези институции дейност и правомощия със запазване баланс между тях при съблюдаване на основните принципи, върху които е
изградена държавата – народен суверенитет, върховенство на основния закон, политически
плурализъм, разделението на властите, правовата държава и независимостта на съдебната
власт. В същия смисъл е и Решение № 8 от 1.09.2005 г. на КС на РБ по конст. д. № 7/2005 г.
/в този смисъл Становище на ВАС във връзка със ЗИДКРБ (изм. и доп. ДВ. бр. 100 от
18 Декември 2015 г.)/
11
Според автора чрез въвеждането на фигурата „генерален съдия“, ще се повиши ефективността на ВКС, съответно ВАС при изготвяне на Тълкувателни решения.
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султации с юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на
общественополезна дейност, които са работили най-малко 5 години в областта на съдебната реформа и са реализирали през последните 5 години конкретни инициативи в
тази сфера, висши училища и научни организации. Съгласно ал. 2 кандидатура се издига по предложение на не по-малко от ¼ от върховните съдии от пленума на Върховния касационен, съответно Върховния административен съд12. Според ал. 3 Звеното за анализи и тълкувателно дейност приема решението за избор на кандидат с
мнозинство не по-малко от четири гласа от членовете си с тайно гласуване и незабавно го изпраща на председателя на Върховния касационен, съответно Върховния
административен съд. Според ал. 4 първото заседание на Звеното, на което се избира
председател, се ръководи от най-възрастния генерален съдия. В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, провежда се второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. При второто гласуване за избран се смята кандидатът, който е получил повече
гласове, при равенство на гласовете – този, който е с по-голям професионален стаж, а
при равен стаж – по-възрастният.
В следващата разпоредба на чл. 115б ЗСВ се регламентират несъвместимости за
заемане на длъжността на генерален съдия с друга, аналогичен на чл. 18 ЗСВ относно
изборен член на ВСС.
С новелата на чл. 115в, ал. 1 ЗСВ се предлага пленумът на Върховния касационен съд, съответно пленумът на Върховния административен съд да избира генералните съдии не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на предходните. Съгласно ал. 2 предложение за кандидат за генерален съдия се издига от не помалко от ¼ от съдиите в пленума на Върховния касационен съд, съответно пленума
на Върховния административен съд. С алинея 3 предложенията за кандидати за генерални съдии се разглеждат от специализираната временна комисия на Върховния касационен съд, съответно Върховния административен съд. Към предложенията се
прилагат: 1. подробни писмени мотиви за професионалните и нравствените качества
на кандидатите, включително и изразени становища от професионални, академични и
други организации и 2. документи за завършено висше образование по специалността
„Право“, документи, свързани с изискванията за несъвместимост, както и документи
за юридическия стаж и кариерното развитие на кандидата. Според ал. 4 предложенията се правят, след като се вземе писменото съгласие на всеки кандидат. С ал. 5
предложенията заедно с подробна професионална биография на кандидатите и документите по ал. 4 се публикуват в срок до три работни дни от получаването им
на интернет-страницата на Върховния касационен съд, съответно Върховния административен съд. Публикуват се и имената и мотивите на върховните съдии, издигнали
съответната кандидатура. Съгласно ал. 6 публикуването на предложенията и документите по ал. 4 се извършва в съответствие с изискванията за защита на личните
данни и Закона за защита на класифицираната информация. Съгласно ал. 7 администрацията на Върховния касационен съд, съответно Върховния административе съд
служебно установява обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 8.
С предложението за чл. 116г ЗСВ се регламентира прекратяването на мандата,
аналогичен на чл. 165, ал. 1 ЗСВ, с изключение на т. 1, 6, 7 и 9.
С предложението за чл. 117д ЗСВ се регламентират предпоставките за освобождаване преди изтичане на мандата на генералния съдия, аналогични на чл. 27, ал. 1
с.з., със замяната на чл. 130, ал. 8 КРБ с чл. 20, ал. 1 ЗСВ; чл. 27, ал. 2 с.з. със същите
12

Към м. април 2020 г. съдиите в НК на ВКС са 27, съдиите в ГК на ВКС са 51, а съдиите в ТК
на ВКС са 22 или общ брой 100.
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условности и ал. 3 на чл. 117д ЗСВ е аналогична на чл. 27, ал. 3 ЗСВ с посочените
вече условности.
С предложението за нормата на чл. 115е ЗСВ се предвижда, че възнаграждението на генерален съдия да е равно на 90 на сто от възнаграждението на върховен
съдия.
Разпоредбата чл. 115ж ЗСВ е аналогична на чл. 52 ЗСВ.
Разпоредбата чл. 115з ЗСВ предвижда, че мандатът на генерален съдия да е 3
години, считано от деня на встъпването му в длъжност.
Съгласно предложението за чл. 115и ЗСВ генералният съдия представя становище по тълкувателно дело не по-късно от 3 месеца от датата на образуването му.
4. Преглед на глава шеста Съдебна власт от Конституцията на Република
България след измененията и допълненията с ДВ., бр.100 от 18 Декември 2015 г.
и глави втора и трета от Закона за съдебната власт след допълненията с ДВ.,
бр. 28 от 2016 г.
4.1. Повишаването на ефективността на тълкувателните решения и
постановления, както публичността и прозрачността.
Съгласно императива на чл. 128, ал. 1 ЗСВ председателят на съда, до който е подадено искането, с разпореждане образува дело и го възлага на един или на няколко
съдии-докладчици. Според алинея 2 председателят на Върховния касационен съд и
председателят на Върховния административен съд със съвместно разпореждане
образуват и насрочват дело за приемане на тълкувателно решение. Съгласно новелата
на чл. 128, ал. 3 делото по ал. 1 или 2 се насрочва в двумесечен срок от постъпване на
искането. Според предложението за нова алинея 4 разпореждането по ал. 1 незабавно
се изпраща до всички юридически факултите в Република България, Института за
държавата и правото при БАН, Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на
Република България и Камарата на частните съдебни изпълнители за становище, което следва да се представи не по-късно от 3 месеца, считано от датата на образуването.
Според предложението за алинея 5 становищата по предходната алинея се публикуват на интернет-страницата на Върховния касационен, съответно – Върховния административен съд.
4.2. Намаляване мандата на „тримата големи“
В разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България се
предвижда изменение в мандата на председателя на Върховния касационен съд,
председателя на Върховния и административен съд и главния прокурор от седем (de
lege lata) на пет години (de lege ferenda) без право на повторно избиране.
4.3. Структурни и функционални изменения в състава на прокурорската
колегия на ВСС, като в чл. 130, ал. 3 от Конституцията на Република България,
се предлагат следните промени:
Прокурорската колегия на ВСС да се състои от 11 членове като включва главния прокурор, трима членове, избирани пряко от прокурорите, един член, избран пряко от следователите, трима членове, избрани от Народното събрание и трима, избрани от президента на Република България. Членовете, избирани от Народното събрание и президента да бъдат юристи с високи професионални и нравствени качества,
които имат най-малко 15 години юридически стаж (арг. чл. 130, ал. 2 КРБ и 17, ал. 1
ЗСВ). Относно професионалния им опит той следва да бъде различен от този на
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действащ прокурор или следовател, както и на прокурор и следовател, заемал длъжността поне 5 години преди датата на избора. Процедурата по номинация следва да
бъде осъществявана от професионални магистратски организации, юридически лица
с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, висши училища и
научни организации. По този начин, без да се лишава Народното събрание от конституционното му правомощие да избира членовете на ВСС, значително ще се подобри процедурната гаранция за прозрачен процес по номинация. По този начин може
да се гарантира до някаква степен независимостта на съдебната система и прокуратурата няма да бъде извадена от съдебната власт, а от друга страна обвинителите няма
да участват в изборите на председатели на ВКС и ВАС. Считаме, че единствено при
лишаване от възможност за участие в изборите на председателите на върховните съдилища на членовете на прокурорската колегия на ВСС би могло да се постигне и изпълни основната задача на ВСС по отстояване независимостта на съдебната власт.
Предлагаме: Запазването на правомощията на пленума на ВСС да се отнася единствено до избора на главен прокурор. Предвижда се намаляване на мандата на изборните членове на Висшия съдебен съвет от пет (de lege lata) на три години (de lege
ferenda).13
4.4. Структурни и функционални изменения и допълнения в състава на
съдийската колегия на ВСС, като в чл. 130, ал. 3 и 4 от Конституцията на
Република България, се предлагат следните промени:
Съгласно действащата уредба на формиране на СК на ВСС съдиите, избирани
от съдии, се явяват числено малцинство, едва 6 от 14 членове са съдии, избирани пряко от съдиите (председателите на ВКС и ВАС, които, макар и съдии, не са избрани от
съдиите). Поради изложеното се предлага: Съдийската колегия на ВСС да бъде в състав 14 членове и да включва председателите на ВКС и ВАС, девет членове, избирани
пряко от съдиите, и трима членове, избрани от Народното събрание. Членовете, избирани от Народното събрание и президента на Република България да бъдат юристи с
високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко 15 години
юридически стаж (арг. чл. 130, ал. 2 КРБ и чл. 17, ал. 1 ЗСВ). Членовете, избирани от
Народното събрание, да бъдат юристи с професионален опит, различен от този на
действащ съдия, прокурор и следовател, както и на съдия, прокурор и следовател,
13

Така, в своето Решение № 13 от 15 декември 2010 г. по конст. дело № 12 от 2010 г., Конституционният съд уточнява, че „установената мандатност на органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и уреждането на мандатите е съобразно съвременните демократични принципи на изграждане и осъществяване на държавната власт. Тя гарантира последователност и приемственост в държавните структури и тяхната дейност. В същото време тя е и
юридическа гаранция за независимост на мандатния орган при осъществяване на предоставените му правомощия за определения срок. Чрез мандатността се цели стабилност и ефективно
функциониране на държавните органи и институции. Мандатът има същностно значение за
общественото развитие и е в основата на демократичния процес, съдейства за неговото осъществяване, както чрез демократичния способ за образуване на предвидените в Конституцията
органи, така и за контрол върху тяхната дейност. Следва да се отчита принципът на изборност
и на разделението на властите (чл. 8 от Конституцията), да се вземат предвид и принципите
заложени в конституционната уредба на различните власти и изискването за обновяване на
състава на определен държавен орган. За съдебната власт е установено комбинирано решаване
на въпросите на мандата – в Конституцията и в ЗСВ. Законовата уредба се изгражда съобразно
конституционните положения на чл. 129, ал. 2, чл. 130, ал. 6, чл. 131, чл. 132а от Конституцията
(вж. и Решение № 8 от 2006 г. по к.д. № 7 от 2006 г., Решение № 8 от 2007 г. по к.д. № 5 от
2007 г.).
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заемал длъжността поне 5 години преди датата на избора14. Предвижда се изменения
в разпоредбата на чл. 130, ал. 4 от Конституцията на Република България – намаляване на мандата на изборните членове на Висшия съдебен съвет от пет (de lege lata) на
три години (de lege ferenda).
4.5. Структурни и функционални изменения в състава на Инспектора към
ВСС, като в чл. 132а от Конституцията на Република България, се предлагат
следните промени:
Акцентира се върху необходимостта от повишаване на независимостта и ефективността на инспекторите при осъществяване на предоставените им от конституцията и ЗСВ правомощия, като се ограничава/изключва възможността за влияние при
вземането на решения по основни и други въпроси на Инспектората, т.е. цели се създаване на независимост до степен изключваща възможността на влияние от страна на
органа, който избира единадесетте (досега) инспектори (в предложението – 12). С
предвиденото право на министъра на правосъдието да избира една трета от инспекторите не се нарушава теорията за разделение на властите на Шарл дьо Монтескьо,
намерила израз в чл. 8 от Конституцията и допустимия баланс на взаимодействие
между изпълнителната и съдебната власт, предвиден в Конституцията. Освен това,
министърът на правосъдието има и ред правомощия, които са уредени в ЗСВ (чл. 32 –
председателстващ заседанията на пленума на ВСС; чл. 264, ал. 3 – определя броя на
ДСИ; чл.279, ал. 2 – определя броя на съдиите по вписванията и др.).
De lege ferenda, предложението е разпоредбата на чл. 132а, ал. 1 от Конституцията на Република България да придобие следната редакция: към Висшия съдебен съвет се създава Инспекторат, който се състои от главен инспектор и единадесет
инспектори, една трета от които се избират от Народното събрание с мнозинство две
трети от народните представители, една трета се назначават от министъра на правосъдието, а една трета се назначават от президента. Актът за избиране и назначаване
се обнародва в „Държавен вестник“ в 15-дневен срок (ал. 1). Инспекторите избират
главен инспектор с тайно гласуване за срок от три години. Избран е кандидатът, получил гласовете на повечето от половината от всички инспектори. Първото заседание
на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на което се избира главен инспектор, се
ръководи от най-възрастния инспектор. В случай, че при първото гласуване никой от
кандидатите не е получил необходимото мнозинство, провежда се второ гласуване, в
което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. При второто гласуване за избран се смята кандидатът, който е получил повече гласове, при равенство
на гласовете – този, който е с по-голям професионален стаж, а при равен стаж – повъзрастният (ал. 2). Предлага се отмяна на ал. 3, поради наличието на ненужно повторение след изменението в ал. 4 – мандатът на инспекторите е четири години.

14
Авторът след като взе предвид изразените позиции от проведените консултативни срещи
при президента през т.г. по темата „Необходимост от промени в Конституцията за съдебната
власт и правата на гражданите“ със СЮБ, Висшия адвокатски съвет, главния инспектор, ВСС,
неправителствените организации и направените към онзи момент и впоследствие предложенията за промени в Конситуцията от неправителствените организация, регистирани в общественополезна дейност (визирайки становище на фондация „Институт за пазарна икономика“ –
какво и как, за да бъде завършен настоящият конституционен модел), представя модифицирано предложение за концептуални изменения в начина на конструиране на състава на Висшия
съдебен съвет, въз основа на доклади от Венецианската комисия и анализ на действащата към
момента нормативна уредба.
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Главният инспектор и инспекторите могат да бъдат избирани повторно, но не за два
последователни мандата15.
5. Новият подход в структурата, функционирането и правомощията на
Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание (КСЗНС)
и въвеждане на т.нар. „косвена законодателна инициатива“
5.1. Правен статут на Консултативния съвет по законодателството към
Народното събрание
Предлага се консултативният съвет да бъде постоянно действащ орган, изготвящ становища, оценки, мнения и препоръки по закони и подзаконови нормативни
актове. Членовете на Консултативния съвет да бъдат петдесет и четири, притежаващи високи професионални качества и стаж в областта не по-малко от 10 години.
5.2. Нов подход при формиране на състава, статут на членовете на
КСЗНС, процедура по издигане на кандидатури etc.
За негов член може да бъде избран този: който е политически неутрален, т.е. не
членува в политическа партия; завършил висше юридическо образование, притежаващ стаж в областта не по-малко от 10 години; не е народен представител, кмет или
общински съветник и не е осъждан за извършено престъпление, независимо от реабилитацията, както и да не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено
престъпление.
Кандидатурите могат да се издигат от всеки народен представител. Те се изпращат на председателя на Народното събрание, който внася предложението за разглеждане в НС, като се избират с обикновено мнозинство 50+1. Избират се в 3-месечен
срок от датата на свикване на първото заседание на НС, като всеки е длъжен да публикува автобиографията си на интернет-страницата на Парламента. Освен това изслушванията следва да са публични и да се излъчват по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Всеки юридически факултет в страната избира 2-ма членове на Консултативния съвет по законодателството и може да издига
кандидатура за членове на Консултативния съвет по законодателството на не поповече от 4 души. Висшият адвокатски съвет избира 2-ма за членове на Консултативния съвет по законодателството и може да издигне кандидатура за членове на Консултативния съвет по законодателството на не по-повече от 4. Всяко юридическо
лица с нестопанска цел, регистрирано за осъществяване на дейност в обществена
полза, което е работило най-малко 5 години в областта на съдебната реформа и е
реализирали през последните 5 години конкретни инициативи в тази сфера може да
издига кандидатури за членове на Консулативния съвет по законодателството към
НС на не повече от 2-ма за негови членове. Останалите 34-ма се избират от НС с
обикновено мнозинство. При наличие на повече от 34 кандидатури, се избират тези,
събрали най-много действителни гласове. При наличие на равен брой действителни
гласове, се повтаря гласуване по отношение на тях, докато не се съберат повече гласове от другия/те.

15

Според автора необходимостта от изменения и допълнение в статута на ИВСС е обусловена
от концентрирането изцяло формирането на състава му само в законодателния орган – Народното събрание.
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5.3. Нови моменти при правомощията на КСЗНС и въвеждане на „косвена
законодателна инициатива“
Две трети от членовете (тридесет и шест от петдесет и четири) на Консултативния съвет по законодателството изпращат с общо предложение до председателя
на Народното събрание за внасяне на изготвения законопроект за изменение и допълнение на съответния закон в Комисията по правни въпроси на Народното събрание,
т.е. председателят действа при условията на обвързана компетентност и не може да
откаже да го внесе в Правна комисия. В този случай председателят на Парламента
може временно да назначи не повече от 10 специалисти в дадената област за срок от
не повече от 90 дни, отговарящи на изискванията за избор на член на Консултативния
съвет по законодателството за подпомагане дейността по законопроекта. При отхвърляне изцяло или отчасти от страна на Комисията по правни въпроси на изготвения
законопроект от Консултативния съвет по законодателството, последният при наличие на общо съгласие на три четвърти от членовете му, може да го изпрати не по-рано от 30 дни отново до председателя на Народното събрание за внасяне в Парламента
за разглеждането му. За тази цел следва да бъде изготвена предварителна частична
или цялостна оценка на въздействието и да е изтекъл 30-дневният срок за предложения и становища по проекта, който се публикува за обществена консултация (арг.
чл. 26, ал. 4 ЗНА). След това проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно – докладът към него и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 ЗНА,
се внасят за обсъждане и приемане (arg. чл. 28, ал. 1 ЗНА). Всеки член на Правната
комисия или председателят на Народното събрание може да внесе изготвения законопроект от Консултативния съвет по законодателството16.
6. Анализ на усещането за справедливост и правосъдие в обществото
Усещането за справедливост и правосъдие са дефицитни. Направеното проучване през март-април тази година за целите на настоящото изложение на 10 граждани
сочи, че нивото на общественото доверие в съдебната власт се нуждае от покачване.
Според интервюираните най-високо е доверието в съда. Отчита се неочаквано различие в данните относно прокуратурата и следствието. По отношение на кадровия
орган – Висшия съдебен съвет, доверието в него е по-високо от контролиращия го
Инспекторат към ВСС.

16
При анализ на действащото законодателство откриваме само и единствено разпоредбата на
чл. 8, ал. 7 ПОДНС, предвжидаща правомощието на председателя на НС да създаде Консултативен съвет по законодателството. Само за пълнота на изложеното към настоящия момент
Консултативният съвет по законодателството не функционира. Според автора чрез направените предложения, ще се отговори на обществените очаквания за необходимостта от повишаване
качеството и ефективността на нормативните актове чрез усъвършенстване на процеса за
тяхното създаване.
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7. Заключение
Според автора, проведеното проучване сред част от гражданите и предвид докладите на водещите институции на Европейския съюз и Съвета на Европа, както и
при действащата законодателна уредба, след приемането на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (изм. и доп. ДВ.
бр. 100 от 2015 г.) не бяха постигнати целите, заложени в мотивите му и в многобройните допълнения в Закона за съдебната власт (ДВ., бр. 28 от 2016 г.), както и
поетите ангажименти от страната ни за повишаване ефективността на съдебната
система. Част от тези цели може да се постигнат с приемането на фигурите ad hoc
специален прокурор и генерален съдия, както и реализирането на структурни и
функционални изменения във Висшия съдебен съвет и Инспектората към него.

183

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.19, АЛ.1 И АЛ.2
ОТ ДОПК
Лиляна Янкова Славова
Бургаски свободен университет

LIABILITY OF THE THIRD PARTY UNDER ARTICLE 19 (1) AND
(2) OF THE TAX PROCEDURE CODE
Lilyana Yankova Slavova
Burgas Free University
Abstract: Amenability is negative law consequence of non-feasance or bad implementation
of obligation by legal entity, which he must stand. The amenability arise, because it must
guarantee the validity of law and its integrity. All these achieve with public duress, which
token is search for amenability of his entity. They are these, who prevent practice of
subjectively law with their behaviour
Keywords: Tax, Amenability, non-feasance, bad implementation
Настоящият доклад цели да запознае аудиторията с разпоредбата на чл.19 от
ДОПК, която подробно регламентира отговорността на трети лица за непогасени
задължения за данъци и\или задължителни осигурителни вноски на задължените
лица по чл.14, т.1 и т.2 от ДОПК – юридически лица, които са носители на задължението за данъци и\или задължителни осигурителни вноски или са задължени да удържат и внасят същите. Чл.19 от ДОПК има за цел да осигури събирането на посочените задължения на дружествата длъжници, осуетени в следствие на недобросъвестни
действия на лица, свързани с управлението им.
Юридическата отговорност е негативната правна последица от едно неизпълнено или лошо изпълнено задължение на правния субект, което той е длъжен да
понесе. Тя възниква, за да може да се гарантира валидността на правото, неговият
интегритет и това се постига с държавна принуда, израз на която е търсене на юридическа отговорност на онези негови субекти, които възпрепятстват със своето поведение упражняването на едно субективно право.
Основните характеристики на юридическата отговорност са:
- Възниква на основание на действащата правна система;
- Осъществява се в рамките на съответните процесуални правила;
- Тя е единна и всеобща за своите потенциални адресати по основание, предели и условие за осъществяване;
- Развива се в рамките на охранителните правоотношения;
- Винаги се налага за вече извършено правонарушение;
- Изразява се в прилагането на определени мерки за държавно принудително
въздействие спрямо правонарушителите – юридическа санкция;
- Едната страна в правоотношението, свързано с налагането на юридическа
отговорност, винаги е компетентен орган, който притежава правомощието да
я реализира;
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- Правонарушителят е задължен да изтърпи съответните санкции, които са му
наложени и да претърпи свързаните с тях негативни правни последици от
своето противоправно поведение.
Според вида на правонарушението, довело до пораждане на юридическа отговорност тя бива няколко вида – наказателна отговорност, административнонаказателна отговорност, дисциплинарна отговорност, гражданска отговорност.
Отговорността на трето лице по чл. 19 ДОПК безспорно е юридическа, тъй като
възниква и се реализира в областта на правото, с помощта на правни средства, но с
оглед на предмета и метода на правно регулиране на данъчното право тя притежава
специфични белези, които я открояват от останалите видове юридическа отговорност:
- Възниква винаги и само по силата на закона, не може да възникне по силата
на договор или по някакъв друг начин. Не е възможно да възникне и при
прилагане на по-нисък по степен нормативен акт, което е пряк израз на основополагащия за данъчното право принцип на законоустановеност на данъците;
- Изразява се в задължението на трето лице да заплати чужд данъчен дълг;
- Тя е субсидиарна отговорност, което означава, че третото лице ще я понесе
само тогава, когато държавата не е могла да удовлетвори вземането си от
истинския данъчен длъжник;
- Отговорността на трето лице по чл.19 от ДОПК е виновна отговорност
(точно този белег ще разгледаме по-подробно малко по-долу в изложението);
- По подобие на имуществената отчетническа отговорност, съществуваща във
финансовото право, отговорността на трето лице по чл.19 от ДОПК освен
познатите ни функции на юридическа отговорност – възпитателна и превантивна, играе и възстановителна роля. Чуждото данъчно задължение, което
трябва да плати третото лице при реализирането на отговорността за извършеното от него правонарушение, служи за погасяване на неплатения или
несъбран данък от носителя на данъчната тежест.
Между отговорността на трето лице по чл. 19 от ДОПК и института на данъчната субституция категорично не може да се постави знак за равенство, защото субституцията не намира приложение в данъчното право.
Терминът „субституция“ произхожда от латинското „substituo“ едно от значенията, на който е замествам, поставям вместо него. В областта на частното право е
допустимо едно лице да изпълни вместо длъжника едно негово задължение, независимо дали заместването в дълг ще бъде едностранно или двустранно. Договорът, чрез
който заместването в дълг се осъществява, е неформален и неговото съдържание се
определя свободно от договарящите се страни.
„Субституцията“ представлява замяна, заместване в дълг, а не отговорност за
чуждо данъчно задължение. Под „данъчна субституция“ би следвало да разбираме
заместването на данъчнозадълженото лице от друго лице по отношение на определен
по правното си основание и размер данъчен дълг. Тоест, след като данъкът е определен по основание и размер с данъчна декларация или с акт за установяване на данъчни задължение (АУДЗ), издаден от органите по приходите, да е налице правна възможност едно трето лице да се конституира в материалното данъчно правоотношение
вместо данъчния длъжник или с други думи казано, да го замести, като в резултат на
това той да се освободи от това свое задължение. Хипотетично това би могло да се
случи чрез сключване на договор между активния субект в данъчното правоотношение (НАП) и третото лице (поемател на дълга). Данъчният закон не допуска такава
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правна възможност и това не е случайно. Ако проследим същността на данъка, ще
разберем защо.
- Данъкът е безвъзмездно парично плащане. Данъците се определят и дължат в
пари и лицата, плащащи данък, не получават насрещна престация;
- Данъкът се установява по общ начин от държавата само и единствено със
закон.
- Данъкът е невъзвръщаемо плащане – за държавата не съществува задължение да го върне на лицето.
Данъкът като вид парично плащане винаги има фискална цел, която се изразява
в неговото предназначение да осигурява необходимите бюджетни постъпления, които впоследствие се разходват за нуждите на непроизводствената сфера на държавата.
Данъчното задължение от момента, в който бъде определено по правното си основание и размер, винаги има точно определен конкретен адресат. Данъчните задължения
са лични поради наличието на взаимовръзка между субекта и обекта на облагане и не
могат да бъдат прехвърляни. Данъкът, разглеждан като правоотношение, не може да
възникне самостоятелно и независимо от държавата и от правото. Отговорността на
трето лице за чужд данъчен дълг може да се търси едва след като първоначалният
длъжник не е в състояние да погаси своето задължение в резултат на неправомерното
поведение на третото лице.
Нормата на чл. 14 от ДОПК визира лицата, попадащи в категорията на „данъчно
задължени лица“. Според разпоредбата това качество имат лицата, за които възниква
данъчна тежест в резултат на извършвана от тях дейност, притежавано имущество,
получен доход, реализирана данъчна печалба, участие в стопанския оборот. За да
може едно юридическо лице да бъде субект на отговорността по чл.19 от ДОПК, то
трябва да попада в категорията на лицата по чл. 14, ал. 1 от ДОПК. В противен случай не би могло да бъде адресат на ревизионния акт, с който се установява отговорността.
Възприемането на отговорността на трето лице за чужд данъчен дълг като вид
юридическа отговорност означава, че тя ще възникне в резултат на виновно противоправно поведение на определена категория лица, имащи качеството на субекти на данъчното право, което ще доведе до настъпването на вреда, изразяваща се в неплатен
и\или събран данък от първоначалния данъчен длъжник. Тя възниква при реализирането на сложен фактически състав, чиито елементи можем да обособим в две отделни
групи:
- Обективни, към които отнасяме правното поведение на третото лице, вредата
и причинно-следствената връзка между тях;
- Субективен – вината на дееца.
Първо ще разгледаме противоправното поведение на третото лице – носител на
отговорността. Ако погледнем към действащата в момента редакция на чл. 19, ал. 1
от ДОПК, регламентираща отговорността на третите лица, ще видим, че деянието на
третото лице може да бъде под формата на действие или бездействие за разлика от
останалите случаи, уредени в чл. 19, ал.2, ал.5, ал.6, ал.8 и ал.9, които изключват възможността това противоправно поведение да се изрази в бездействие. Конкретното
проявление на това противоправно поведение може да е различно по своето съдържание в зависимост от установеното в данъчно-правната норма. Една от предпоставките
за възникване на отговорността е вследствие на противоправното поведение да не е
платен или събран изцяло, или отчасти данъкът от първоначалния данъчен длъжник.
Настъпилата вреда се явява главният елемент на основните законови състави и нейната липса ще доведе до невъзможност да се наложи на третото лице този вид юри186
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дическа отговорност. Претърпяната от държавата вреда тук се изразява в непогасяването на данъка от страна на първоначалния данъчен длъжник.
Причинно-следствената връзка между противоправното деяние на третото лице
и настъпилата вреда. За да се търси отговорност на трето лице за чужд данъчен дълг,
е необходимо невъзможността да се събере данъка от длъжника да е пряка и непосредствена последица от деянието на третото лице-носител на отговорността, т.е да е
налице причинно-следствена връзка между деянието и настъпилата вреда.
Субективният елемент на състава, пораждащ отговорността на трето лице за
чужд данъчен дълг, е вината. Според правната доктрина тя ще бъде абсолютно необходим елемент при възникването на този вид юридическа отговорност, включително
и в случаите, когато нейни носители могат да бъдат юридически лица.
Вината се изразява в психическото отношение на дееца към извършеното от него правонарушение и възникналите във връзка с него общественоопасни последици.
Тя представлява субективният елемент на правонарушението и е абсолютно необходима предпоставка за неговото наличие и от там – за търсене на юридическа отговорност от лицето, извършило правонарушението. Вината се проявява в следните две
форми – умисъл и непредпазливост. Умисълът ще бъде пряк, когато лицето е съзнавало общественоопасния характер на своето деяние и е искало настъпването на вредните последици. При евентуалният умисъл то допуска настъпването на общественоопасните последици, но не ги цели пряко. Съществуват две форми на непредпазливост:
- Самонадеяност – деецът е предвиждал настъпването на общественоопасните
последици, но е мислил да ги предотврати;
- Небрежност – когато деецът не е предвиждал настъпването на обществените
последици, но е бил длъжен да ги предвиди.
В разпоредбата на чл.19 от ДОПК има няколко законови състава, при осъществяването на които администрацията по приходите е задължена да упражни правомощията си и да търси юридическа отговорност от трети лица. Това задължение е с оглед на обвързаната компетентност от позицията, на която тя встъпва в данъчните
правоотношения. Първият от тях се намира в разпоредбата на чл.19, ал.1 от ДОПК,
която изброява местните физически или юридически лица, които могат да бъдат носители на този вид отговорност:
- Управители;
- Членове на орган на управление на юридически лица;
- Прокуристи – за тях трябва да отбележим, че съгласно разпоредбата на чл.21,
ал. 1 от ТЗ прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от
търговеца да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Според ТЗ
прокурист може да бъде само физическо лице, докато ДОПК, в разпоредбата
на чл.19, ал.12, разширява понятието, като регламентира, че за прокурист ще
се счита и всяко лице, което е упълномощено да изпълнява правомощията на
управителя;
- Търговски представители;
- Търговски пълномощници – тук във фигурата на търговското представителство ДОПК внася по-различно съдържание. Чл.19, ал.12 от ДОПК посочва,
че за пълномощник ще се счита всяко лице, попадащо в обхвата на чл.26,
ал.1 от ТЗ независимо дали извършва дейността срещу възнаграждение.
За да може да се търси отговорност от третите лица, е необходимо те умишлено,
чрез своите действия или бездействия, да са скрили факти или обстоятелства, които
са били длъжни да обявят пред органа на приходите. Отговорността на третите лица е
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ограничена само до размера на несъбраните от юридическото лице данъци или задължителни осигурителни вноски.
Според правната доктрина евентуалното укриване на факти и обстоятелства,
които третото лице е било длъжно да предостави на администрацията по приходите,
но не го е направило, говори за наличието на вина под формата на умисъл. „След
като то не е изпълнило това задължение ex lege, очевидно е съзнавало правните последици, които ще настъпят от това негово деяние и е целяло или е допускало същите,
които в конкретната хипотеза се изразяват в невъзможността да бъдат събрани данъчните задължение и\или осигурителните вноски от юридическото лице“.
Разпоредбата на чл.19, ал.2 е следващият законов състав, въз основа на който
може да се предприемат действия по търсене на юридическа отговорност от третите
лица. Тук кръгът от лица, които могат да бъдат отговорни, е разширен – в него се
включват и мажоритарните съдружници или акционерите в случаите, когато действията, водещи до реализиране на отговорността, са осъществени по тяхно решение
като са гласували за тяхното извършване от страна на третите лица. Основание да се
търси юридическа отговорност ще е налице, когато третите лица са извършили поне
едно от следните действия:
- Извършили са плащания, включително и в натура, от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент;
- Отчуждили са имущество на предприятието или самото предприятие като
такова, безвъзмездно или по цени по-ниски от пазарните;
- Извършени са действия довели да обременяване с тежести на имуществото
на задълженото юридическо лице за обезпечаване на чуждо задължение и то
бъде осребрено в полза на трето лице.
- Лицата да са знаели, че дружеството е свръхзадължено или неплатежоспособно към момента, към който са прехвърлили дяловете и акциите си.
Тук законодателят е регламентирал, че отговорността на трето лице по чл. 19 ще
се реализира, ако са налице недобросъвестни действия от тяхна страна, носители на
този вид юридическа отговорност. Недобросъвестността е налице, когато правният
субект съзнателно не полага дължимата грижа, защото у него липсва желание да
действа съгласно дължимия модел на поведение, което по своето юридическо съдържание се покрива с умисъла като форма на вина. След като трето лице е извършило
действия, които водят до възникване на законовия състав на отговорността на трето
лице за чужд данъчен дълг, т.е.до невъзможност да се събере изцяло или отчасти установено данъчно задължение на юридическото лице, същото е действало с ясното
съзнание и намерение това да се случи. Под недобросъвестност в действията на третото лице в хипотезите на чл. 19, ал.2 и ал.5 от ДОПК следва да се разбира неговото
виновно поведение под формата на умисъл.
Към настоящия момент е налице противоречива съдебна практика по въпроса
дали отговорността по чл. 19, алинея 1 и алинея 2 от ДОПК на третото задължено
лице, включва и установеното задължение за лихви на главния длъжник? Според едното становище отговорността на третото лице по чл. 19, алинея 1 и алинея 2 от
ДОПК не включва задължението за лихви на главния длъжник. Приема се, че нормата трябва да се тълкува стриктно и че отговорността не се разпростира върху лихвите. Като аргумент се сочи нормата на чл.162, ал.2, т.1 на ДОПК, в която са изброени
публичните задължения. Лихвите не са сред тях, а са посочени в отделна точка. В този смисъл са следните съдебни актове – Решение № 15873 от 12.12.2012 г. по адм.д.
№ 4426/2012г., Решение № 13623 от 13.12.2016 г. по адм.д. № 9714/2015 г. Решение
№ 9027 от 11.07.2017 г. по дм.д. № 4429/2017 г. и др.
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Според другото становище отговорността по чл. 19, алинея 1 и алинея 2 от
ДОПК на третото задължено лице включва и установеното задължение за лихви на
главния длъжник. Посочва се, че твърдението, че не се дължат лихвите, противоречи
на нормата на чл.14, т.3 и чл.16, ал.1 и 3 от ДОПК. В този смисъл са следните
съдебни актове – Решение № 2910 от 07.03.2018 г. по адм.д. № 452/2018г., Решение
№ 7363 от 30.05.2018 г. по адм.д. № 276/2018 г. Решение № 8546 от 25.06.2018 г. по
дм.д. № 3452/2018г. и др.
Към настоящия момент, предвид наличието на противоречива съдебна практика, е налице образувано тълкувателно дело № 7/2019 г. по описа на Върховния административен съд /ВАС/. Предстои тепърва да бъде постановено решение.
Липсата на единство по въпроса, по който предстои да бъде постановено решение от ВАС, създава правна несигурност по отношение точното приложение на закона спрямо ангажиране отговорността на третото задължено лице.
Склонна съм да подкрепя второто становище, че отговорността на третото задължено лице за чужд данъчен дълг следва да бъде ангажирана и по отношение на
лихвите. Щом за да бъде ангажирана отговорността по чл. 19 ал. 1 и 2 ДОПК вината е
необходим елемент (била тя под формата на умисъл или непредпазливост), то следва
да бъдат понесени всички последици, в това число и за лихви. При положение, че
третото лице със своите действия или бездействия е спомогнало да възникне законовия състав на отговорността на трето лице за чужд данъчен дълг, т.е.до невъзможност
да се събере изцяло или от части установено на юридическото лице данъчно
задължение, то същото следва да отговаря освен за главницата и за лихвите.
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БЕЖАНЦИТЕ И НЕЗАКОННИТЕ МИГРАНТИ НОВА КРИМИНОГЕННА ГРУПА ИЛИ „УДОБНАТА” ЖЕРТВА
Патрисия Тодорова Георгиева
Бургаски свободен университет

REFUGEES – A NEW CRIMINOGENIC GROUP OR A
„CONVENIENT” VICTIM
Patrisia Todorova Georgieva
Burgas Free University
Abstract: This report discusses the terms used to distinguish between „illegal migration“
and „persons entering illegally“ in Member States in The European Union does not have a
commonly accepted term in the definition of „illegal migration“. As a result, the study
concludes on the terminology and definition of the outcome of the different categories of
aliens and types of migration.
Key words: refugees, criminogenic group, convenient victim.
В Европа понятието „миграция” се тълкува като процес, вследствие на който
лица, граждани на дадена държава, се преместват в друга държава с цел заселване.
Понятието „миграция” в тълковния речник на Република България се определя като
„придвижване, преселване, прелитане, движение от едно място на друго”. Според
стандартите на ООН „миграцията” е движение на населението от един географски
регион към друг за продължителен период от време – повече от една година.
Нелегалната миграция е обективно обусловeн процес на движение на лица от
държави, намиращи се в тежко икономическо положение или в състояние на граждански конфликти, към държави с развита икономика и висок жизнен стандарт. През
изминалия век нелегалната имиграция разкрива социалната реалност за неравенството между хората. Появата на нелегални имигранти, според описания от Дювередж
съвременен етап на развитие, е негатовно явление, във връзка с което не всички
имигранти имат равен достъп до отделни държави както в миналото. Авторът описва
нелегалната имиграция, превръщаща се в глобален проблем на съвременното общество, в основата на който стоят ограничителни мерки за допускане на имигранти.
В Европейския Съюз съществуват 28 отделни миграционни системи на държавите-членки. Те имат различни параметри и характеристики като все още липсва
общопризнат термин за определяне на понятието „незаконна/нелегална миграция”
или миграция, неотговаряща на съответни правни норми (illegal/irregular migration).
Понятието включва разбирането за движение между държавите, което излиза извън
рамките на правно регулиране на страните по произход, транзитните и приемащите
страни. Незаконната миграция като явление се разглежда на първо място, от гледна
точка на приемащата държава. Това е незаконно влизане, пребиваване и трудова
заетост на нейна територия, когато имигрантите нямат необходимите документи. На
второ място, от гледна точка на държавите по произход можем да говорим за
незаконна миграция в случаите, когато едно лице преминава държавната граница без
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валиден паспорт, документ за пътуване или не отговаря на нормативните изисквания
за излизане от държавата1.
Тъй като има много видове и форми на т.нар „нелегално влизане/пребиваване”
и „незаконно влизане/пребиваване”, при изясняването на понятието незаконна/
нелегална миграция се срещат трудности, свързани с влизане, престой или работа на
чужденци в трета страна. Освен това има редица изрази и термини, които се използват за лица, които влизат незаконно в държавите-членки, не притежават разрешение
за пребиваване или просрочват издаденото разрешение и следва да бъдат експулсирани. Използват се прилагателните: „нередовни” („irregular”), „нелегални” („illegal”),
„недокументирани” („undocumented”), „неразрешени” („unauthorized”), които се
комбинират с „мигранти”, „имигранти”, „чужденци” или „чужди граждани”, както и
„мигранти с нередовен статут”, Тези термини описват огромен брой от хора, принудени да имигрират по света. Използването на различна терминология, описваща нелегалната миграция не бива да се подценява, защото създава проблеми по отношение
на разработването и прилагането на политиките за контрол на имиграцията.
В Таблицата са представени легални дефиниции на понятието „незаконна
миграция” в някои държави – членки на ЕС.
Държава
Обединено кралство
Германия
Холандия
Италия
Полша
България

Терминология
Illegal entry/
незаконно влизане
Unlawful entry/
незаконно влизане
Unlawful stay illegals/
незаконно пребиваващи
Irregular situation/
нередовна ситуация
Nelegalni (nonlegal)
Незаконно пребиваващ
чужденец

Нормативна уредба
1971 Immigration Act
Aufenthaltsgesetz
(Residence Law)
2000 Aliens Act
Bossi-Fini Law
No. 189/2002
Act on Aliens
Закон за чужденците
в Република България

В Обединеното кралство имиграцията в нарушение на закона се определя като
„незаконно влизане (illegal entry”), общ термин, който включва незаконно влизане,
пребиваване и трудова заетост в нарушение на имиграционните норми. Германия
установява принципа, че „може да има неразрешено влизане по изключение”, като то
е незаконно, доколкото няма издадено разрешение за това. Незаконната миграция е
„незаконно влизане” и лицата, които не притежават съответното право на
пребиваване, са „длъжни да напуснат Федералната територия”. В Холандия незаконната миграция се определя като „присъствието на чужденци, които не притежават валидно разрешение за пребиваване и следователно са длъжни да напуснат
страната“. В Италия незаконните мигранти се определят като „чужденци в нередовна ситуация”. В Полша законът се отнася до „незаконно преминаване на
границата” и определя като нередовно „пребиваване на територията без необходимата виза или разрешение за пребиваване, както и дългосрочно разрешение за
1

Стаматова, В. Възникване и развитие на компетентността на Европейската общност и
Европейския съюз в областта на имиграцията, Годишник на БСУ, том ХХIХ, 2013 г., стр.286
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пребиваване, което позволява дългосрочно установяване в ЕС”. Законът също така
определя като нередовни „извършване на дейности в противоречие със закона” или
когато лицата „не разполагат с финансовите средства, необходими за покриване на
разходите за пребиваване”. Чужденците, които не отговарят на изискванията,
подлежат на експулсиране или задължение за напускане на територията на страната.
В Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) се използва понятието
„незаконно пребиваващ чужденец”. Според § 1, т. 3б на Допълнителните разпоредби,
такъв е всеки чужденец – гражданин на трета държава, който се намира на територията на Република България и не отговаря или е престанал да отговаря на условията
за престой и пребиваване. Законът за насърчаване на заетостта в § 1, т. 37 на Допълнителните разпоредби препраща към ЗЧРБ, при дефиниране на понятието „незаконно
пребиваващ чужденец”. Освен това § 1, т. 38 определя понятието „незаконно наемане
на работа на чужденец” като „наемането на работа на незаконно пребиваващ чужденец на територията на Република България, както и наемането или приемането на
чужденец без съответното разрешение или регистрация от Агенцията по заетостта”.
Съществува виждането, че терминът „незаконна миграция” асоциира този вид
миграция с престъпно поведение и при определянето на това явление употребата му
трябва да се избягва. Според защитниците на човешките права изразът „незаконен
имигрант” е унизителен и дискриминационен, защото според тях „нито едно човешко
същество не е незаконно”.
В теорията се среща и разграничение между незаконна и нелегална миграция.
Терминът „незаконна миграция” обозначава акта на влизане в страната в нарушение
на националното право, международноправните норми и нормите на Правото на ЕС и
се ограничава до незаконно преминаване на границата. При понятието „нелегална
миграция” преминаването на границата и влизането в страната е на законово основание, но впоследствие се стига до просрочване на разрешения престой или липса на
документ за пребиваване.
Считаме, че такова разграничение не следва да бъде правено, тъй като термините „незаконна”, „нелегална”, „нередовна” и „недокументирана” миграция обозначават едно и също явление и могат да се използват като синоними. Всички те се отнасят
до влизане и/или пребиваване на лица в съответната държава без необходимите документи.
Разграничение на формите на нелегална имиграция
Три са основните положения, поставящи чужденците в нелегалност. Първото
положение е в резултат на нелегално преминаване на държавните граници. На второ
място, могат да отпаднат основанията за легалното пребиваване на чужденци или да
изтече валидността на тяхното разрешително, което ги поставя в нелегално състояние. На трето място, е неправомерната трудова дейност, която е в противоречие с
техния имиграционен статут. От представената фигура може ясно да се види, че не
съществува една категория имигранти, която може да се назове „нелегални”. Също
така, че много нелегални имигранти са били легални в някакъв етап от своето пребиваване.
Едно от важните разграничения, което следва да бъде направено, е разграничението между бежанец, икономически имигрант и незаконен имигрант.
Бежанците са една малка част от глобалните миграционни движения. Те се
различават по това, че са лишени от защита от страна на своята държава и следователно търсят сигурност в лицето на международната общност, а не просто премест192
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ване на друго по-добро място. За разлика от имигрантите, бежанците не напускат
страната си по свой избор – принудени са да сторят това. Икономическите мигранти
са хора, които напускат своята страна на произход единствено по икономически
причини, в търсене на по-добри материални условия за живот. Понякога разграничаването на икономическия мигрант от бежанеца не е лесно, тъй като не винаги може
да се постави ясна граница между икономическите и политическите мерки в страната на произход. Зад икономическите мерки, засягащи живота на дадено лице, могат да съществуват расови, религиозни или политически цели или намерения, насочени срещу определена група2. Анализирайки основните понятия, би следвало да
разграничим бежанец, икономически имигрант и незаконно пребиваващ в страната
чужденец.
Според чл. 2, б „г” от Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и
Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани
на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят
на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила, „бежанец“ означава гражданин на трета държава, който поради основателни
опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група се намира извън държавата,
чийто гражданин е, и който не може или поради тези опасения не желае да се обърне
за закрила към тази държава, или лице без гражданство, което, като се намира по горепосочените причини извън държавата на предишното си обичайно пребиваване, не
може или поради такива опасения не желае да се завърне в нея, и по отношение на
което не се прилагат изключващите клаузи по член 12.
Според Речника по международно миграционно право, „нелегален имигрант” е
лице, което няма легален статут в държавата по произход или в приемащата държава
по причини, свързани с незаконно влизане, изтичане на срока за пребиваване или
действие на визата. Терминът се прилага за мигранти, които са нарушили правилата
за влизане на която и да е държава, както и за всички лица, на които не е разрешено
да останат в приемащата държава поради липса на документи, както и нелегалните
работници”.
Бежанецът е чужденец, който е преследван в родината си. Икономическият
имигрант и незаконно пребиваващият са лица, доброволно напуснали страната си в
търсене на по-добри възможности за работа и реализация. Тези лица могат да се върнат в родината си, защото се ползват от закрилата на правителството, както и от правата, определени от законите на тяхната страна.
Можем да заключим, че и двете категории лица влизат незаконно на територията на приемащата държава, тъй като нямат валидни документи. Ако лицето е поискало субсидиарна закрила, съответните достижения на правото на ЕС в областта на
убежището дават право на това лице да пребивава на територията на държава-членка
до издаването на решение по искането му. През този период търсещият закрила не се
счита за незаконен имигрант и попада под действието на нормативните актове,
регламентиращи процедурата по получаване на субсидиарна закрила. Само след като
искането му бъде отхвърлено, за това лице ще се прилагат нормите за незаконно пре-

2

Стаматова, В. Правно регулиране на борбата с незаконната миграция в Европейския съюз,
БСУ, 2016 г., стр. 52.
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биваващи чужденци и ще бъде подложено на процедура за връщане в съответната
държава3.
В последните години на ниво ЕС все повече се употребява изразът „нередовна
миграция” като по-широк термин, ограничавайки едновременно с това смисловото
значение на термина „незаконна имиграция”, който все по-често се употребява за отделянето на отделни групи миграционни процеси, свързани с незаконния превоз
(контрабанда) на имигранти (human smuggling) и трафика на хора ( human trafficking).
В Съобщение на Комисията относно политическите приоритети в борбата
против незаконната имиграция на гражданите на трети страни от 19 юли 2006 година
е посочено, че „терминът „незаконна имиграция” (illegal immigration)” се използва за
описание на широк кръг явления, свързани с незаконното влизане на граждани на
трети страни на територията на държавите-членки по суша, море и въздух, включително и транзитните зони на аерогарите. Често това става с използването на неистински или преправени документи или с помощта на организирани престъпни мрежи, занимаващи се с контрабанда и трафик на хора. Освен това има лица, които влизат законно на територията на държава-членка с валидна виза или при безвизов режим, но
„надхвърлят срока за престой” или променят целта на пребиваването си без съгласието на властите, както и лица, търсещи убежище, които не напускат държавата след
получаването на отказ за предоставяне на закрила.
С Директива 2008/115/ЕС относно общите стандарти и процедури, приложими в
държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни,
се въвежда още едно понятие – „незаконен престой” (illegal stay), означаващо присъствие на територията на държава-членка на гражданин на трета страна, който не
отговаря или е престанал да отговаря на условията за влизане, изложени в член 5 от
Кодекса на шенгенските граници, или на други условия за влизане, престой или пребиваване в тази държава-членка.
В Конвенцията на ООН против транснационалната организирана престъпност
(Конвенцията от Палермо), приета на 15 ноември 2000 година и Протокола към нея
(против незаконния превоз на имигранти по суша, море и въздух; за предотвратяване
и наказване на трафика на хора (особено жени и деца), трафика на хора (human
trafficking) се определя като: „набиране, транспортиране, прехвърляне, укриване или
приемане на хора чрез заплаха или използване на сила или други форми на принуда,
отвличане, измама, заблуда, злоупотреба с власт, или злоупотреба с положение на
зависимост, или чрез даване или получаване на пари или облаги, за да се получи
съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго лице, когато се извършва с
цел експлоатация.“ Този вид нелегална имиграция се приравнява на робство. Прави
се разлика между „контрабанда на хора” (human smuggling), която се осъществява
със съгласието на имигрантите и „трафик на хора” (human trafficking) с цел експлоатация.
Един от Европейските правни актове, толериращи сътрудничеството между
държавите в борбата им с трафика на хора и създаващ правната регламентация в тази
област, е Конвенцията на Съвета на Европа (СЕ) за борба с трафика на хора. В нея е
отделена специална глава за общите принципи на взаимодействие и сътрудничество –
„Международно сътрудничество и сътрудничество с гражданското общество”. Подписалите я държави си сътрудничат в съответствие с разпоредбите на Конвенцията и
посредством използването във възможно най-висока степен на съответните приложи3

Стаматова, В. Понятието „Незаконна миграция“ в правото на Европейския съюз , Научна
конференция с международно участие, БСУ, 2013, стр.176.
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ми международни и регионални актове, на договореностите, постигнати на основата
на единно или реципрочно законодателство и на националните закони, с оглед:
предотвратяването и борбата с трафика на хора; закрилата и предоставянето на помощ на жертвите; разследването и съдебното преследване на трафика на хора. С нея
се разширява и приложното поле на Конвенцията на ООН срещу транснационалната
организирана престъпност и Протокола за предотвратяване, спиране и санкциониране на трафика на хора и особено на жени и деца. Съгласно чл. 2 на Конвенцията на
СЕ, тя се прилага „за всички форми на трафик на хора, независимо дали са национални или транснационални и дали са свързани или не с организираната престъпност”. В
същото време чл. 1, т. 1 от Протокола от Палермо изрично посочва, че този протокол
„допълва Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност
и следва да бъде тълкуван заедно с Конвенцията”, от което пък следва, че се отнася за
трафика на хора, когато престъплението е транснационално по своя характер и извършвано от организирани престъпни групи .
Подобно на Протокола от Палермо и в Конвенцията на Съвета на Европа се посочват случаите относно използваните средства: заплаха или използване на сила или
други форми на принуда, отвличане, измама, заблуда, злоупотреба с власт или с уязвимо положение или чрез даване и получаване на плащания или други облаги за получаване съгласието на лице, което има контрол върху друго лице, в които даденото
съгласие на жертвата се счита за ирелевантно (невалидно), т.е. съгласието на дадена
жертва на трафик на хора, относно намерението за експлоатация (експлоатацията
включва като минимум експлоатиране на проституцията на други лица или други
форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги, робство или дейности, сходни с робството, заробване или отнемане на телесни органи) се счита за
невалидно, в случай че са използвани някои от изброените средства.
Ситуацията с бежанците в Европа
Защо България проявява днес нетърпимост към бежанците и безпаметство към
собствената си история? По-развита и по-богата ли е била през миналия век, когато
съпричастно отваря врати за прокудените и преследвани тогава арменци?
Според професор Андрей Пантев промяната в отношението към чужденците е
белег за моралния срив на българската нация. В дългата си кариера на професионален историк той не е виждал документи или публикации за „протести“ и „контрапротести“ срещу бежанците в България по времето на арменските кланета. „Вероятно тогавашните българи много по-осезаемо са чувствали и са били съпричастни към мъките на братята си арменци, подгонени от общия угнетител.“ А сега дори в понятието
„икономически мигрант“ влагаме криминален оттенък сякаш правото на хората навсякъде по света да потърсят другаде сносен живот и бъдеще за децата си е някакъв
вид организирана престъпност! Не намирам за нормални и призивите Европа да
приема само християни. Нима подгонените от войните мюсюлмани, будисти, юдеи
не са човеци? Когато сме декларирали свобода на движението на хора, стоки и капитали, няма как да не посрещнем и предизвикателства като промените в демографските баланси и в конкуренцията за работните места. А издигането на джамии не означава, че се създават гнезда на терористи!
Нека не бъркаме ислям с тероризъм! Онези, които носят отговорността за найкървавите нападенията в Европа, не бива да бъдат поставяни наравно с бежанците, с
хората, търсещи убежище и напуснали родните си места. В истинския ислям няма тероризъм!
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Бежанците не са престъпници! Те пристигат през морето в люлеещи се и опасни
лодки, много от тях губят живота си по пътя, а безименните им тела често се появяват по европейските морски градове. Те пристигат по земя, скрити в каросериите на
камионите на трафикантите, пътувайки хиляди километри при много лоши и опасни
условия. Европейските страни са склонни да приемат това население като „заплаха за
сигурността“. Стремейки се да защитят своите граници, те криминализират тези
бежанци, карат ги да живеят в условия, които много приличат на условията в затвора,
и ги прогонват от страната възможно най-бързо, като ги изпращат дори в държави, в
които те са изложени на риск от преследване и тормоз. Тези хора не са престъпници,
те са виновни единствено за това, че търсят защита от гонение. Всички те имат
човешки права, които трябва да бъдат спазвани.
Длъжни сме да им помогнем! През последните години военният конфликт в
Сирия отне живота на над 250 000 души. Омразата на религиозна основа и жаждата
за мъст отровиха климата в страната за години напред. Почти половината население
на Сирия търси убежище в други страни – заради бомбардировките на Асад, заради
зверствата на убийците от „Ислямска държава”. Доскоро последиците от сирийската
трагедия се усещаха най-силно в страни като Ливан, Йордания и Турция. Постепенно
обаче тези последици „нахлуха“ и в Европа. Няма никакви поводи за надежда, че в
близко време кръвопролитията в родината на сирийските бежанци ще секнат. И за
това са виновни не само враждуващите страни в самата Сирия – съседните ѝ държави
преследват коренно различни интереси. Същото важи за Вашингтон и Москва. Все
фактори, които спъват всички опити за постигане на мир в региона до Средиземно
море. Все повече бежанци бягат от конфликти, от насилие и политическо преследване. И все повече идват в Европа, защото в родните си страни не получават нито помощ, нито закрила. Разбира се има и такива, които бягат от глада и икономическата
мизерия, главно от Гана, Мали или Сенегал и те се отправят към Европа. Основната
причина за сегашните бежански потоци са тежките конфликти, особено гражданската
война в Сирия. Според проучване на Агенцията на ООН за бежанците, проведено
през 2018 г., сред сирийски бежанци, настанени в съседни държави (Египет, Ирак,
Ливан, Йордания) 93% от тях биха се върнали в Сирия след приключване на военните конфликти.
Децата бежанци
Всички деца, независимо от тяхната националност, религия и етническа принадлежност, имат правото на живот и развитие в сигурна среда. Общите данни сочат, че
52% от бежанците по света са деца. В България през 2018 година 41% от хората,
получили бежански и хуманитарен статут, са деца. Това показват данни от доклада
Global Trends на Агенцията на ООН за бежанците и официалната статистика на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет. Според данните само 33% от
децата, търсещи закрила в България, са получили такава.
Към 2018/2019 година статистиката показва, че 62% от децата бежанци в
България са записани на училище. През учебната 2016/2017 година процентът на тези
деца е бил едва 8%, а за следващата учебна 2017/2018 г. – 56%. През април 2017
Министерството на образованието прие наредба, с която улесни достъпа на деца
бежанци до образование в страната. От този момент делът на децата бежанци, записани в училище, значително се е увеличил, показват данните на Държавната агенция
за бежанците. През 2018 година в България едва 731 души са получили бежански и
хуманитарен статут.
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Никога преди не е имало толкова много деца, принудени да бягат, за да спасят
живота си, изправени пред насилие, експлоатация в ръцете на каналджии и трафиканти, задържане и липса на дълготрайни решения за тяхното бъдещо развитие. По море,
при прекосяване на граници или в засегнатите от конфликт зони, от които бягат, децата са първите жертви. Смъртта на дете, което е било сред близо 50 души на лодка,
преобърнала се до гръцкия остров Лесбос, е трагично напомняне за ужасяващите
пътувания, които предприемат най-малките бежанци, в търсене на безопасност в
Европа.
В заключение можем да кажем, че бежанците, които са лишени от защитата на
своята страна, принудени да напуснат домовете си, очакват от политическите лидери
съвместни решения, включително финансова и политическа подкрепа от държавите,
които приемат нуждаещите се от помощ. Тези хора търсят сигурност в лицето на
международната общност. Сега е времето всички заинтересовани страни да спазят
международните си ангажименти да защитават гражданите от насилие и вреди без
значение кои са и откъде идват. Сега е времето да осигурим безопасен достъп до убежище и международна закрила, а не да прибягваме до действия и изявления, които
подбуждат ксенофобия или дискриминация.
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Анотация: Докладът има за цел да разгледа евтаназията от различни аспекти.
Правното развитие на евтаназията в различните законодателства. Правните
проблеми, свързани с легализирането на евтаназията в България.
Ключови думи: Евтаназия, историческо и правно развитие, евтаназията в заканодателството на България
Abstract: The report aims to examine the concept of euthanasia. The legal development of
euthanasia in different legislation. The law problems are related to the legalization of
euthanasia in Bulgaria.
Key words: Euthanasia, historical and legal development, euthanasia in the legislation of
Bulgaria
1. Какво представлява евтаназията?
Евтаназия от старогръцки „eu“ – добър, красив и „thanatos“ – смърт, означава
добра, хубава смърт. Под това понятие се разбира умишлено отнемане на живота или
спиране на животоподдържащите грижи с цел прекратяване на страданието при неизлечимо болни и изпитващи силна болка пациенти. Това е акт, с който някой отнема
живота на друг по негова изрична молба или поради необходимост от друг характер
(от милост към човек, осакатен до невъзможност да живее адекватно; от липса на надежда за промяна при болни, поддържани живи, но в безсъзнание и във вегетиращо
състояние). По презумпция се смята, че умъртвяването на тежко болен пациент или
на неизлечимо болен, трябва да се извърши от лекар. В българския Наказателен кодекс умъртвяването се нарича убийство. Член 127 от него гласи: „Който по какъвто и
да е начин подпомогне или склони другиго към самоубийство и последва такова или
само опит, се наказва с лишаване от свобода до три години.” Следователно, съгласно
закона, подпомагането на самоубийството също е криминално деяние, както и самото
убийство. Евтаназията е смърт, причинена за доброто на човека, комуто е причинена,
поради тази причина е наричана „добра смърт“, „смърт с достойнство“ и „смърт от
милосърдие“.
2. Историческо развитие на евтаназията
Евтаназията е обект на спорна дискусия от древни времена. Тя е пресечна точка
на медицината, правото, морала, етиката, религията и философията. Идеята за евтаназия се е зародила в Древна Гърция и по-късно в Рим, където евтаназията и самоубийството били често практикувани и етично приемани. Като цяло убийството било допустимо в широки граници – при гладиаторски битки, при религиозни обреди, на
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военнопленници и т.н. През древността лекарят можел да оказва помощ при извършване на самоубийство, а магистратите са имали на разположение отровна смес, когато искали да прекратят живота си. Платон предвиждал в своята идеална държава специални места, където да бъдат изоставяни децата с телесни недъзи и е препоръчвал
прилагане на активна евтаназия спрямо психично болните. В Древна Спарта в случай
на раждане на слаби бебета те са били убивани като причината вероятно е била пречистване на нацията. Единствени противници на подобно схващане по това време били питагорейците. Те обаче нямали широка обществена подкрепа. Школите на
Питагор и Хипократ учели хората да имат „уважение към живота“. Хипократовата
клетва, която е тяхно дело, отхвърляла евтаназията и самоубийството като допустима
практика за лечителя. През Средновековието евтаназията била практикувана по отношение на тежко ранените в бой. Те били доубивани от състрадание със специално
предназначен за тази цел къс меч, наричан „мизерикордия“ (милосърдие), защото се
използвал като средство за избавление от предсмъртните мъки. Друга подобна проява
е допусканото от църквата убийство на болните от бяс. По времето на Ренесанса значително се оформя съвременното понятие за евтаназия. През този период изтъкнатите представители на философската мисъл като Монтескьо, Волтер, Дидро, Фр.
Бейкън и Томас Мор защитават правото на неизлечимо болните да поискат прекратяване на живота си, приемайки този акт за достоен за възхвала. В съчинението си „За
достойнството и напредъка на наука“ от 1623 г., Франсис Бейкън (1561-1626 г.) дава
определение за т.нар. „лека смърт“. Той разбира дълга на лекаря не само да лекува,
възстановявайки здравето на болния, но и да облекчи страданията му, причинени от
болестта. Бейкън подчертава, че лекарят трябва да облекчава страданията на болните
пациенти дори и в случаите, когато „… вече няма никаква надежда за спасение и е
възможно единствено смъртта да се направи лека и безболезнена, при което евтаназията сама по себе си се явява немалко щастие“. От своя страна Томас Мор в
„Утопия“ (1516 г.) защитава правото на хората да умират по собствено желание и
призовава лекаря, който им е помогнал, да не бъде преследван.
Оформянето на днешното значение на понятието става от Карл Фридрих Маркс.
Според него лекарят има моралната задача да облекчи страданията на умиращите
чрез насърчаване, подпомагане и намаляване на болката чрез лекарствата, в краен
случай с цената на съкращаване на живота. През XIX и XX век. се наблюдава бурно
развитие на понятието „евтаназия”, главно след разпространението на еволюционната теория на Чарлз Дарвин. Ернст Хекел развива теорията на Дарвин в различна посока и смята, че изкуственият подбор може да има положителни последствия. Последователите на Хекел основават през 1906 г. организацията „Monistenbund”, която поискала легализация на евтаназията като дори е разработен закон за „право на евтаназия”, когато би могло да се докаже „вероятността от фатален изход” по заявка на
пациента, съдебен лекар и двама специалисти. По времето на националсоциализма
(1939-1941) се осъществява и първата по рода си програма за евтаназия, по която са
умъртвени стотици хиляди психично болни, възрастни хора и новородени деца. След
Втората световна война и до днес продължава борбата на правозащитните организации по узаконяване на евтаназията.
3. Евтаназията в религиите
Проблемът с приемането или отхвърлянето на евтаназията е много сложен. Той
не може да бъде разрешен, защото е свързан с коренните различия между гледните
точки на светското общество и на религиозните вярвания. В сравнителен и исторически план влиянието на религията върху правото и обществените отношения е съществено. Монотеистичните аврамитски религии се противопоставят на „всяка фор199
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ма на евтаназия“, така както на „медицински асистираното самоубийство“, защото са
действия в пълно противоречие със стойността на човешкия живот и следователно –
грешни както от морална, така и от религиозна гледна точка и трябва да бъдат забранени без изключения“. Обществото трябва да се увери, че „желанието на пациента да
не бъде една финансова тежест, не го подтиква да избере смъртта, вместо да поиска
да получи грижите и подкрепата, които могат да му позволят да изживее времето,
което му остава в утеха и спокойствие“. Това са само някои от пасажите на „Съвместната декларация на монотеистичните аврамитски религии за проблематиките относно
края на живота“, която на 28.10.2019 година бе подписана във Ватикана. Текстът има
за цел да „представи позицията на монотеистичните аврамитски религии относно
ценностите и практиките, свързани с неизлечимо болните, в полза на пациента, членовете на семейството, здравните работници и политическите лидери, последователи
на една от тези религии“.
За Християнската църква никога не е имало съмнение, че животът е дар от Бога,
с който отделният човек не може да се разпорежда. Поради това и решението за евтаназия (желана от човека смърт) е решение, което не може да бъде взето от човека.
Православието осъжда категорично насилственото отнемане на човешки живот, в това число и самоубийството. Според християнската религия самоубийството е грях
пред Бога, защото Човек е създаден по Божи образ и подобие и Бог единствено е господар на живота и смъртта. Християнските духовници не извършват заупокойна
служба при погребение на самоубиец. Заупокойната служба символизира божественото опрощение и спомага за освобождаване от греховете, затова и неизвършването й
отнема възможността на самоубиеца да влезе в Царството Небесно. Бог определя какво ще се случи в нашия живот и той го изпълва с такова съдържание, което е найподходящо за нас. Именно от това как ще се справим с изпитанията в живота си,
включително и може би най-вече в неговия край, се определя и съдбата на душата ни
след смъртта. Самоубийството и отказът от живота като предоставен ни свише дар са
едни от най-тежките грехове в християнството. Същото е отношението и към акта на
участие в чужда смърт.
В Исляма евтаназията и самоубийството са недопустими. Отношението на
мюсюлманите към евтаназията се основава на три принципа от Корана: Човешкият
живот е свещен, Аллах определя неговата продължителност. Самоубийството е забранено! Човешкият живот е свещен, защото е даден от Аллах. „ …който убие човек
не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора.“ (Коран 5.32) Аллах определя продължителността на живота и неговият край. „И ако Аллах наказваше хората за техния
гнет, Той не би оставил на земята дори една твар. Ала Той ги забавя за определен
срок. И щом срокът им дойде, и с миг дори не ще го забавят, нито ще го изпреварят.“
(Коран 16.61) и „Никой не умира иначе освен с позволението на Аллах в предписан
срок. (Коран 3.145) По отношение на самоубийството Коранът е пределно ясен: „И не
убивайте сами себе си! Към вас Аллах е милосърден.“ (Коран 4.29) Болките и страданията на неизлечимо болните, понасяни търпеливо ще бъдат възнаградени.“ Вместо
да удължават изкуствено мизерното вегетатиращо състояние, лекарите - мюсюлмани
се насърчават да помагат за облекчаване на страданията. Коранът казва: „А който
спаси човек, той сякаш е спасил всички хора.“ Пророкът Мохамед подчертава това с
думите „О, Мюсюлмани, търсете лек, защото Бог не е създал никоя болест без да е
създал и лек.“
Юдаизмът от своя страна се фокусира върху важността от цененето на човешкия живот и по този начин самоубийството е равносилно на отричане на Божията
добрина на земята. Независимо от това в изключителни случаи, когато изглежда няма
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друг изход, освен да бъдат убити или да бъдат принудени да изневерят на религията
си, евреите са пристъпвали към лично самоубийство или към масово самоубийство.
4. Видове евтаназия
Познати са различни видове евтаназия. Понятията нямат легален произход, поради което не са категорично фиксирани и могат да бъдат използвани с различно съдържание от различните автори. Разграничават се пасивна и активна евтаназия. Като
пасивна евтаназия се разглежда ненамесата на лекаря при развитието на заболяване,
което води до смъртта на пациента (позволява се естественото развитие на болестта).
Активната евтаназия, от своя страна, предполага намеса на лекаря, който с поведението си става причина за смъртта (осъществява се допълнително въздействие, което
става причина за настъпване на смъртта преди развитие на смъртоносната болест).
Всяко преднамерено отнемане на живота – милостиво убийство, се смята за активна
евтаназия, коeто е в противовес с медицинската професия и етика. Когато изкуствените средства за поддържане на живота на тялото се прекратят по преценка на лекаря
и желание на пациента, настъпването на естествената смърт е неизбежно. В този случай се извършва пасивна евтаназия. Това разграничение е морално неуместно, защото самото преустановяване на лечението и удължаването на смъртта, причинява на
пациента повече страдание, отколкото директното му умъртвяване чрез активна евтаназия. Ако лекарите веднъж са решили да не продължават безкрайно агонията на пациента, тогава активната евтаназия е за предпочитане пред пасивната. Пасивната евтаназия увеличава страданията на пациента (от болестта) и удължава процеса на умиране, докато активната евтаназия предлага бърза и безболезнена смърт. Разграничават се още доброволна евтаназия – евтаназия, която е лично поискана от лицето, и
принудителна евтаназия – евтаназия, наложена със сила по преценка на другиго
(обществото, държавата). В някои случаи се говори и за медицинска евтаназия – евтаназия, извършена от лекар, и непрофесионална евтаназия – евтаназия, извършена от
лице, което не притежава медицинско образование. Пасивната евтаназия е случай на
отказ от лечение, който е позволен от закона при спазването на определени условия и
предпоставки (чл. 90 от Закона за здравето). Активната евтаназия, при която въздействието, причиняващо смъртта, се осъществява от друго лице, представлява „класически” състав на престъплението убийство. Принудителната евтаназия също е откровено посегателство спрямо личността и живота на лицето и излиза извън това, което
обикновено разбираме под евтаназия. Медицинската и непрофесионалната евтаназия
се различават единствено по това кой оказва помощта. Срещу медицинската евтаназия се изтъква, че допускането й противоречи на идеята и смисъла на лекарската
професия, която има за цел да запази човешкия живот, а не да го отнема. Стоян
Ставру, използва термина „евтаназия“ в малко по-широк смисъл, за да обозначи, от
една страна, т. нар. доброволната активна евтаназия, при която едно лице с целенасоченото си поведение става причина за смъртта на друго лице, поискало това (подобен
акт по действащото българско законодателство ще представлява убийство по основния състав на чл. 115 НК, а когато пациентът се намира в безпомощно състояние –
убийство по квалифицирания състав на чл.116, ал. 1, т. 5 НК), а от друга страна, и
т. нар. асистирано самоубийство, при което лицето само слага край на живота си, но
се подпомага в това си начинание от друг човек (подобен акт по действащото българско законодателство ще представлява подпомагане на чуждо самоубийство, което
е инкриминирано в чл. 127, ал. 1 НК).

201

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

5. Евтаназията в различните законодателства
В законодателствата на различните държави се срещат различни начини за регламентиране на евтаназията. В едни тя е забранена със закон, в други – разрешена, в
трети е позволено асистираното самоубийство, а евтаназията е забранена, а в четвърти – изобщо не се регламентира възможността за извършване на евтаназия. В наказателните закони на някои държави се съдържат разпоредби, предвиждащи привилегировани състави на убийство, извършено от състрадание или по молба на жертвата.
Първата държава, чието законодателство допуска възможността терминално болен да
прекъсне живота си, е Швейцария. Още през 1942 г. в чл.115 от швейцарския Наказателен кодекс се допуска извършването на асистирано самоубийство. Въпреки това в
кодекса се предвижда привилегирован състав на убийство, когато процедурата по
умъртвяване не е осъществена по съответния ред. В резултат на тази разпоредба на
закона, съществуваща от 1942 г., 40 години по-късно в Швейцария започва да се
практикува т.нар. „смъртен туризъм“ от страна на болни, искащи да прекратят живота си. На референдум, проведен на 15 май 2011 г. гласоподавателите в швейцарския
кантон Цюрих отхвърлят със 78% от гласовете си предложението за забрана на асистираните самоубийства и т.нар. „самоубийствен туризъм“ в страната. Евтаназията като активно въздействие за причиняване на смъртта на друго лице е допусната в Нидерландия (2002), Белгия (2002) и Люксембург (2009). Подпомогнато самоубийство
може да се извърши легално според законите на щатите Орегон, Монтана и
Вашингтон. Интересна съдебна практика съществува и в Япония – страна, чиито традиции са известни със самоубийството като акт на достойна смърт. При липсата на
ясна законодателна рамка Върховният съд на Япония е имал повод във връзка с конкретни случаи да се произнесе при какви условия е допустимо участието на едно лице в смъртта на друго. За допускането на активна евтаназия лицето трябва да изпитва
непоносима болка; смъртта му да е неизбежна и непосредствено предстояща; лицето
трябва да даде лично съгласие (а не чрез законен представител или чрез предварително указание), както и да са изчерпани без успех всички други възможни средства за
облекчаване на болката на пациента.
6. Европейският съд по правата на човека
Европейският съд по правата на човека е имал повод да разглежда дела по въпроси на евтаназията. В делото „Прити срещу Обединеното кралство” Съдът категорично заявява, че правото на живот, гарантирано в чл. 2 от Европейската конвенция
за защита правата на човека, не може да се интерпретира като право на смърт. Следователно, не може да се вменява на държавата задължението да осигурява смърт. Тя
може да се бори само за живота на гражданите.
Има и втори опит в Европейския съд – това е делото на „Хаас срещу Швейцария”, в което Европейският съд заявява, че евтаназията не може да бъде интерпретирана в светлината на чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека за правото
на лична автономия и правото на защита на личния живот. Това не може да бъде
интерпретирано по този начин.
Третото дело е „Кох срещу Германия”. Господин Кох съди Германия, защото
там евтаназията е забранена. Вследствие на злополука през 2002 г. съпругата на жалбоподателя г-жа Кох бива почти изцяло парализирана и получавала множество болезнени спазми. Според лекуващите ѝ лекари в такова състояние тя можело да живее
минимум поне 15 години. Г-жа Кох не искала да живее по този начин и през ноември
2004 г. се обърнала към немските власти с молба да получи смъртоносна доза медикаменти. На 16 декември 2004 г. тя получила отказ. В мотивите на отказа се посочва,
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че искането ѝ да се самоубие е противоположно на целите на немския Закон за наркотичните вещества. На 14 януари 2005 г. г-н Кох и съпругата му оспорват административния акт. На 12 февруари 2005 г. г-жа Кох бива откарана в швейцарска клиника,
където бива подпомогната да се самоубие. На 3 март 2005 г. Федералният институт
потвърждава решението си, а на 4 април 2005 г. г-н Кох подава иск за обявяване на
решението на института за незаконно. На 21 февруари 2006 Административният съд
в Кьолн отхвърля жалбата на г-н Кох като недопустима, но той не се отказва. Следват
нови две производства: първо пред апелативния административен съд на Северен
Рейн Вестфалия през 2007 г. и второ – пред Федералния конституционен съд през
2008г., като и в двата случая съдилищата постановяват, че подадените жалби от
г-н Кох са недопустими. Така се стига до сезиране на съда в Страсбург, който взема
единодушно решение, че човешките правата на съпругата на г-н Кох не са били нарушени, защото към датата на подаване на жалбата тя е починала и в този смисъл по отношение на нея жалбата е недопустима. Съдът обаче приема, че не е спазена разпоредбата на чл.8 от ЕКЗПЧОС, защото съдилищата на национално ниво са отказали да
разгледат по същество жалбата на г-н Кох, макар че той е имал самостоятелни основания да твърди, че е нарушено неговото право на личен живот. С оглед съдебната
практика на съда в Страсбург може да се направи извод, че в чл.2 и чл.8 на
ЕКЗПЧОС не е заложено правото на смърт като основно човешко право.
7. Евтаназията в България
Според действащото българско право, човек не разполага с право на самоопределение относно живота си, той няма власт над собствения си живот, поради което
отказът от правото на живот или съгласието за собствена смърт са волеизявления без
никакво правно значение и стойност. Действащото право в България не признава
т.нар. „право на собствена смърт” – евтаназията. В България въпросът за евтаназията
се регулира с член 97 от Закона за здравето, който гласи: „На територията на Република България не се прилага евтаназия.“ През август 2011 г. е внесен законопроект за
евтаназията, озаглавен „Закон за евтаназията“, който е отхвърлен на първо четене с
59 гласа – „против“, 13 гласа – „за“ и 29 „въздържал се“. В законопроекта евтаназията
се дефинира като „удовлетворяване на молбата на неизлечимо болния или неговите
близки за ускоряване на неговата смърт по безболезнен начин, включително и чрез
прекратяването на изкуствените системи за поддържане на живота“. Терминът „ускоряване на смъртта“ е по-близък до понятието за активна евтаназия, тъй като именно
при нея се поставя начало на нов, отделен и различен от заболяването причинноследствен процес, който води до по-бързото (в сравнение с действието на заболяването) настъпване на смъртта на лицето. В този смисъл в даденото от законопроекта определение като основно понятие се възприема активната форма на евтаназия. В
последната част на чл. 1, ал. 2 от Законопроекта за евтаназията се описва и пасивната
форма на евтаназия. Посочено е, че „ускоряването на смъртта“ може да бъде предизвикано и „чрез прекратяването на изкуствените системи за поддържане на живота“.
Става въпрос именно за преустановяване на лечение, което забавя настъпването на
смъртта. Като предпоставка за извършване на евтаназия е посочено единствено наличието на неизлечима болест. Не е необходимо лицето да страда от непоносима и непреодолима по друг начин физическа болка. Липсва и изискване то да е загубило
умствените и познавателните си способности. Допусната е т. нар. принудителна евтаназия: ускоряване на смъртта на едно лице по искане на негови близки. Тя е уредена
и в двете й форми:
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– когато неизлечимо болният е в такова „състояние, че не може да изрази своята
воля“ – тогава искането за евтаназия се прави съвместно, т. е. с единодушното съгласие на неговия съпруг, пълнолетни деца и родители (чл. 3 от Законопроекта) и
– когато неизлечимо болното лице е малолетно дете – тогава молбата за евтаназия се подава от неговите родители (чл. 5 от Законопроекта за евтаназия). Уредена
е и хипотезата, при която болният е непълнолетен (чл. 4 от Законопроекта за евтаназия). В тези случаи освен волята на непълнолетния е необходимо и получаване на
съгласие от неговите родители (и двамата), а ако лицето има сключен граждански
брак (16-18 г.), ще е нужно и съгласието на неговата съпруга (съпруг);
Принудителната активна евтаназия е може би най-спорното предложение при
уредбата на „смъртта по милост“. При така предложената регламентация може да се
стигне до „ускоряване на смъртта“ на едно лице независимо от неговата воля – когато
състоянието на лицето го възпрепятства да изрази каквато и да е била воля, както и
против неговата воля – в случите на евтаназия на малолетно лице. За много хора евтаназията е равносилна на самоубийство. Но самоубийството е самомотивиран, индивидуален акт, докато евтаназията е творение на общественото съзнание. Дори когато
законите и културата на дадено общество правят евтаназията да изглежда приемлива,
тя си остава един от непознатите и радикални актове, които едно общество може да
оправдае. Отношението на лекаря и участието му в причиняване на „смърт по милост” е като към недопустимо медицинско действие. Всеки лекар, който извършва евтаназия или оказва помощ за самоубийство, означава че има за основна цел смъртта
на пациента, а това е в пълно противоречие с Хипократовата клетва и медицинската
етика. В клетвата на Хипократ е казано: „Аз няма да дам никому исканото от мен
смъртоносно средство и няма да посоча пътя за осъществяване на подобен замисъл.”
Лекарската професионална етика е чужда на идеята за участие на лекаря в евтанатични действия. Поведението на лекаря предполага човечност и запазване на живота и
не може да бъде изместено от никакви други мотиви. Смъртта не може да бъде разглеждана като форма на „лечение”. Алтернативата на „добрата” смърт (евтаназията) е
спокойният („добрият”) живот, който при терминално болните и болните със силни
болки (донякъде) се осигурява чрез т. нар. палиативни грижи в специализирани за
целта лечебни заведения – хосписите.
Много често неизлечимо болни и изпитващи силна болка пациенти изпадат в
едно особено психично състояние, в което могат много лесно да бъдат повлияни от
други и са способни да вземат неадекватни решения като евтаназиране. Желанието на
такива пациенти не е да умрат, а да се прекратят тяхната болка и страдание като
единствен начин за това е прекратяване на техния живот с помощ от друг човек. Намесата на един субект в избора на правото на смърт на друг субект е ограничаване на
едно субективно право – ограничаване на субективното право на живот. От всичко
разгледано дотук стигаме до извода, че легализирането на евтаназията в България би
довело до отнемане на правото на живот на лица, които са изгубили надеждата си за
по-добър живот без болка и страдания. Нашата хуманистична цел би била не да подкрепим и легализираме евтаназията като единствен избор за лечение на неизлечимо
болни и изпитващи силна болка пациенти, а да ги подкрепим да продължат да се
борят, с надеждата за по-добър живот.
Една тибетска поговорка гласи: „Трагедията трябва да бъде използвана
като източник на сила“. Без значение какъв вид трудности се случват, колко е
болезнено изживяването, ако изгубим надежда, се случва истинската ни катастрофа.“ - Далай Лама.
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СПОРНА СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Юлиана К. Адриянова
Бургаски свободен университет

LITIGATION. ADMINISTRATION OF JUSTICE
Yuliana K. Adriyanova
Burgas Free University
Abstract: A controversy before a court or a lawsuit is commonly referred to as litigation. If
it is not settled by agreement between the parties it would eventually be heard and decided
by a judge in a court. It is one way that people or companies resolve various disputes
arising out of a myriad of factual circumstances.
Key words: Litigation; administration; justice; judge; court; parties; disputes
Производствата по спорна съдебна администрация нямат изрична уредба в
Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Те имат сходства както с исковия процес,
така и с безспорната съдебна администрация (охранителните производства), но имат
и своите особености и характеристики.
В гражданския процес съществуват три основни вида производства – исков, изпълнителен и обезпечителен процес. И трите имат за задача решаване на спорове
между две страни относно материални права. Последните са именно предмет на
гражданския процес. Тези три форми на защита при гражданскоправните отношения
имат за цел да осигурят правомерното упражняване на права на една от страните, като се санкционира незаконосъобразното поведение на другата.
Освен тези основни типове производства, съществуват други два вида процедури – охранително производство и спорно съдебно администриране. При първия тип
производство не се решават спорове относно материални права, а се реализират такива по искане на съответния титуляр. Охранителното производство е безспорна съдебна администрация на гражданските отношения. Това са безспорни производства – такива по съдействие на гражданите и юридическите лица за упражняване на субективните им права. В определени хипотези обаче съдът има правомощието да разреши
спор между гражданскоправни субекти, който не се отнася до насрещни техни права
и задължения. В тези случаи намесата на съда е относно това как следва да се развие
правоотношението между страните. Тази дейност се нарича администриране на граждански правоотношения.
Макар да не е уредена изрично в Гражданския процесуален кодекс, тази процедура се доказва като изключително широко приложима, а немалка част от делата,
разглеждани по реда ѝ, се определят от законодателя като спешни и неотложни. Към
настоящия момент ставаме свидетели на безпрецедентен случай на обявено извънредно положение върху територията на Република България. По силата на Закона за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание на 13.03.2020 год., редица основни права и свободи на гражданите бяха ограничени, в това число и възможността правата ни да бъдат защитени по
съдебен път. След изменението, обнародвано в Държавен вестник, бр. 34/09.04.2020 год.,
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към разпоредбата на член 3 беше добавено Приложение, въвеждащо изчерпателен
списък от дела – изключения, по които сроковете не спират да текат и следва да бъдат разгледани по спешност дори в условията на извънредно положение. Сред тях са
и делата за упражняване на родителски права и по-конкретно – относно привременни
мерки. Както по-надолу в изложението ще стане ясно, те подлежат на разглеждане по
реда на производството по спорно съдебно администриране. Освен това нормативният акт изрично потвърждава в своя чл. 5, ал. 3, че „не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за последващо връщане на дете по реда на ГПК”,
което също е следствие от акт на същата процедура. За да установим кое налага неотложния характер на този вид производство, ще поставим акцент върху основните му
характеристики.
При спорната съдебна администрация съдът чрез своето решение замества липсващото общо съгласие и воля на страните относно развитието на съответното правоотношение между тях. Целта на това производство е не да се реши кому принадлежи
дадено право, а кое е най-целесъобразното решение за последващо развитие на отношенията. Чрез своя акт съдът внася правна промяна в правоотношенията като създава
ново правно положение между страните – създава нови права и задължения или изменя вече съществуващи такива. Следователно спорната съдебна администрация намира приложение в случаи, при които страните по граждански правоотношения не
могат да постигнат консенсус по различни въпроси, съгласувайки волята си, и сезират съда да попълни, измени или прекрати съответното правоотношение.
В практиката най-често срещани са случаи на производства по спорна съдебна
администрация, свързани с определяне режима на упражняване на родителски права
при развод (чл. 59 от Семейния кодекс – СК), както и с определяне режима на лични
отношения между родител и дете(чл. 127 от СК). В Семейния кодекс законодателят
предвижда хипотези, при които е допустима намесата на съда с оглед защитата на интересите на децата. В множество житейски ситуации се наблюдава невъзможност за
постигане на консенсус между двамата родители, от което произлиза конфликт, засягащ именно правата и интересите на децата, а често и на самите родители. По тази
причина в случаите, в които липсва утвърдено от съда споразумение между страните
или тяхно съгласие, законодателят предвижда съдът да определи развитието на правоотношенията като регламентира реда за упражняване на родителските права (полагането на непосредствени ежедневни грижи, възпитание, надзор, местоживеене на децата, режим на лични отношения с родителя, издръжка и т.н.).
Доколкото в ГПК няма специална процесуална уредба на спорната съдебна администрация, следва да се прилагат общите правила на исковия процес. Този извод
се налага от факта, че и двата вида производства са двустранни и при тях се разрешава спор. Същевременно спорната съдебна администрация има редица особености,
които налагат нейното ограничаване от общия исков процес. Те ще бъдат разгледани
последователно в следващото изложение.
Сезирането на съда с искане за спорна съдебна администрация като субективно
потестативно процесуално право следва да се различава от правото на иск1 и от правото да се иска съдействие от съда с молба за безспорна администрация. При правото
на иск се търси защита на материални права, възстановяване на дадено отношение, а
в охранителните производства молителят сезира съда с искане – молба съдът да съдейства за упражняването на дадено материално право на субекта. При спорната съдебна администрация съдът се сезира не с искане да се реализира такова, при нея ма1

Вж. Павлова, М., „Гражданско право. Обща част” и Сталев, Ж. „Българско гражданско процесуално
право”
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териалното право дори не е предмет на производството. Тук ролята на съда е да определи ново правно положение между страните, поведението по което те са длъжни да
спазват.
Като аргумент по този въпрос е приложима конкретна разпоредба от Закона за
собствеността (ЗС). Производството по чл. 32, ал. 2 от ЗС относно използване и управляване на обща вещ е определено от съдебната практика като спорно, а не исково.
Според тази разпоредба всеки съсобственик може да отправи искане към съда да реши въпроса относно използване и управление на съсобствената вещ. Това се налага в
случаите, когато не е постигнато общо решение на съсобствениците или ако то е
вредно за вещта. За да се изясни проблематиката при това производство, често срещан в практиката е въпросът за съжителство между роднини, които се явяват съсобственици на съответния имот. В голяма част от случаите лицата не успяват да постигнат консенсус относно практическото използване на дадената вещ. При тези хипотези
законодателят натоварва съда с правомощието да разреши казуса, като определи найзаконосъобразното и целесъобразно управление на вещта.
Поставя се въпросът дали е възможно съдът да упражни правомощията си за
спорна администрация, без да е изрично сезиран от страните по правоотношението.
При общия исков процес съдът се произнася само при надлежно сезиране и в рамките
на направените искания, като произнасяне извън това е недопустимо. От друга страна, при спорната съдебна администрация не може да се даде категоричен отговор по
този въпрос, тъй като не е налична специална правна регламентация. Затова се налага
изводът, че във всеки конкретен случай, значение има тази норма, която овластява
съда да администрира правоотношението.
В чл. 32, ал. 2 от ЗС, както и в чл.307 от Търговския закон (ТЗ) относно стопанска непоносимост изрично се посочва, че съдът не може да действа по собствена инициатива, а следва да се произнесе само при направено искане от ищеца. В други случаи законът овластява съда служебно да постанови мерки, които представляват съдебна администрация, независимо дали е изрично сезиран – например съгласно чл. 59
от Семейния кодекс. Съдържанието на мерките е в дискрецията на съда. Последният
вече е бил сезиран да разреши спор между страните като в хода на инициирания процес е длъжен да се произнесе по определени въпроси независимо от волята на страните, включително да упражни правомощието си за съдебна администрация.
Следователно съдът администрира гражданските отношения, само ако една от
страните го е сезирала. Това е абсолютна предпоставка, за да може съдът да се намеси в отношението, действайки по своя инициатива. В този смисъл принципът на диспозитивност в гражданския процес е в сила и при съдебната администрация. Спецификата е в това, че веднъж надлежно сезиран, съдът би следвало да постанови това,
което счита не само за законосъобразно, но и за целесъобразно за съответното гражданско правоотношение.
На следващо място ще бъдат разгледани въпросите относно компетентността на
съда и актовете, с които се произнася, когато трябва да проведе производство, определяно като спорна съдебна администрация. Липсва обща уредба относно това кой е
родово компетентен да осъществява спорна съдебна администрация – районен или
окръжен съд. Затова въпросът се разрешава по правилата на подсъдността, приложими за конкретното производство, в рамките на което е извършена дейността, ако това
не е посочено в изрична норма. В останалите случаи се съди по общите норми за съдебна компетентност в ГПК. Съгласно чл. 103 от ГПК общата родова компетентност
е възложена на районните съдилища, докато чл. 104 от ГПК посочва изрично хипотезите, в които родово компетентен е окръжният съд. Следователно, при липсата на из208
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рична правна норма, която да поставя въпроса в компетентността на окръжния съд,
на общо основание винаги ще е компетентен съответният районен съд.
При спорната съдебна администрация съдът се произнася с решение. Това следва от факта, че делото се решава по същество. В общия исков процес, тъй като съдът
се произнася по спорни права и задължения, относно тях се формира сила на присъдено нещо. При спорната съдебна администрация обаче правото да се сезира съда с
искане за съдебна администрация не се преклудира при разрешаването на въпроса –
страните могат отново да се обърнат към него с искане да измени правоотношението
между тях. Следователно това съдебно решение се ползва със сила на присъдено нещо за фиксиран период от време, след който е възможно въпросът да бъде пререшаван. Основната предпоставка за това е „настъпване на промяна в обстоятелствата,
които са обосновали първоначалното решение на съда”. От това произтичат няколко
особености.
На първо място действието на решението е винаги занапред, тъй като се създава
ново материалноправно положение между страните. То подлежи на последващо изменение, ако страните сезират съда с искане за такова.
Съдът не е ограничен от доводите на страните и направените от тях искания.
Веднъж сезиран, той взема решение, ръководейки се от критериите на овластавящата
го да извършва съдебна администрация материалноправна норма, като може да постанови различно от поисканото правно положение. Пример за такива критерии са посочените в чл. 59, ал. 4 от СК обстоятелства, с които съдът е длъжен да се съобрази.
Друг важен момент е този, свързан с изпълнителната сила на решението. Тук
отговорът не е абсолютен – той отново следва от конкретната норма, възлагаща
спорна администрация. В някои случаи страната в производството може да поиска
издаването на изпълнителен лист въз основа на такова решение – чл. 32, ал. 2 от ЗС;
чл. 59 от СК. В противоположни хипотези при нарушаване на постановени права и
задължения, ще е налице нов спор, който ще бъде правен, съответно подлежащ на
разрешаване по общия исков ред – чл. 299, ал. 2 от ТЗ. Страната, която твърди, че са
нарушени правата ѝ, няма да бъде легитимирана да иска издаване на изпълнителен
лист въз основа на постановеното решение по спорна съдебна администрация, а трябва да води иск на общо основание. В общия случай изпълнителен лист се издава въз
основа на посочените в чл. 404, т. 1 от ГПК изпълнителни основания – съдебни и арбитражни решения, като на изпълнение подлежат именно изпълняеми права. Те са
установени, ликвидни и изискуеми. В някои случаи, при осъществяване на спорна съдебна администрация, съдът определя какви са материалните права на страните, но
не определя изпълняеми такива в смисъла на ликвидни и изискуеми права. Тогава увредената страна ще трябва да търси защита чрез осъдителен иск, а не да сезира съда с
искане за издаване на изпълнителен лист. Следователно решението по спорна съдебна администрация има изпълнителна сила само тогава, когато съдът е постановил на
страна в производството ликвидни и изискуеми права.
Относно отмяната на съдебните актове, постановени при осъществяване на
спорна съдебна администрация, се наблюдават противоречия в съдебната практика.
Според част от нея решенията не подлежат на отмяна по чл. 303 от ГПК, тъй като при
тях не се формира сила на присъдено нещо. Едновременно с това съществува и практика на ВКС (Тълкувателно решение №7/2014 год.), поддържаща противоположно
становище, а именно – че актовете на спорна администрация подлежат на отмяна.
Според нея: „съдебните актове от посочената категория подлежат на отмяна, тъй като
въпросите, предмет на разглеждане, могат да бъдат пререшавани само при наличието
на нови факти”. Всички съдебни актове са задължителни за адресатите си, след като
влязат в сила, независимо дали се формира сила на присъдено нещо. Страните са
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длъжни да съобразят поведението си с постановеното. Доколкото с решенията на съда в производство по спорна администрация се постановяват права и задължения, несъществували до момента, то обвързаните субекти са легитимирани както да обжалват съдебния акт, така и да искат неговата отмяна в предвидените в ГПК случаи.
В същото време е важно да се направи разграничение между изменение и отмяна на съдебен акт на съдебна администрация. Изменението е свързано с факти, реализирали се впоследствие, след като съдът е определил режима. То се налага именно
поради новонастъпили обстоятелства. Изменението е средство материалното правоотношение да се приспособи към тях. От друга страна, чрез производството по отмяна се търси защита срещу влезлия в сила акт, който е неправилен и затова следва да
бъде отменен на посочените в ГПК основания.
Спорната съдебна администрация, макар и да се различава по някои съществени
характеристики от останалите искови производства, съдържа и много общи с тях качества. Тя не може да се определи като конститутивен иск, но същевременно ролята
на съда е да постанови най-целесъобразния начин за развитие на правоотношенията
между страните, като определя съдържанието и бъдещата обвързаност между гражданскоправните субекти.
Източници:
1. Д. Драгиев, Гражданско право и процес
2. Ж. Сталев, А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова – Българско гражданско процесуално право, С., 2012 год.
3. М. Павлова – Гражданско право. Обща част, С., 2002 год.
4. Г. Боянов, Вещно право, С., 2009 год.
5. Л. Ненова – Семейно право на Република България, С., 2009 год.
6. Тълкувателно решение № 13 от 10.04.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 13/201 г.
ОСГК.
7. Тълкувателно решение № 1 от 03.07.2017 г. на ОСГК на ВКС.
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ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЕКТИВНИ ТЕХНИКИ В
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ
Елена Алексеева
Доктор по социология,
магистър по специалноста начална улищна педагогика с чужд език
Бургаски сободен университет

APPLICATION OF PROJECTIVE TECHNIQUES IN
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PRACTICE THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Elena Alekseeva
Burgas Free University
Анотация: Във връзка с нарастващата необходимост от приложни психологически
изследвания на личността, проективните техники придобиха широко приложение в
много области на психологическата практика. Актуалността на тази тема се дължи на факта, че проективните техники са пример за любопитно несъответствие
между теоретичните изследвания и практиката, което не влияе върху тяхната популярност в клиничната употреба.
Ключеви думи: проективни техники, психологически детерминизъм, класификация
на проективните техники, експериментални изследвания, психофизиологични, подсъзнателни характеристики.
Key words: projective techniques, psychologically determinism, classification on projective
techniques, experimental studies, psychophysiological, sub-subnational characteristics.
Увод
Различни проективни техники се използват широко в практиката на изследване
на личността във всички области на съвременната психология и педагогика. С тяхна
помощ не само те придобиват знания за човека. Важността на мястото, което проективните техники заемат в съвременната психодиагностика, се доказва от международните конгреси, провеждани редовно в продължение на много години, специални
научни институти и общества, създадени в много страни, и периодични издания, публикувани на различни езици. (http://www.refi.su3)
Статията представя основни подходи за разбиране на концепцията за утвърдени
проективни техники, както и тяхната класификация.
Обект на изследване в настоящата разработка: някои утвърдени проективни
техники.
Предмет на изследване: анализ на проективни техники в работата на учител/
психолог.
Цел на разработката: да се анализира прилагането на проективни техники в
работата на учител/психолог.
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Историята на развитието и обосновка в пирложението на проективни
техники
Първоначалното предположение, върху което са изградени проективни техники,
е че някои поведенчески прояви – по-малко или повече значими са израз на личността на индивида. Ако това твърдение е вярно, тогава всеки пример на поведение, разкрит по някаква методология, потенциално отразява определено лично качество; второ, качеството на интерпретация на различните методи варира значително и в зависимост от степента на информираност на изследващия спрямо поведенческите прояви
на респондента. Следващата позиция е психологически детерминизъм. Твърди се, че
в реакциите и думите на човека няма нищо случайно. Всичко, което той казва и прави, се дължи на определена комбинация от влияния върху него.
Едно от новите направления на проективната психодиагностика е психогеометричното тестване, чиито предшественици са:
Тест на триизмерното апперцепция (1947 г., Д. Твидел-Алън);
Тест за развитие на символите (1950, Д. Crowt);
Проективната методика на Wartegt (1953);
Тест на символично подреждане (1955, Т. Кан).
Традиционно се смята, че проучванията, предвиждащи създаване на проективни
тестове, са дело на У. Вунд и Ф. Галтън. Именно те имат честта от първото използване на метода на свободни („словесни“) асоциации. Трябва обаче да се помни, че целта на експериментите на тези учени, както и на психолозите от Вюрцбургската школа
е да се изследва същността и темповете на реакции на стимулиращи думи; основани
на други принципи и имат различна цел от асоциативен експеримент, тези експерименти, може би, нямат нищо общо с проективни методи за изучаване на личността,
освен, може би, с външни сходства. Мнозина смятат, че първият проективен тест в
обичайния смисъл на думата е бил методът на свободните асоциации K.G. Юнг:
„Именно Юнг е собственик на откриването и доказването на явлението, което е в основата на всички проективни техники, а именно възможността за предизвикване на
смущения в експерименталната дейност чрез косвено влияние върху значителни
области от човешкия опит и поведение („комплекси“).“ Избирайки „дразнещи“ думи,
които според него биха могли да имат афектогенно значение, Юнг, в съответствие с
принципите на създадената от него научна школа, анализира отговорите на темата по
отношение на времето за реакция към тях и също така подложи последващото тълкуване на формалната страна на отговорите. (Бодалев А.А., Столин. Обща психодиагностика., Санкт Петербург: Реч, 2000 г. - 440 с.)
Има основание да се смята, че Юнг изобщо не притежава откриването и доказателството за явлението, което е в основата на всички проективни техники. Всъщност:
не е ли методът на свободна асоциация, открит от Фройд между 1892 и 1898 г. източник на проективни тестове? Още в работата „Изследвания на истерията“ (1895)
Фройд говори за нов метод, макар и доста неясен; анализирайки случая с Емилия фон
Н., той пише: „Това, което тя казва, далеч не е спонтанно, както изглежда; по думите
й, освен това, съвсем правилно, спомените й, както и новите впечатления, които са й
повлияли по време на „Последната среща. И те възникват – понякога съвсем неочаквано – въз основа на онези патогенни спомени, от които самата тя е била произволно
освободена в резултат на словесно освобождаване.“ В труда „Психоанализата“ (1909 г.)
той споменава, наред с тълкуването на сънищата и грешните действия, основното
правило на психоаналитичния процес – правилото на свободните асоциации. (Обща
психодиагностика. – (Методически указания). / Съставител О. В. Белова. – Новосибирск: Научно-образователен център по психология, НГУ, 1996. - 76 с.)
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Но истинска революция е книгата на Херман Роршах „Психодиагностика“
(1921). Именно през 1921 г. започва нов етап в развитието на експериментално изследване на личността – етапът на нейното проективно изследване. Не е преувеличено да се каже, че тестът на Роршах, подобно на TAT G. Murray, са два основни метода, които определят движението на психологическата диагностика за много десетилетия напред. (Соколова Е. Т. Проективни методи за изследване на личността. - М.,
1980. - 174 с.)
Класификация на проективните техники
Проективните техники са специална техника за клинични и експериментални
изследвания на онези черти на личността, които са най-малко достъпни за пряко наблюдение или разпит. (http: //www.refi.su3)
Терминът „проективен“ е използван за първи път от Л. Франк през 1939 г. за
комбиниране на вече известни дотогава методи, но привидно изключително далечни
един от друг, като асоциативния тест на Юнг, теста на Роршах и други. Разграничават се следните групи проективни техники:
Конституционни – техниките, които попадат в тази категория, се характеризират със ситуация, при която на субекта се изисква да създаде някаква структура от
неструктуриран материал, тоест предложен е някакъв аморфен материал, на който
трябва да се даде смисъл.
Конструктивни – предлагат се декорирани детайли (фигури на хора и животни,
модели на техните жилища и др.), от които е необходимо да се създаде смислено цяло и да се обясни.
Методи за интерпретация – както става ясно от определението, субектът трябва
да интерпретира някакъв стимул въз основа на собственото си въображение.
Катарни – предлага се осъществяване на игрови дейности в специално организирани условия.
Експресни – свързани са с анализ на почерка, особености на вербалната комуникация.
В литературата относно проективните техники може да се намерят различни
класификации. Дадената класификация покрива най-общо гамата от проективни техники.
Приложение на проективни техники - Тест „Кактус“ (M.A. Панфилова) и
Тест на Е. Вартег
Проективна техника M.A. Панфилова
Техника кактус M.A. Панфилова е насочена към идентифициране на състоянието на емоционалната сфера на детето, наличие на агресия и нейната интензивност.
Същност на техниката – детето е поканено да нарисува кактус така, както си го
представя. При съставяне на теста Панфилова се ръководи от факта, че проективните
техники (именно изобразителните), са най-удобни за употреба и най-информативни,
особено при децата. Това се дължи на факта, че чрез рисунката детето несъзнателно
предава своите чувства, мисли, идеи, отношение към хората около него и света като
цяло, показва визия за своето „Аз“ в обществото, както и нивото на умствено и
психофизическо развитие.
Техниката „Кактус“ помага да се идентифицират характеристиките на субекта
за психоемоционално състояние, да се определи нивото на устойчивост на стрес, податливост на агресия, причините за появата му и интензивността на проявление.
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Анализът на резултатите от диагностиката дава възможност на изследователя да
направи извод за това дали детето е целенасочено, егоцентрично, демонстративно,
скрито или импулсивно.
В случай, че някое от децата никога не е имало кактус, учителят първо трябва да
разкаже за съществуването на такова цвете с тръни, къде и как расте. Отделеното
време за методологията е 30 минути. В процеса на рисуване учителят не се намесва в
работата на децата, те сами избират цветове и моливи. В никакъв случай не трябва да
подтиква или коригирадейността на детето. Разрешено да се използват всякакви
цветове и във всяка комбинация.
Въпросите са необходими, за да се получи най-пълната картина. Допълнителни
въпроси относно метода „Кактус“ M.A. Панфилова: Кой кактус нарисувахте – див
или домашен? Можете ли да докоснете този кактус? Този кактус много драскащ ли е?
Мислите ли, че този кактус е доволен да се грижат за него? Поливан ли е? Плоди ли?
Какво мислите, че ще се промени, когато кактусът порасне? Опишете размера му,
иглите и т.н.
Проективната техника на Е. Вартег
Тестът позволява да се измерва визуално – духовните, семантични отношения
на човек, които се основават както на жизненоважни (психофизиологични, подсъзнателни характеристики), така и на двигателно-волеви (съзнателни) функции.
Тестът е предложен за използване от Ерик Вартег (немски психолог) през 30-те
години на миналия век. У нас е малко популярен, но наскоро, с появата на рускоезичната монография на този тест, редактирана от В. Калиненко, започва по-широката му
употреба. Анализът на теста е разделен на няколко части, като най-типични са:
Анализ на реакцията (възприятието) на стимула. Символичното тълкуване е
най-трудната част от гледна точка на анализа (когато в решенията се появяват изображения като змия, нож, ковчег и т.н.). Тук може да се открие дълбокото съдържание
на личността, непознато (на съзнателно ниво) и на самия тестван.
Анализ на качеството на линиите, особености на движенията, нюанси на натиск,
параметри на линията, почерняване/удебеляване и др.
Изследователска част. Анализ и интерпретация по тестовете
За целите на изследването са приложени над 30 теста по метода на Панфилова и
Вартег. В случая са разгледани два примера от най-типичните.
Тест „Кактус“, момче 8 години
Обработка на резултати и интерпретация
1. Въпрос: Кактусът домашен ли е или диво
растящ?
2. Отговор: Диворастящ
3. Въпрос: Можеш ли да го пипнеш?
4. Отговор: Да
5. Въпрос: Силно ли боде?
6. Отговор: Да, боде, но не силно
7. Въпрос: Изисква ли да си грижиш за него?
8. Отговор: Не
9. Въпрос: Кактусът расте сам или с други растения в съседство? Ако расте с други растения, то какви растения са това?
10. Отговор: Да. Има съседи от същия вид
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Големият размер на рисунката и негова централна позиция показва увереността
на детето, високото самочувствие и устременост, активност. Изображението показва
наличие на лидерски способности. Анализът на рисунката и отговорите на въпроси
препращат към известна самодостатъчност на детето, което не се нуждае от прекомерна грижа и е по-скоро независимо. Семейните ценности, комфортът на семейните
отношения са важни за него. Такъв човек е готов да защити интересите си, но са възможни прояви на гняв и агресия, тъй като виждаме, че кактус има голям брой, ситно
разположени и стърчащи бодли. Наблюдава се тенденция към тревожност. Акцент е
голямата фигура на растението, центрирана, както и саксията, на която е отдадено
значение.
Тест на Е. Вартег

1. Момче, 11 години

2. Момче, 7 години

Квадрат № 1. Символично, точката означава началото, а в случая и на себе си,
т.е. снимка на себе си и мястото си в света.
1. Детето вижда себе си като многостранна личност и разнообразни възможности. Светът според него носи перфектна информация, но той не вижда съвършенство в
себе си. Опитва да създаде защитен кръг, но в същото време виждаме разкъсано парче, което говори за някакви дълбоки чувства. Също така можем да говорим за съществуването на проблем, който много го притеснява, опитва се да се защити от него,
но все още не вижда начини да го разреши. Този квадрат отразява емоционалните и
чувствени характеристики на изследваното лице. Детето създава защитно пространство около себе си, но не и зона за комфорт, сам не е в това пространство, тук има
различни елементи, които най-вероятно са различни преживявания, вълнения. Момчето е много чувствено, лишено от егоизъм, има богат вътрешен свят. Този квадрат
той нарича „картината“, тоест в неговото разбиране той изобразява своята реалност,
той е и нейният елемент.
2. Момчето вижда себе си като значим елемент от семейството. Освен себе си, в
личното му пространство има още три елемента (това може да са членове на семейството и фактът се проверява в беседа). Личното пространство има ясни граници, което
означава желание да се защитят от външни влияния. Като цяло името на площада –
„пижама за детско момче“ говори за позиционирането му като дете, защитено в средата на близките.
Квадрат № 2. Вълнообразната линия е ембрионът, а пространството наоколо е
светът на хората. По този начин този квадрат показва естеството на връзката с другите.
1. Момчето възприема напълно света около него като свят, състоящ се от много
подобни елементи. Подобната проекция показва загуба на връзка с истинските желания и нужди. Околното пространство е хаотично; детето го вижда като напрегнато и
217

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

опасно. От друга страна, няма остри ъгли и това показва гъвкавост на характера и
тенденция да се търсят компромиси в комуникацията.
2. Ембрионът на площада се превръща във вулкан. Това може да говори за темперамента на рисуващият и да го характеризира като емоционален човек, склонен
към раздразнение, горещ темперамент. В тази връзка отношенията с другите стават
„остри“, вероятно конфликтни.
Квадрат № 3. Три възходящи линии символизират растеж и развитие. В този
случай те отразяват мотивацията, плановете за бъдещето, амбициозността.
1. Детето в момента няма конкретни планове за бъдещето или по-скоро няма амбиции по отношение на завладяването на реалността, в която се намира. То не е
склонно да покорява върховете и не е фокусирано върху постигане на определени
цели. Просто все още вероятно не е решило. Според него всичко трябва да се окаже
магическо, но засега без прякото му участие. Подсъзнателно идентифицира три важни етапа в живота и ги маркира с кръстосани линии.
2. Имаме класическа картина за разбиране и развитие. Всичко по схемата: поставяне на цели, постигане на цели, растеж и развитие с признаци на голяма амбициозност. В същото време, пълна увереност в собствените си действия, постоянство.
Квадрат № 4. Архетипно – черният квадрат обозначава опасност, страх, вина.
Психологически този квадрат отразява: несъзнателното, аспектите на страх, вина,
срам.
1. Виждаме генерирането на аспекта на страха, детето изпитва ясно вълнение,
вътрешно състояние на страх, което не крие. За да се успокои по някакъв начин, той
предлага механично същество, в което влага целия си дискомфорт. Това означава, че
детето има страхове, за които може да говори, но в момента предпочита да ги крие в
дълбините на съзнанието. Това е нормална реакция и известно равновесие в състоянието на детето.
2. Детето не се плаши особено, то подсъзнателно рисува допълнителни геометрични фигури, по-скоро за завършеност. Наблюдават се някои инидкации за срам, но
не навлизат в патология.
Квадрат №5. Архетипно две перпендикулярни, разединени и означават обратното, съпротивлението, импулса за действие и препятствието пред пътя.
1. Това е един от най-интересните площади. Анализът на символното значение
разкрива дълбочината на съзнанието на художника. Той обединява две противоположности, показвайки готовност за действие. Но подсъзнателно връща първоначалния импулс към началото си, показвайки нежелание за преодоляване на препятствия.
Въпреки това, когато анализираме самата фигура и нейното име „Машина на времето“, виждаме как дълбокият и богат вътрешен свят на детето се отваря пред нас.
2. Заявката е: „Не съм готов да действам и да преодолявам препятствия“. Предпочита да избягва трудности. От друга страна, поради възрастта, не възприема реалността като нужда от съпротива и преодоляване. В живота му всичко върви гладко и
не изисква от него да преодолее нищо.
Квадрат №6. Две линии архетипно означават противоположни принципи, които
вървят в различни посоки и изискват пресичане. Психологически дава представа за
желанието (не желанието) на човек към интеграция, връзка.
1. Друг интересен квадрат. Детето отново се отклонява от класическия начин за
свързване на линиите и представя на вниманието ни картина, състояща се от подобни
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елементи, обединени около общ център, който от своя страна също е неразделен елемент, но с неравномерни очертания. Кръг или топка винаги означава съвършенство,
това е идеална фигура, състояние на абсолютно. В нашия случай това е желание за
интеграция, обединение на противоположности, което е правилното възприемане на
света, но наличието на остри ъгли, триъгълници, показва състояние на агресия (може
да е неминуемо на този етап), тоест художникът няма вътрешен комфорт и хармония.
2. Класическото решение на този квадрат. Момчето е склонно към интеграция,
обединение. Детето показва логиката и желанието за почтеност във всичко.
Квадрат №7. Точките означават чувствителност, усъвършенстване, интуиция,
сетивен (женски) принцип, отговор на стимули (праг на възбудимост). Колко чувствителен е човек към външни стимули, към вътрешни усещания. Психологически отразява способността на човек към емоционална чувственост, такт или липса на тези
качества.
1. Характерът на картината ни говори за емоционалната природа (възможно е
умишлено да се потискат емоциите), жизнена личност с нестандартно мислене. Детето изразява пред нас своята личност като силно интуитивна (което се потвърждава и
от други фигури), податлива на сетивни усещания. Може би то обича да се забавлява
под формата на обикновени потребности (забавление, храна, игри и т.н.). Въпреки че
доминира духовният компонент, ще се стреми към интелектуално и духовно развитие.
2. Детето изобразява луната, а тя сама по себе си носи информация за женско
начало. От една страна, можем да говорим за неговия чувствен свят, но от друга страна може да се появи и известно негодувание.
Квадрат №8. Дъгата означава защита, хармония, безусловно приемане, чувство
за сигурност. Психологически отразява духовна основа, равновесие, чувството на
удовлетвореност, вътрешното чувство за сигурност.
1. Фигурата показва желанието на човек да намери убежище, място, където може да се скрие от външни влияния, отрицателното въздействие на околната среда.
Има нужда от почивка, възможност да се чувствате в безопасност. Картината говори
сама за себе си. Има духовна основа, уравновесеност, чувства се сигурно.
2. Този квадрат е в пълно противоречие с първия. Детето с помощта на символична рисунка разказва за липсата на чувство за сигурност и хармония. Основата на
душата е вода, която не е трайно покритие. Нестабилност на вътрешния свят, несигурност, липса на защита. От друга страна, можем да тълкуваме картината като желание на детето да даде защита на другите. Той вижда себе си като солиден мост, по
който превозните средства могат да се придвижат.
Заключение
Проективните тестове се оказват ефективен инструмент в диференциалната
диагноза на психопатията на неврозите и граничните състояния, а също така демонстрира тяхната стойност за идентифициране на значими, включително патогенни,
личностни връзки.
Въпросът за използване на проективни техники в световната психология остава
с остър дебат. Междувременно всяка крайност изглежда е невярна при разрешаването на този изключително важен въпрос. Сега, когато психолозите и педагозите се
нуждаят от експериментални методи за изследване на личността, е още по-важно да
се обърне повече внимание на проективни методи, независимо от ограниченията в
тяхната интерпретация и валидност.
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БРАКЪТ В БЪЛГАРИЯ – ОТЖИВЕЛИЦА ИЛИ ОТНОВО
НА МОДА?
Жасмиина Иванова Иванова
Бургарски свободен университет

MARRIAGE IN BULGARIA – OUTDATED OR BACK
IN FASHION?
Jasmina Ivanova Ivanova
Burgas Free University
Abstract: The world never stops changing and so do people, their way of life and views on
traditions. Marriage in Bulgaria is definitely not the same as it was 20 years ago but is it
still on people‘s minds or is it going out of style? The text goes through recent studies to
find out if young people in Bulgaria are keeping the idea of marriage alive.
Key words: marriage, family, love, traditions, cohabitation, children
Когато силно обичаш някого, нищо друго няма значение – правилата не важат
вече, светът сякаш спира да съществува, виждаш само любимия човек и себе си до
него. Но наистина ли силните чувства са достатъчни за една връзка, за да бъде пълноценна тя? Стига ли ни това да вярваме безусловно, че човекът до нас ще остане
докрай, или все пак ни се иска нещо да ни гарантира, че ще е така чак докато „смъртта ни раздели“?
Изключително актуална през последните години тема, свързана с човешките
взаимоотношения, е тази за брака – отживелица ли е той? Дори без да сме погледнали официални данни, можем да потвърдим, че с годините все по-малко млади хора в
България решават да се бракосъчетаят, все по-предпочитан избор е съвместното съжителство. Всички ние имаме приятели и познати, живеещи и отглеждащи децата си
без брак, това вече се приема за нещо напълно нормално. Често срещано е наши съвременници да определят по-възрастните – представители на старото поколение – като
демодирани и консерватори. Това, което се е правило преди, вече не е актуално и не
може да се приложи към днешното модерно общество. А какво е било преди и какво
от тези минали години е оцеляло днес?
В миналото, бракът се е смятал за нещо свещено, за висша проява на човешки
ценности. Той е бил и задължителен, мъж и жена да живеят заедно без брак е било
нещо немислимо. Съпрузите не просто са деляли един дом, след брака мъжът и жената постигали пълно нравствено единение, изразяващо се във взаимна привързаност и
всеотдайност. Задължителният характер на брака е бил свързан и с известни облаги –
преди 1990 г. мъж, живеещ извън столицата, но сключил брак с жена с жителство
там, автоматично получавал софийско жителство. А това да имаш софийско жителство е било необходимо за закупуването на имот в София, намирането на по-добра
работа и въобще организацията на един по-добър начин на живот. След 1990 г. условията свързани с адресната регистрация отпадат и вече тя не е от значение – всеки
свободно може да живее, да работи и да се развива, където желае. С времето се променя и възрастта за сключване на брак – преди тя също е била различна – в повечето
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случаи хората са се женили млади, дори невръстни, едва завършили училище. Днес
повечето жени смятат, че трябва да са навършили от 21 до 24 години, за да се омъжат, а при мъжете предпочитаната възраст е над 25, дори над 30 години.
Таблица 1. Коя е най-подходящата възраст за сключване на брака
за жените и за мъжете?

Източник: Изследване на Фондация Фридрих Еберт от 2018/2019 г.
С развитието на света – неговата икономика и култура, неминуемо се променя и
обществото, неговите ценности и нагласи. Днешното младо поколение е различно от
предшестващото го, то мисли и действа по нов, съвременен начин. Онова, което е било прието за нормално през миналия век, днес често може да се определи като остаряло и неадекватно.
Таблица 2. Мнения за сексуалното въздържане преди сватбата

Източник: Изследване на Фондация Фридрих Еберт от 2018/2019 г.
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Днес светът не спира да се движи с изключително бързо темпо, всичко се изменя и замества с нов, по-добър вариант. За да живеят пълноценно, да успеят да се
адаптират към промените и да извлекат ползите от този бурен прогрес, младите не
спират да менят и самите себе си, своите мнения и схащания относно актуалните за
времето теми. Човекът на 21. век е свободен, отворен към новото и динамичното.
Това може да бъде отразено, ако обърнем внимание на младежкото сексуално поведение. Факт е, че то днес е коренно различно от това, което е било преди. Ако в миналото сексуалното въздържание преди сватбата се е считало за ценност и стриктно се е
спазвало от всички, днес най-разпространеното мнение по проблема е, че то е остаряло схващане. Само за 4 години, в периода 2014-2018, броят на младите българи, които не го одобряват нараства от 42% на 66%. От своя страна, процентът на младежите,
които все още го смятат за добродетел, намалява и докато през 2014 това са 31%,
през 2018 „за“ сексуалното въздържание преди брака са едва 15% от анкетираните.
Разбиранията и мисленето на младите вече не са същите и динамичните промени, на
които ставаме свидетели, могат да ни кажат нещо със сигурност – съвременният
българин е обърнал поглед към бъдещето, миналото вече е с второстепенно значение
и не се използва като основен източник на информация или модел за поведение.
Животът се случва днес и ще се случи утре, миналото вече не е модерно.
Таблица 3. Одобрявате или не одобрявате всяко едно от следните твърдения

Източник: Изследване на „Галъп Интернешънъл“ от 2018 г.
В сравнение с миналия век, днешното българско общество определено се откроява с видими разлики. Широкообхватна тема е дали, променяйки се, то е станало
по-толерантно. Според социологическата агенция „Галъп Интернешънъл“ и проучване от декември 2018, българите са умерено толерантни на тема семейни отношения.
Докато еднополовите бракове все още са тема-табу за страната ни и едва 12% от
анкетираните да ги одобряват, голяма част от младите хора – малко над 70% – казват,
че са „за“ съвместното съжителство без брак, включително и раждането и отглеждането на деца в тези условия. Същото изследване показва, че голяма част от българите
вече нямат нищо против сключването на брак между хора от различни етноси или
раси – съответно 69% и 64% от анкетираните одобряват това. Нещо, с което хората у
нас не са съгласни е забраната на разводите – 77% се обявяват против тази възможност.
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Днес хората в България вече не се чувстват задължени да се подписват, тъй като
никой не следи с кого са решили да споделят апартамента си. Въпросният подпис
вече не играе основна роля за закупуването на нов автомобил. От своя страна, бурният икономически прогрес кара младите да се фокусират върху финансовото си състояние, а това означава преди всичко да търсят начини да се усъвършенстват в личен
план – да продължат образованието си след гимназията, да наблегнат на професионалната си кариера. В този динамичен свят, идеята за брака сякаш е поставена на
пауза, подписът е вече на по-заден план.
Все пак, хората не спират да се влюбват и да искат да прекарат живота си един с
друг. Това, обаче, вече става по-скоро инкогнито. Факт е, че голяма част от децата в
България растат в семейства без брак – според проучване на „Евростат“, държавата
ни е на второ място в Европейския съюз по извънбрачна раждаемост. Това, че хората
не желаят да се бракосъчетаят далеч не означава, че не искат да създадат семейство.
Семейството, обаче, придобива все по-модерен смисъл, подписът се смята за някаква
крайност, която дори плаши. Женитбата вече се счита за твърде обвързваща, сравнява се с подписване на договор, задължаващ със своите правила.
Именно този строг, обвързващ характер на бракосъчетанието е основен повод
то да се счита за отживелица днес. Хората предпочитат да запазят свободата си докрай, да живеят в демокрация в пълния смисъл на думата. Нежеланието да се обвързват с подпис е и тип превенция за бъдещето – така се спестяват допълнителни
разходи за евентуален развод. Животът без брак завършва лесно – просто си събираш
багажа и се изнасяш. Но дали тази свобода и лесният начин за слагане на край са винаги нещо положително? Какво правиш, ако си в другата позиция и ти бъдеш оставен
без дом и без опора? Липсата на брак в едно семейство до известна степен може да
бъде и липса на сигурност и защита. Тук можем да откроим и един от ценните аспекти на брака – не просто подпис върху хвърчащ лист хартия, а висша степен на духовно свързване, готовност да бъдеш до другия при всички обстоятелства, вяра в партньора и сигурност във връзката.
Таблица 4. Брой сключени бракове 2000-2018

Източник: Национален статистически нститут на България
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За да разберем дали наистина може да бъде наречен отживелица бракът в
България, трябва да обърнем внимание и на официалните статистики. Според данни
на Националния статистически институт на България, в периода след 90-те години на
миналия век до средата на 10-те години на 21. век, се наблюдава трайна тенденция за
намаляване броя на сключените бракове в страната ни. Докато през 2000 г. те са малко над 35 хиляди, през 2013 броят им е едва 21 хиляди. Оттам насетне, обаче, наблюдаваме покачване отново и през 2018 – само 5 години по-късно – сключените бракове
в страната наброяват почти 29 хиляди. Бракът – до вчера заклеймяван като отживелица – изглежда отново се връща на мода.
Таблица 5. Представа за семейното бъдеще

Източник: Изследване на Фондация Фридрих Еберт от 2018/2019 г.
Възгледите на младите българи се променят в хода на непрекъснато изменящия
се свят днес. Това посочват данни на национално социологическо изследване на
българската младеж, реализирано от Фондация Фридрих Еберт през 2018/2019. При
анкетираните, на възраст от 14 до 29 години, се наблюдава тенденцията за „завръщане на брака“ – над 70% посочват, че виждат себе си в брачен съюз в бъдеще, докато
през 2014 година, това казват само 60%. Бракът не само се завръща, но и има намерение да се задържи трайно в българското младежко съзнание – неоспорим факт е, че
брачните отношения стават все по-стабилни.
За да представя още по-актуална информация по темата на настоящия доклад,
през април 2020 г. проведох изследване сред 15 студенти първокурсници на Центъра
по хуманитарни науки към Бургаски свободен университет. Целта на изследването
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беше да разбера какво е преобладаващото мнение за брака сред младите в България,
какво разбират те под думата „семейство“ и смятат ли концепцията за сключване на
брак за нещо остаряло. Проучването се проведе онлайн, под формата на кратка анкета с въпроси от затворен тип. Респодентите попадат във възрастовата група от 19 до
26 години, като никой от тях понастоящем няма сключен брак.
Таблица 6. Какво е отношението Ви към брака?

Общата нагласа на хората, взели участие в анкетата, варира, а отговорите, които
дават, определено са разнообразни. На въпроса какво е отношението им към брака,
16,7% от изследваните посочват, че в момента живеят на семейни начела, но
обмислят сключване на брак в бъдеще, а 33,3% казват, че щом намерят подходящия
човек, със сигурност ще се венчаят. Най-голям брой – половината от участниците –
не заемат определена страна и обявяват, че за тях най-значими са чувствата между
партньорите, а бракът не е толкова важен. Никой не заявява твърдо, че не желае да се
жени – оттук можем да си направим извод, че бракът днес е по-скоро под въпрос и в
процес на обмисляне, отколкото категорично заклеймяван като остаряла практика.
Таблица 7. Смятате ли, че партньори, които живеят заедно и имат деца,
но нямат сключен брак, могат да бъдат наречени семейство?
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Важността на чувствата във връзката фигурира и в друг въпрос, в който респондентите трябва да дадат мнението си за конретна ситуация, а именно дали партньори,
които живеят заедно и имат деца, но нямат сключен брак, могат да бъдат наречени
семейство. Тук превес взима отговорът, че семейството може да бъде наречено такова, дори без заветния подпис – на това мнение са цели 91,7% от анкетираните. Останалите 8,3% смятат, че преди всичко, семейството трябва да се узакони. Макар да
виждаме защитници и на двете крайности, става ясно, че респондентите по-скоро са
готови да приемат живота без брак и идеята за новото, модерно семейство, което няма нужда от съдебно решение, за да се нарече такова – любовта и доверието между
двамата партньори са повече от достатъчни.
Таблица 8. Отживелица ли е бракът в България?

Резултатите от анкетата само потвърдиха останалите изследвания, проведени в
страната ни и впечатленията, които имам аз. Младите българи определено се открояват със своя модерен начин на мислене и не робуват на стари практики, които не са
им от полза. Това, обаче, не означава, че са загърбили идеята за брак, даже напротив –
макар да имат възможност да го кажат в анкетата, нито един от респондентите не
посочва, че смята брака за отживелица. 16,7% държат на идеята за брака като ценност, която трябва да се уважава, а останалите 83,3% го определят като традиция, но
смятат, че е индивидуално решение дали тя ще се зачита.
Проведената анкета затвърждава идеята, че днешото младо поколение осъзнава,
че живее и действа в непрестанно променящ се свят. То е отворено към новостите,
които го заобикалят, а начинът му на мислене също се влияе от това. Студентите в
Бургаски свободен университет, включили се в изследването, са една малка част от
това модерно поколение, но все пак са добър пример и доказателство, че старите традиции живеят и днес, но в един по-съвременен вариант. Бракът за младите е важна
концепция, но по-важна е любовта и разбирателството, изграждащи една връзка.
В последните години, младото поколение преосмисли ценностите си и се запита
кое е наистина важно в живота на един човек. Замисляйки се за бъдещето – своето, на
любимите хора, но и на света като цяло – младите в България сякаш започнаха да обръщат поглед назад, стараейки се да вземат за пример само най-доброто и най-добре
работещото от старото поколение. В това число влизат здравословният и осъзнат живот, грижата за природата и околната среда, а напоследък все повече се обръща вни227
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мание и на психическото здраве. А кое е най-важно за благосъстоянието на младия
човек? Не е ли именно спокойствието и осигуреното бъдеще? Все повече млади българи избират да узаконят съжителството с най-близкия човек, в социалните мрежи
често попадаме на добрите новини от свои приятели, придружени от снимки на
сключени ръце и блестящо бижу на единия пръст.
Отживелица или не, бракът в България се смята за нещо важно, част от ценностната система и традициите на народа. В този смисъл, той не може току-така да бъде
отхвърлен. Отричащи го винаги ще има, животът на семейни начала може би ще продължи да бъде предпочитан. Неоспорим факт е, обаче, че и днес хората се женят. И с
всеки измиинал ден, броят на сватбите расте, макар и бавно. Това може да ни накара
да се запитаме – какво виждат младоженците пред себе си, за да се чувстват отново
готови да се върнат към духовните ценности? Изглежда, младите вярват в светлото
бъдеще на държавата и обществото, сигурността и просперитета на поколението, което предстои да ни управлява. И именно тази вяра връща вечния статут на брака,
прави го не отживелица, а едно модерно решение с поглед към бъдещето.
Литература:
1. 24 часа – България на второ място в ЕС по извънбрачна раждаемост
https://www.24chasa.bg/novini/article/6818562
2. DarikNews - Галъп: Българите са либерални за семейните отношения, но не
приемат еднополовите бракове
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/galyp-bylgarite-sa-liberalni-za-semejniteotnosheniia-no-ne-priemat-ednopolovite-brakove-2137654
3. Национален статистически институт на България – Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Archive:Marriages_and_births_in_Bulgaria/bg&oldid=429308
4. Емирично социологическо изследване на Фондация Фридрих Еберт – „Българската младеж 2018/2019“
https://www.fesbulgaria.org/fileadmin/user_upload/Balgarskata_mladezh_2018_2019.pdf
5. Хаджийски, Иван. Бит и душевност на нашия народ, Изд. Изток-Запад, 2002

228

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

FACEBOOK „ИНФОДЕМИЯ” ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА
Константина Димитрова Войводова
Бургаски свободен университет

FACEBOOK „INFODEMIC“ DURING THE PANDEMIC
Konstantina Dimitrova Voyvodova
Burgas Free University
Abstract: What causes big fear – a threat itself or too much talking about it? Information
overload can turn into misinformation. This paper focuses on the messages of online media
and the traps that they fall into while reflecting a painful subject for the society.
Key words: Facebook, fake news, infodemic, pandemic, public communications, social
media
Световна здравна криза
Годината е 2020-та. Човечеството се разтревожи и затвори по домовете си. Врагът на всички нации е един – пандемията от коронавирус, който не признава граници
и поставя на колене дори и най-мощните здравни системи и икономики.
На 30 януари извънредният комитет на Световната здравна организация проведе
заседание, на което ситуацията около коронавирусната епидемия, беше призната за
сериозна. Генералният директор на СЗО Тедрос Адхан Гебрейсус обяви международна спешна ситуация в областта на общественото здраве. Следващата стъпка бе оповестяването на глобална опасност, позната ни като пандемия – (pogled.info,
8 февруари 2020).
Страхът за здравето и живота измести вниманието от злободневните теми. В медийното пространство най-отразявана е информацията за вируса и пандемията. Световната здравна организация коментира потока от разнородни съобщение с термина
„инфодемия“. С него тя описва огромния, според нея, излишък и на достоверна, и на
фалшива информация. Едно от известните тълкуванията на думата „инфодемия” е от
речника Макмилън: „разпространението на некоректна информация, особено онлайн”
(https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/infodemic)
За кратки срокове интернет пространството се заля с текстове и послания,
съдържащи конфликтна, невярна, или умишлено изкривена информация по темата.
Болезнеността на проблематиката прави потребителите крайно чувствителни към информационния поток, който от своя страна се оказа в риск да се категоризира като
дезинформационен.
СЗО даде старт на голяма кампания за повишаване на осведомеността, а генералният директор Гебрейсус официално предупреди за опасностите от разпространението на слухове като новини. В условията на световна здравна криза, журналистите
и редакторите трябва да запазят нивото си на коректност и да не се отдалечават от
етиката, чиито параметри са описани в Журналистическия кодекс: „Чистата съвест на
журналиста е като компас в търсенето на истината” (Етичен кодекс на българските
медии). В тези моменти лоялността на всяка медия е подложена на изпитание, След229
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вайки това убеждение за чистота на посланията, СЗО насърчи държавите да се подготвят за бърза, прозрачна и надеждна комуникация с обществеността.
Много журналисти са участници на първа линия в риск, като се изправят пред
ежедневни предизвикателства в името на отразяване на епидемията по достоверен
начин. Съществува и противоположното явление – журналисти, публикуващи „fake
news” (фалшиви новини), без сигурни или каквито и да е източници. Преобладаващите заглавия на статии, относно пандемията, са страховити, гръмки и всяващи допълнителна паника и стрес. Бяха разпространени десетки евентуални първоизточника на
епидемията, конспиративни теории, информация за мистериозни ваксини и лекарства
за справяне със заразата.
Тези статии са с най-много споделяния и гледания в социалните мрежи, които
всъщност са и светкавично средство за разпространяване на информация или дезинформация. В социалните мрежи всеки може да влезе в ролята на създаващ новина.
Спецификата на платформи, като Facebook, е в това, че тя свързва потребители от
много различни обществени и социални групи. Поради тази причина, занимаващите
се с онлайн обществени комуникации, разглеждат Facebook като социална медия с
много потенциал и мощ. Освен като средство за връзка между общности и групи тези
платформи могат да служат и за мигновено разпространение на послания. На своите
лични Facebook страници, поле за изява имат хора с различна медийна култура. Някои споделят новини, които дори не са изчели докрай, защото е лесно и бързо да са
актуални и в крак с проблематиката на времето – на един “share” бутон разстояние.
Това е капанът на инфодемията – количеството преди качеството. За един средностатистически четящ човек става все по-трудно да отсее дезинформационната от качествената новина.
Инфодемията в български медиен сайт
Страхът от неизвестната болест, последствията от нея и това, че разпространението й буди световна тревога, се превръщат в акумулатор на глад за информираност.
Във века на технологиите потребителите са капризни и искат бързи отговори на всички болезнени въпроси. В условията на изолация общуването и присъствието в
социалните мрежи се оказа прозорец към света. Трафикът на мобилни данни нарастна стократно, а интернет доставчиците признаха, че системите са подложени на голямо изпитание за издръжливост. Вихърът на събитията и динамиката на обстановката
завъртяха новинарските сайтове и техните Facebook страници в шеметна въртележка
от заглавия. Темата е еднa – пандемията. Стилът и фокусът на електронните издания
се различават. Всяка медия има почерк и следва собствен стил на работа, което от
своя страна привлича определена аудитория.
Фокусът на внимание е отразяването на кризата с вируса от две електронни медии и съответно развитието на техните Facebook страници. Инфодемията е обхванала
медийните гиганти, по-средния клас национални и регионални електронни издания,
както и личните социални профили на огромна група потребители. Първото електронно издание, което предизвиква интерес, е сайтът www.blitz.bg – собственост на
информационна агенция Блиц. Неговата страница в социалната мрежа Facebook е
харесана от 166 616 души и последвана от 161 514. Анализът обхваща периода от
13 април до 20 април 2020 година – една седмица преди Великден. Тези дни бяха
коментирани като опасни и критични, заради очакванията, че движението на хората
по празниците, ще доведе до пик на болестта. В този период задачата на медиите бе
да са трибуна за отразяване и предаване на силни послания с цел овладяване на
ситуацията. Около 200 000 българи, последователи на Facebook страницата на информационната агенция Блиц, отваряйки профила си в социалната мрежа, попадаха на
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материали като: „Шефът на „Александровска“ проф. Ангелов пред БЛИЦ TV:
Казах истината за COVID-19 на висок глас, знам че ще ме атакуват за чувалите
за трупове!” е заглавието от Facebook страницата на Блиц с най-много коментари на
13 април. Тази статия се анализира като пример за професионално отношение към
публикувания текст. Под формата на интервю, журналист на информационната агенция получава компетентен отговор на вълнуващи обществото въпроси: „Има ли опасност ситуацията със заразените от коронавирус в България да излезе извън контрол?”, „Каква е реалната картина със заразените българи към този момент?” Разговорът е провокиран от изказване на проф. Ангелов в медийното пространство, което
предизвика бурни обществени реакции: ”... ако не внимаваме със спазването на мерките, могат да не стигнат чувалите за трупове”. Подобен тип послания са катализатор
на напрежение и се запечатват трайно в читателското съзнание.
Такова усещане оставят и най-четените материали на www.blitz.bg от 14 април:
„Проф. Константинов сензационно: COVID-19 е пречупен и пикът отмина, но не
и чудовищната смъртност!” и „Ген. Мутафчийски стресна всички с думи за пика на коронавируса у нас”. Само от прочита на заглавията се поражда усещането за
тревожност – „чудовищната смъртност”, „стресна”. Коментарите на Facebook потребителите са на двата полюса. Критични читатели пишат: „На този никой не му вярва
вече, не може да ни изплаши. Единственото чувство, което може да предизвика, е
съжаление и смях”. Други потребители оставят по-положителни коментари: „Човекът
ви казва какво да правите, за да се спасим всички, но вас не ви трогва това!”
И докато примерите, които са разгледани дотук могат да се категоризират в графата на качествените новини, измежду тях се появяват и заглавия, като: „Втрещена
лекарка разказа за наглото бягство на циганина с COVID-19 от болницата”
(www.blitz.bg, 15 април), „Спинозният гей затворник, избягал от болница в Пловдив, е заразен и с COVID-19” (www.blitz.bg, 15 април), „Скандал тресе Хисаря
заради мистериозното погребение на починалата от коронавирус Куна”
(www.blitz.bg, 15 април), „Оцеля при ужасна трагедия и цял свят узна за него, а
сега коронавирусът го уби” (www.blitz.bg, 15 април). Сред сериозността на тематиката намират своето място и пикантериите, жълтините по темата. Освен, че се нарушава Етичния журналистически кодекс: „Няма да посочваме расовата, религиозната,
етническата принадлежност, сексуалната ориентация, умственото или физическото
състояние, ако тези факти нямат съществено значение за смисъла на информацията”,
се допускат и новини тип слухове. Сайтът на агенция Блиц прави уточнението, че „...
публикува всички страни по случая без претенции да знае къде е точно истината,
защото твърденията на всички страни са много разнопосочни”. В тези ситуации може
да се говори за инфодемия. Заради актуалността на темата с разпространението на
вируса, засягащите я публикации моментално предизвикват читателския интерес.
Тази спекулация води до пренасищане на глада за информираност, а новините губят
своята тежест и стойност.
Някои от статиите във Facebook страницата на Блиц откровено събуждат недоволството на потребителите, които ги засипват с гневни коментари. „Откриха
тайнственото междинното звено, предало коронавируса от прилеп на човек” гласи материал от 16 април. „Професорът по биология в Университета в Отава Сюйхуа
Ся предположи кой може да се е превърнал в междинното звено за новия коронавирус SARS-CoV-2 от прилепи към хора.” (www.blitz.bg, 16 април) Това е първото изречение на статията, предизвикала вълна от яростни реакции. В коментарите под публикацията, прочелите я се възмущават на непрофесионалното журналистическо отношение. Един от коментиралите пише: „... откриха и предположи – две думи с толкова различно значение. Толкова ли вече журналистите не правят разлика?” (Facebook
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Blitz.bg, 16 април) Регистрираният, от потребителите, нисък праг на професионализъм свидетелства за висок читателски критерий и за жажда за качествени новини.
В сферата на вероятностите е и новината: „FOX NEWS сензационно: Първият
пациент с COVID-19 е работил в лаборатория в Ухан, а не на пазара”
(www.blitz.bg, 16 април). Тя също получава широка обществена критика, заради позоваването на „многобройни източници“, а не на конкретни такива. „Поредната теория
на конспирацията, без реални доказателства“. Така определят читателите материала.
Пандемията в международната медия „Дойче Веле”
Медията информира за събитията в Германия и света според правилата на независимата журналистика, обхващайки както германски, така и чуждестранни мнения и
гледни точки. Разглежда се Facebook страницата на изданието, в същия времеви интервал – от 13 април до 20 април. Публикациите са по-малко на брой, но по-задълбочено анализирани. Редакцията на медията се справя по-успешно с филтрирането на
материалите. Акцентът е върху цитиране на източници и експертни мнения, а заглавията са лишени от драматизъм. Прави впечатление, че споделянето на публикации
от официалната страница на Дойче Веле в личните профили на потребителите, е в пъти повече от споделените статии на агенция Блиц. Този факт категорично свидетелства за нивото на доверие в медията и достоверност на информацията. Заглавията са
подбрани по-прецизно: „Коронавирус: Никой не може да каже какво ще е положението през юли и август”. Публикация от 13 април предупреждава за неизвестността в бъдещето при условията на пандемия, без да използва апокалиптични епитети. В интервю за германския вестник Билд ам Зонтаг, цитирано от Дойче Веле, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен „посъветва европейците
да изчакат с плановете си за лятна почивка. В момента никой не може да каже със
сигурност какво ще е положението през юли и август.” (www.dw.com/bg, 13 април)
Журналистите на германската медия се отнасят с професионализъм към подбора на думи, дори и когато пишат за критични статистики. Докато в новинарските материали на Блиц се четат заглавия, съдържащи думи като „чудовищната смъртност”
(www.blitz.bg, 14 април), страницата на Дойче Веле е с по-щадящи послания:
„Коронавирус: най-страшно може да стане във Великобритания” пише медията,
позовавайки се на експертни мнения: „В пандемията от коронавирус Великобритания
може да се окаже най-сериозно пострадалата европейска държава”. Това предположение изказват експерти на една от най-големите в света благотворителни фондации –
Wellcome Trust, която финансира медицински и биологични изследвания. Съобщението бе направено от директора на фондацията сър Джереми Фарар в интервю за
БиБиСи.” (www.dw.com/bg, 13 април)
Публикацията от седмицата с най-много споделяния и харесвания в социалната
мрежа се оказа една фотогалерия от Facebook страницата на немското интернет издание: „Коронавирус: сцени от балконите по света” (www.dw.com/bg, 13 април)
Фотографиите на хора в изолация от различни държави, които изказват своята подкрепа към цялото човечество, поздравявайки света от своите балкони, носи усещането за съпричастност и солидарност. На фона на всички мрачни прогнози и черни статистики, този материал се явява като глътка свеж въздух за читателя. Многото натискания на бутона „share” е всъщност подкрепата, която хората са искали да засвидетелстват един към друг и към своята мисия да се предпазим от невидимия враг.
Освен риска и страха за здравето и живота, вирусът постави на дневен ред и темата за финансите. Пандемията от коронавирус остави милиони хора без работа, причини фалити и нанесе жестоки удари върху световните икономики. Един интересен и
задълбочен икономически анализ, направен от експерти, предлага страницата на
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Дойче Веле на читателите си от нашата страна: „След коронавирус: как България,
Румъния и Полша може да спечелят”. Цитират се прогнози на Виенския институт
за сравнителни икономически анализи и Източната комисия на германската икономика. Материалът носи информация, която разбира се, е в сферата на хипотезите, но е
обоснована от експертни мнения и се класифицира много по-успешно като достоверна. (www.dw.com/bg, 14 април)
Темата за първоизточника на заразата е една от най-конспиративните. Публикуването на различни теории се оказва предизвикателство за медиите поради факта,
че нито една не е категорично доказана. Как се справя немската електронна медия?
Подобно на предходно разгледаната страница на информационна агенция Блиц и тази
на Дойче Веле, си позволява да публикува теория за животното като първоизточник
на болестта. Разликата е в подхода на немската редакция, която не прави компромис
относно научния аспект на темата. „Коронавирус: Защо има все повече опасни инфекции” е материал, базиран на изследователски наблюдения: „Все по-близо сме до
дивите животни, а с това и до техните вируси“, казва Юан Сян, професор по вирусология от Научния здравен център към университета в Тексас. (www.dw.com/bg,
15 април) Чрез намесата на човека в екосистемите се създават предпоставки за прехвърлянето на вируси от животни върху хора, казва вицепрезидентът на Института за
устойчиво европейско развитие Йоахим Шпангенберг.” Статията не буди съмнението, че авторът не се е отнесъл с необходимата сериозност към материята, а напротив. Сравнявайки коментарите във Facebook, оставени под сходната публикация на
Блиц и тази на Дойче Веле, основателно можем да твърдим, че читателите на международното издание са по-малко засегнати от инфодемията.
Светът ще се промени
Качеството и чистота на посланията определят нивото на публиката. Бързооборотните информационни сайтове, които държат на количеството новини, за да трупат
по-висок рейтинг и по-голяма аудитория, често се хващат в капаните на недостоверността. Всеки журналист знае, че качественият журналистически материал се различава от „fake” новината заради времето, което е отредил за създаването му. Изисква
се ангажираност и съвестно отношение към читателя, времеви ресурс за подготовка
и концентрация, за да се поддържа високото ниво на медийната култура. Пандемията
от коронавирус може да отмине и да дойде нова, но инфодемията категорично оставя
трайни белези върху сферата на обществените комуникации. Твърди се, че след края
на епидемията, светът ще функционира по нов начин. Хората ще трябва да се научат
да живеят в различни от досегашните условия. След като всичко ще претърпи промяна, съвсем естествено е това да се случи и в областта на масовите комуникации. Да не
забравяме, че днешният човек държи цяло море от информация в едната си ръка чрез
своя смартфон. На няколко клика разстояние са най-актуалните новини, коментари и
анализи. Предизвикателството пред занимаващите се с обществени комуникации и
журналистика е да издържат на динамиката и новия забързан ритъм, без да се оплетат
в мрежите на посредствеността и непрофесионализма.
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ИНТЕРАКТИВНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ОКОЛЕН СВЯТ
В ПЪРВИ КЛАС ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Магдалена Иванова
Бургаски свободен университет

INTERACTIVITY IN FIRST-CLASS ENVIRONMENTAL
TRAINING THROUGH USING INFORMATION TECHNOLOGIES
Magdalena Ivanova
Burgas Free University
Резюме: В публикацията е представено теоретико-приложно изследване, свързано с
възможностите за организиране на интерактивно обучение по Околен свят в първи
клас чрез използване на информационни технологии.
Как интерактивността влиза в единодействие с информационните технологии и
възможно ли е да разглеждаме в симбиозата интерктивните методи и информационните технологии за по-успешното асимилиране на учебното съдържание по
Околен свят в първи клас?
Това е един от основните въпроси, който провокира у мен интереса към темата.
Ключови думи: интерактивност, методи на обучение, информационни технологии,
начален етап на обучение, начално училище
Abstract: The paper presents a theoretical and applied research related to the possibilities
for organizing interactive learning in the First World through the use of information
technologies.
How interactivity interacts with information technology, and is it possible to consider
symbiosis interactive methods and information technology to better assimilate first-class
learning content around the world?
This is one of the main questions that provokes my interest in the topic.
Keywords: interactivity, teaching methods, information technology, elementary school,
elementary school
Началният етап на обучение със своя преход на дейности от игра към обучение,
е ключов за личностното развитие и формирането на предпоставки за ефективна мисловна, познавателна и откривателска дейност.
За разлика от своите предшественици днес, малкият ученик има достъп до
неизчерпаем източник на информация посредством интернет, борави с таблети,
„умни“ телефони и дори често овладява четенето и писането още в предучилищна
възраст. Ето защо учебникът и енциклопедията далеч не са за него единственият прозорец към света. Нещо повече, класно-урочната организация на учебната дейност, такава каквато я познаваме от десетилетия, не удовлетворява любопитството на съвременното дете. То инстинктивно се насочва към необятния свят на интернет и модерните технологии, тласкано от желанието да усети (зрително, тактилно, слухово), да
анализира, да синтезира, да конструира и да оцени проблематиката по емпиричен
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път. Именно тези дейности са заложени и в таксономията на Блум, върху която се
гради и българската образователна система.
Обучението в първи клас по Околен свят е първата систематизирана информация, която детето получава за света, природата, човека и неговата дейност.
Основната цел на представената разработка е свързана с изследване на възможността за подобряване на познавателната дейност на учениците от първи клас по
Околен свят, посредством приложение на интерактивни информационни технологии.
Обект на изследването са учители и ученици в първи клас на началния етап на
обучение.
Предмет на разработката е процесът на прилагане на информационните технологии в обучението по Околен свят в първи клас.
За конкретизиране на целта са поставени следните задачи:
1. Да се разгледа обучението в начален етап от психолого-педагогическа гледна
точка.
2. Да се изясни същността на интерактивността и интерактивните методи на
обучение.
3. Да се анализира интерактивността като средство за приучване към критическо мислене
4. Да се изведат интерактивни методи, приложими посредством информационно-технологична обезпеченост.
5. Да се направят изводи и обобщения във връзка с новите тенденции и да се
предложат препоръки с цел подобряване на учебно-възпитателната практика
в тази посока.
Използваните научноизследователски методи са: анализ на литературни източници; проучване и събиране на статистически данни; систематизиране, анализиране и прогнозиране на резултатите от изследването.
Проблемът за ученето, като една от основните човешки дейности, е обект на
разглеждане както в психологически, така и в педагогически аспект. Правени са множество изследвания и са публикувани голям брой трудове, даващи разнообразни
определения за ученето, но факт е, че и до днес тази проблематика остава актуална и
бива включвана в изследователската и издателската дейност.
„В енциклопедията по психология“ под редакцията на Х. Айзенк се дава определение на ученето като „ … относително трайни промени в поведението, които се
дължат на опита“. [Пирьов, Г., „За психологията на ученето, стр.3“].
От чисто физиологична гледна точка, ученето е образуване на нови нервни
връзки и условни рефлекси, посредством които се осъществява балансът на организма при промяна на средата. Когнитивната психология определя ученето като
„процес“ на придобиване и изменение на когнитивни структури [Пирьов, стр.4].
Според представителите на гещалтпсихологията пък, ученето е свързано с закономерни изменения на психическите процеси и поведение, при което крайната им
форма се различава от техния начaлен вид.
Анализирайки ученето като дейност, неминуемо засягаме неговите компоненти
мисъл и памет. Мисленето е умствен процес на преработване, подреждане, свързване и оценяване на информацията, с цел разрешаване на даден проблем. Всеки ученик,
решил дадена задача, притежава нужните знания, но не всеки, знаещ е в състояние да
реши проблема. „Между знанията и мисленето съществува неделима, но не и автоматично действаща взаимовръзка“. [Шьонфелдер, Х, „Как да помогнем при ученето, стр. 50“]
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В детството и особено в първи клас, се наблюдава тенденция учебното съдържание (по Околен свят) да се възпроизвежда механично, т.е. без да се осъзнават
причинно-следствените връзки. Ако този маниер на учене се запази и през следващите етапи, то ученикът неминуемо ще изпита сериозни затруднения, под натиска на
високите изисквания.
Когато говорим за съвременни тенденции и държавни образователни изисквания към обучението, сме задължени да отдадем съществено място и роля на ученето
с трансфер (трансверсално учене). Това са интердисциплинарните връзки, или
пренасянето на вече заученото в друга по-близка или далечна ситуация. Преносът
може да бъде положителен, когато усвоените знания в една сфера, допринасят за полесното усвояване на друга, дължащо се на общи психологически процеси. Така например, изучавайки латински, бихме могли да улесним последващо изучаване на
френски език. Влиянието на минали знания и умения би могло да бъде и отрицателно, когато старите знания се конфронтират с новите.
Безспорна е основополагащата роля на обучението в началното училище, където в редуциран вид се представят дидактически знания от различни науки. Нещо
повече, тяхната интерпретация е съобразена с особеностите на психично-познавателните процеси, характерни за дадената възраст на личността.
Според И. Мирчева, „при запознаването с природната и обществената среда в
начален етап, съществуват тенденции за: тривиализиране и прекалена научност“. [Бистрева, Г, „Обучението по Околен свят“, стр. 120].
Тази тенденция се изразява най-вече в пренебрегване преживяванията,
жизнения опит на децата, разглеждани в контекста на даденото явление или процес.
Не бива да се забравя, че основната цел на природонаучното обучение е развитието
на научно грамотен гражданин. Затова е важно да се подберат достъпни компоненти
на учебното съдържание, което да мотивира, провокира интерес и емоционален
отклик у детето посредством своята увлекателност. Значението на емоционалното
състояние при ученето е добре демонстриран чрез закона на Торндайк. „Несъмнено
тази дейност, която носи удовлетворение, се повтаря с готовност, отколкото
онази, която е свързана с отрицателно емоционално състояние“. [Пирьов, Г., „Ученето в клас. Учене на учениците как да учат“, стр.12]
В практиката често се наблюдава следното явление: детето се страхува и тревожи за бъдещи последици, неотчитайки настоящите си възможности. По този начин
се парализира усилието за решаване на належащата задача в името на малко вероятно
събитие. Ето защо е удачно да се следва максимата: „не безпокой безпокойствата,
докато те не те безпокоят“.
Фактът, че с положителни емоции се учи по-добре и се постигат значими резултати, се отнася към азбуката на педагогиката. Една от причините за това се корени в
математико-материалистическата философия, сочеща преодоляването на вътрешните
противоречия за двигател на развитието. Но поставяйки пред малкия ученик изискванията за успех и добро поведение, надхвърлящи моментното състояние и етапа на
развитие, всъщност стимулираме възникването на такива противоречия.
В педагогически аспект, учителя следва да структурира взаимодействието така,
че:
1. Целта да бъде значима за личността.
2. Ученикът да бъде убеден в това, че ще разреши тези противоречия.
3. Ученикът да усеща, изживява доближаването до целта.
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Съществено значение за успеха на учебния процес имат и стратегиите на учене,
към които учителят приучава своите ученици.
Прилагането на интерактивни методи в учебния процес е изключително актуална тема. „Тя се поставя пряко или косвено както на международно ниво на заседание на Съвета на Министрите по образование, младежта и културата на Европейския съюз през 2006, така и на национално ниво – в Националната програма за
развитие на училищното образование (2005-2010 г.) и в Националната програма за
развитие на училищното и предучилищно възпитание и подготовка (2006-2015 г.).“
[Атанасова, Н, „Интерактивните методи на обучение в начален етап на образование“]
Комуникацията протича не само между обучаеми и обучаващи, но и между самите ученици, което допринася за личностното, нравствено, поведенческо и познавателно израстване на детето. Класът е не просто множество, а общност, обединена от
стремеж към познание; готовност за взаимопомощ и подкрепа по пътя на усъвършенстване и реализация на потенциала. В тази общност в никакъв случай не става въпрос
за унификация на участващите, а напротив – индивидуалността намира изява в условията на „здравословна“, неагресивна конкуренция, и шанс за творческа инициатива.
Всъщност интерактивните методи са такива, които импонират за доброто
взаимодействие на всички нива, подобрявайки:
- мотивацията за учене;
- процеса на свързване на теорията с практиката;
- шанса за разкриване пред учениците на актуална за тях проблематика;
- възможността за емпирично учене.
Оттук следва, че интерактивните методи осигуряват условия за активно
учене, т.е. осигуряват активността на участващите субекти – интелектуално,
вербално, емоционално и моторно.
Един от най-популярните нетехнологични интерактивни методи, навлязъл в
българските среди в началото на новия век, но особено предпочитан през последните
2-3 години, е Мозъчната атака (brainstorm), основаващ се на генерация на идеи по
дадена проблематика. Този метод, макар атрактивен, ефективен и ресурсно неангажиращ в материален план, следва да бъде добре осмислен при прилагането му в
начален етап на обучение на основната образователна степен. Оптимален ефект би
могъл да се постигне едва при ученици в 3-4 клас, тъй като методът изисква висока
степен на концентрация и активизиране на мисловната дейност, което би довело до
бързо изтощение на малкия ученик.
Интерактивен метод с широко приложение, поради своята достъпност и нагледност е мисловната карта (mind mapping). Състои се в артистично графично изобразяване на учебното съдържание, посредством класифициране на видовите и родовите
понятия. Умението за селекция и приоритизирането на информацията е предпоставка, но същевременно и цел, която се реализира, прилагайки този метод.
Общообразователната подготовка по учебния предмет Околен свят за 1. клас
предвижда обогатяване на сетивно-познавателния опит на децата и овладяване на интегрални знания и умения, свързани с близката до тях природна и обществена среда.
Принципите и очакваните резултати, заложени в Закона за предучилищното и
училищното образование отделят приоритетно значение на придобиването на социални умения като работа в екип, емпатия, емоционално себепознаване, наред с академичните достижения.
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В темата „Чистота и здраве“ например, глобалните теми, първите разклонения
са две. От тях произтичат различни подтеми и дейности на човека: хранене, здравословен начин на живот и режим, закаляване. Храненето можем да обособим като
здравословно и нездравословно, като децата с охота биха се включили в посочването на полезни и вредни храни.
По този начин учителят сам може да определи, колко понятия да въведе и колко
задълбочено да представи урока.
Това прави мисловната карта практически неограничена.
Следните интерактивни методи и игри са особено ползотворни при изграждане и развиване на социални умения в процеса на обучение: Бъз-групите
(„жужащи групи“); Проблемно ориентирани групи и кръстосани групи; Панелна
дискусия; Ролева игра; Симулационни игри.
Днешните деца се определят с термина „дигитално поколение“. Това поколение,
безспорно има нужда от нов тип образование, комбинация не само от технически, но
и социални умения. Изграждайки стратегията на този нов тип образование, следва да
изхождаме от начина на учене на тази генерация, а той е визуално-кинетичен.
„Системното боравене с интернет е довело да развиването на: бързина и
многоканалност на възприятието; многозадачност (multitasking); нелинейно и
визуално мислене; очакване за своевременна реакция и възнаграждение; очакване за
непрекъсната връзка към тяхната мрежа от приятели и ресурси; непрекъснат
достъп до разнообразни информационни източници“ [Алексиева, М., Научна
конференция…, 2015, стр. 230]
Добра възможност за привличане на децата на страната на формалното образование и преодоляване на неминуемия разрив между поколенията, е интегриране на
средствата, които те ползват ежедневно в личното си виртуално пространство.
Когато говорим за прилагането на информационните технологии в подкрепа на
ученето е необходимо да направим описание на онези от тях, които се използват в
обучението по Околен свят в 1 клас.
Образователни видеоклипове – имайки предвид образно-кинетичния стил на
учене на малкия ученик и всеобщото схващане, че природо-научните разказвателни
предмети са сложни и неразбираеми, успешно бихме могли да разнообразим урока по
Околен свят в първи клас чрез интегриране на видеоматериали.
Това биха могли да бъдат: откъси от анимационни филми, откъси от документални филми, компютърни симулации или домашни видеоклипове.
За да се достигне до този ефект е нужно да изведем изискванията към съответния видеоносител:
1. Да бъде висококачествен.
2. Да бъде кратък, в рамките на 1,5 – 2,5 минути.
3. Да бъде приятен и визуално – естетически издържан.
4. Да бъде целенасочен. [Дългъчева – Колева, Н., стр.101]
Следователно, когато един клип е качествен, кратък, приятен и целенасочен,
той може да бъде „гласът на природата“ в класната стая.
Предимствата произтичат от спецификата на природните явления и обекти:
1. Някои феномени са невъзможни за наблюдение в реално време (смяната на
сезоните например), но компютърните и видео ефекти правят това реализуемо в
условията на учебния час.
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2. Преодоляват се ограниченията на пространството – в един момент наблюдаваме зеленчуковата градина на село, а в следващия изследваме космоса като истински астронавти.
3. При демонстрация на научен опит, често усилията за стриктно спазване на
правилата за безопасност са за сметка на детските реакции и въпроси, които понякога
остават без отговор и време за доизясняване.
Чудесен опит и продукт на съвместната работа на педагози и компютърни специалисти е каналът „Академико“, достъпен в Ютюб, специално разработен и съобразен с учебната програма по предметите на учениците от начален етап.
Learning Аppс е образователен сайт, в който всеки учител използва готови
учебни ресурси, които може и да модифицира според учебната цел или да създава
авторски такива.
Упражненията са с тестово-игрови характер, най-често под формата на кръсто‐
словици, игра на думи, пъзели и др. Достъпността, лекият и приятен интерфейс и
фактът, че услугата е безплатна, прави платформата лесно достъпна и предпочитана
от учителите. Единствено необходими са интернет достъп и мултимедиен проектор и
ето, че урокът е преобразен – по-вълнуващ и забавен.
Мултимедия – Мултимедия (multi – много; media – средства, среди, начини) е
понятие, въведено през 70-те години и означава обединяване на различни медии с
цел пренасяне на информационно съдържание. Мултимедията е монограмна среда,
съчетаваща четирите основни вида информация – текст, звук, статични и динамични
изображения. Компютърнообразната мултимедия от своя страна е интегрирана среда
на текст, графика, анимация, звук и видео изображения в режим на диалог с потребителя. Всеизвестна такава приложна програма е Power point.
Power point презентацията е отправна точка за повишаване качеството на
образователния процес при условие, че при изготвянето ѝ учителят спазва следните
правила:
- темата трябва да е атрактивна, интересна;
- на всеки слайд да има някаква графика, образ, Диаграма и малко текст, който
да подсеща лектора за съдържанието;
- текстът да е правилно пропорционизиран и в случаите, когато е повече, да се
поднася на малки порции с различен шрифт;
- да е разчупена, т.е. да съдържа шега, цитат,видео или линк;
- фон в неутрален, светъл тон;
- шрифт – без одебеляване, но така че да се чете и от последния ред;
- цвят на шрифта – открояващ се на фона;
- изисквания към лектора – интеракция с аудиторията посредством въпроси;
търсене на обратна връзка; невербални сигнали, демонстриращи интерес.
Iti learning е специално разработена онлайн платформа за създаване и споделяне на учебни дигитални ресурси. Секцията „разработчик“ дава възможност учителят
да създава, съхранява и преподава лично създадени учебни материали. В „съдържание“, посредством абонамент, може да се ползва вече готово учебно съдържание,
което е изцяло в унисон с ДОИ на МОН.
Платформата позволява работа с разнообразни дигитални устройства, интерактивни дъски, смартфони и таблети.
Друга опция е създаване на интерактивна класна стая, уеб пространство на
класа със собствена парола за достъп, където учителят споделя учебно съдържание,
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тества, дава задания, оценява, създава и персонализира календар с предстоящи важни
събития за класа, като например контролно.
Във връзка с разпалените дискусии, вихрещи се в общественото пространство,
относно целесъобразността на информационните технологии в обучителния процес и
по-конкретно относно влиянието им върху познавателните интереси на децата и техните академични постижения, представям данни проведено изследване по темата
чрез Въпросник за учители.
На въпроса за позитивното влияние на ИТ върху познавателните интереси на
учениците, общо 9 учителя (56 %) са на мнение, че това действително е факт. Останалите считат, че ИТ водят до по-висока познавателна активност. 100 % от запитаните
подкрепят тезата за положително влияние при приложението на ИТ върху учениците
в теоретичен и практически аспект.
На въпроса, търсещ ефекта на ИТ върху качеството на взаимодействие учител –
ученик – учебна среда, бяха получени следните отговори:
- Малко над 30 % са напълно убедени, че ефектът е повишаващ взаимодействието.
- Около 60 % се съгласяват с горепосоченото, макар у тях да се прокрадва
известна несигурност.
- Едва 6 % не възприемат ИТ като средство, улесняващо комуникационнопедагогическия процес в НУ.
Впечатление прави, че най-голям дял от отговорилите с „да“ е този на колегите
с възрастова принадлежност над 45 години.
В диапазона до 45 години е и единствения показател с негативна насоченост
към ИТ в учебния процес. Колегите до 35 години се обединяват единодушно около
отговор б – „по-скоро да“.
На въпроса, който предвижда да разкрие предпочитанията на учителите спрямо
определен набор интерактивни методи, респондентите трябва да посочат този или
тези, които считат за най-ефективни и целесъобразни за внедряване в учебния план
по Околен свят. Въпреки това, акцентът не пада върху ранжирането като повече или
по-малко удачен, а по-скоро върху личния афинитет към даден метод, което от своя
страна ще разкрие преобладаващия стил на преподаване. Стилът от своя страна е
еквивалент на заложените учебни цели, отразени в същността на всеки метод:
а. ПБО (проектно – базирано обучение) – развитие на социални и теоретикопрактически умения посредством комплексни задачи и интердисциплинарни
връзки
б. Мисловна карта – развитие на асоциативното мислене и графичните умения
в. Тематично учене – развитие на умение за учене в дълбочина, детайлност и
всеобхватност
г. Презентационни методи – развитие на асоциативно мислене посредством графични и визуални подходи и средства
д. Игрови методи – учене чрез преживяване и посредством заучени модели
е. Методи за развитие на речевата дейност – развитие на уменията за слушане с
разбиране и изразяване на позиция, както и нейното аргументиране посредством стилово издържани изразни средства
ж. Мозъчна атака – за генериране на творчески идеи
Представените резултати извеждат следните тенденции:
1. На преден план, с внушителни 88 % е представен презентационния метод,
като най-предпочитан сред учителите в начален етап. Тази стойност на резултата
колерира пряко с получените данни и от въпрос № 8, засягащ предпочитаните инфор240
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мационните технологии и средства. Най-висок процент сред тях бе достигнал отговор
а) – мултимедиен проектор. Оттук може да направим извода, че мултимедийната
презентация е станала неделима част от образователния процес по Околен свят в
начален етап. Причините за това, най-вероятно се коренят в предимствата на този
метод, а именно: нагледност, достъпност; възможност за съчетаване на видео, аудио и графична информация.
2. На второ място се нареждат игровите методи (69%), в следствие на това,че
в първи клас от началния етап на образование, играта заема все още съществена част
от живота на детето. То продължава да учи играейки, симулирайки ситуации и
подражавайки на готови модели. Характерното за тази възраст нагледно – образно
възприятие, както и по-слабо развитите аналитико-синтетични функции на мозъка,
дават предимство на игровите методи, основаващи се на действения подход или учене чрез преживяване.
3. Спецификата на когнитивните функции на малкия ученик обосновават недотам високия процент (56 %) при методите беседа, дискусия и „мозъчна атака“.
Въпреки това, те функционират в учебно-педагогическото взаимодействие добре, под
умелото ръководство на учителя, следящ за признаци на слаба познавателна активност или липса на интерес, в следствие на умора или други фактори.
4. Едва 38 на 100 прилагат ПБО и тематичното учене в часовете по Околен
свят. Това донякъде лесно намира обяснение във факта, че посочените методи са
сравнително нови за българската образователна система и недотам „отиграни“ в
практиката. Въпреки квалификационните курсове, организирани от общините по
специални държавни проекти, все още ПБО не е придобило популярността, която
заслужава. Ползите от този метод са безспорни и бяха изложени в Първа глава на
настоящата разработка.
5. Мисловната карта е прилагана от 38 % от учителите в часовете по Околен
свят. Макар и не най-ниският, този резултат показва, че все пак методът не е добил
масовост в учебния процес. В тази връзка, би могло да се направи препоръка за
интегрирането на мисловната карта в учебно-възпитателния процес с цел активизиране на асоциативното мислене и приучване към анализ на текста, четене с разбиране, извличане на ключови думи и систематизиране.
6. Наред с ПБО, присъства и тематичното учене, представено едва с 25 %,
въпреки неограничените възможности за междупредметни връзки и творчески подходи, които предлага. Като основен недостатък и при двата метода, би могъл да се изтъкне големината на времевия ресурс, нужен за организацията и операционализацията им.
Почти 2/3 от учителите не изпитват трудности при приложение на информационните технологии. Едва 13 % споделят за наличие на негативни фактори, утежняващи процеса на работа. Любопитен факт е, че 100 % от всички, посочили наличие на
затруднения, са представители на възрастов диапазон над 45 години.
Данните, както и коментарите относно затрудненията, които срещат учителите в
педагогическата си практика, водят до следните изводи:
1. Сред основните явления, възпрепятстващи приложението на информационни
технологии в учебния процес по Околен свят, е липсата на постоянен достъп до качествен Интернет. Това от своя страна води до загуба на ресурса време и до влошаване
плътността на учебния час.
2. Отчасти, онлайн изданията на учебниците са с лошо съдържание – участниците споделят за неподходящи или неточно формулирани задачи.
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3. Поради нехомогенността на класовете и малкия житейски опит, често малките ученици са с дефицити по отношение на информационно-технологичната си грамотност. Това затруднява процеса и води до загуба на концентрация, която така или
иначе е нелесно постижима в разглеждания възрастов диапазон.
4. Липсата на заплатени лицензи възпрепятства достъпа до важни онлайн платформи с учебно съдържание, които биха разнообразили и обогатили часовете по Околен свят.
Основният извод, около които може да се обобщи представеното теоретикоприложно изследване е следният: откриваме голям обем научна литература по темата
интерактивност, интерактивни методи и тяхното приложение в обучението.
В контекста на информационно-комуникативните технологии, интерактивността добива нов смисъл и отразява своеобразната симбиоза на традиционните методи,
съвременните подходи и дигиталните средства. Тук не става въпрос за хаотично комбиниране или дори противопоставяне на старото и новото, а по-скоро за оптимизиране на обучителния процес в такава насока, която ще постигне целите на съвременното образование. В контекста на образованието, то се дешифрира като нов тип интеракция между среда, обучаващ и обучаем. Взаимодействието протича не само посредством добре познатите, традиционни методи, а с цял нов арсенал от средства, които поднасят учебното съдържание по нов, по-интригуващ начин.
Оказва се, че сама по себе си интеракцията не води до завишаване на познавателния интерес, не и при учениците от поколението „Z”. Техните образователни
потребности се отразяват в желанието за получаване на знания посредством Интернет и информационните технологии, изразявайки по този начин индивидуалността си
и пречупвайки знанието през призмата на самостоятелно проученото, преживяното и
изследваното.
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ЧОВЕШКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
ОТ ЖИВОТА В СЯНКАТА НА САМОТАТА
ПРЕЗ СРЕДНАТА ЗРЯЛОСТ
Магдалена Стефанова Стамова
Бургаски свободен университет

HUMAN NEEDS AND SATISFACTION WITH LIFE IN THE
SHADOW OF LONELINESS DURING THE MIDDLE AGE
Magdalena Stefanova Stamova
Burgas Free University
Abstract: The current article is focused on the impact of loneliness on human needs and
satisfaction with life among middle-aged Bulgarians at home and abroad. Questionnaires
well known for their complexity and wide scope of application were used to measure levels
of loneliness, cognitive assessment of mental well-being, and degree of need
satisfaction.Based on the results of the presented study, conclusions and recommendations
were made to overcome the feeling and experience of loneliness, in order to improve the
quality of life.
Особено актуален в настоящия момент, когато цялото човечество води битка с
пандемията Covid-19, проблемът за самотата, в лицето на социалната и емоционалната изолация, застрашава с още по-голяма сила и мащаб психическото и физическото
здраве на личността и обществото. От дълбока древност философията се занимава с
феномена самота, писатели и поети я възпяват като кондиционер на човешкото самопознание, докато за изследователите в психологията тя е сравнително нов обект в
условията на бързоразвиващото се урбанизирано съвремие, чието подценяване като
проблем не само на отделната личност, но и на цялото общество, подпомага неговото
незабелязано разрастване.
Години наред в българската действителност, поради внушената презумпция, че
обществото ни е основано на „колективизъм и другарско сътрудничество“, стигматизиращото отношение към проблемите на изолацията и отчуждението превръща самотата в табу, нещо скрито, за което е неприемливо да се говори, и това до голяма степен провокира в тази посока настоящото изследване.[6] Говоренето за самотата е
първата крачка към преодоляването на този болезнено актуален проблем, а проучването на потребностите и удовлетвореността на зрелия човек, изживяващ самота в средата на живота, цели търсенето на инструментариум за справяне в настоящата разработка.
Ейбрахам Маслоу е категоричен, че лишаването на личността от усещането ѝ за
принадлежност застрашава здравето и благополучието на обществото като цяло,
предначертава бъдещето му в самота и изолация. Като причини за тази мрачна картина, той изтъква мобилността на съвременното общество, нарастващата индивидуализация, липсата на колективизъм и екипност, разклатените устои на традиционното семейство, което провокира изследователския интерес на настоящата разработка по от244
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ношение на степента на удовлетвореност на човешките потребности, в зависимост от
нивата на изпитвана самота при българските граждани в средна зрялост. [5]
Същностно, самотата може да бъде осмислена като субективно психологическо
изживяване на неудовлетвореност от съществуващите взаимоотношения, поради липсата на действително общуване, на изолация от социума, както и същевременно на
нестихваща необходимост от контакти със света. [6] Съществуват три основни подхода за определяне на състоянието „самота“, с претенции за изясняване на неговата
сложна и противоречива същност. Те кореспондират на допусканията, че самотникът
притежава специфични личностни характеристики на първо място, второто предположение е, че това състояние е присъщо на човешката природа и не на последно място, че чувството за самота може да бъде социално придобито. [1]
Осланяйки се на хуманистичните традиции, Е. Маслоу извежда принцип за личностното развитие на базата на потребностно-мотивационното единство. Човешкото
поведение е съвкупност от действия, основаващи се на удовлетворяването на комплекси от вътрешни потребности в определен порядък (йерархия) с посока от базисни (първични) към комплексни (висши), а именно: физиологични потребности; сигурност; любов и принадлежност; оценка; себеактуализация. Маслоу установява, че
себеактуализацията е характерна за средата на живота, тъй като за да възникне тази
най-висша и абстрактна потребност е необходимо личността да е развила всички аспекти на Аз-а, както и да притежава солиден житейски опит. Тази универсална теоретична постановка може да бъде приложена и като модел за развитие на обществото
като цяло. [5]
Различният фокус на всяка индивидуалност върху многообразието от житейски
сфери налага перспективата към търсене на глобална оценка за удовлетвореност от
живота на всеки индивид в дългосрочен план и според собствената му оценъчна
градация. Ед Дийнър дефинира удовлетвореността от живота като когнитивна оценка, чрез която индивидът, използвайки субективни критерии, определя качеството на
своя живот, като съпоставя личните си стандарти с реалността. Съвпадението на
реално изживяваните ситуации и субективните критерии за оценяване определят
степента на жизнена удовлетвореност. [3]
Индивидуалният разказ за живота е облечен времево, подреждащ Аз-преживяванията на всеки индивид смислово и хронологично. Личността преминава през живота с различен темп, продължителност и посока, под влиянието на личната си структура и динамиката на контекста на съвремието. Следвайки своята онтогенеза, в средата на живота човешкото развитие борави с обогатен инструментариум от по-гъвкави решения при идентифицирането на сблъсък между аз-концепта и реалността, с
подобрена адаптация към неразбирането от околните, с много по-изявена автономност по отношение на неуспешните интеракции в тесен и по-широк кръг. В този смисъл личността е донякъде имунизирана от остро усещане за самота, като завоевание
на личностното си израстване и себеосъществяване през тези години.
Средната зрялост хронологично обхваща периода между 40 г. и 65 г., когато самата уникалност и индивидуалност на личността изразява потенциала ѝ на развитие.
Тя е есента в живота, времето на изобилие и съвършенство, когато личността комбинира личния си подход към изминалите години със семейния, общностния и културен контекст. Човекът, именно в тази част от неговия жизнен път, е субект в настоящото изследване.
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ДИЗАЙН НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
Обект на настоящото изследване е самотата в средна зряла възраст /40 г.- 65 г./,
а предметът е удовлетвореността от живота и степента на задоволяване на човешките
потребности в зависимост от нивата на изпитвана самота. Настоящата разработка има
за цел да установи емпирично връзката между степента на удовлетвореност на потребностите, удовлетвореността от живота и изживяването на самота през средната
зряла възраст. Задачите на проучването са насочени към изследване на степента на
удовлетвореност на различните потребности и когнитивната оценка за психично благополучие, в зависимост от нивата на изпитвана самота, като се проследяват влиянията на демографските фактори „партньорски статус“ и „пол“.
С оглед целите и задачите на емпиричното изследване са издигнати следните
хипотези:
I. Допуска се, че съществува значима линейна зависимост между степента на
удовлетвореност на различните потребности, когнитивната оценка за психично благополучие (удовлетвореност от живота) и нивото на изпитване на чувство за самота
при изследваните лица в средна зряла възраст.
II. Допуска се, че хората с ниска степен на самота се чувстват по-удовлетворени
от живота си и с по-висока степен на удовлетвореност на базисните си потребности в
сравнение с хората с по-високи нива на самота в средата на живота.
III. Допуска се, че необвързаните хора имат по-ниска степен на удовлетвореност
на потребностите и на удовлетвореност от живота, и като цяло са по-самотни в сравнение с обвързаните изследвани лица в периода на средната възрастност.
IV. Предполага се, че демографският фактор пол не влияе върху степента на
удовлетвореност на различните потребности, когнитивната оценка за психично благополучие (удовлетвореност от живота) и нивото на изпитване на чувство за самота
при изследваните лица в средна зряла възраст.
Предвид целите на изследването и субективния характер на изследваните променливи са използвани следните самооценъчни скàли /въпросници/: 1. Скàла за удовлетвореност от живота (SWLS, Satisfaction With Life Scale, Diener, E., et al., 1985) –
Измерва глобалната когнитивна оценка за удовлетвореността от живота, чрез 5 твърдения, използва се 7-степенна оценъчна скàла от Ликертов тип (от 7 – „Напълно съгласен“ до 1 – „Напълно несъгласен“), като се формира общ бал, който варира от 5т.
до 35т. [7]; 2. Въпросник за измерване на удовлетвореността на потребностите на
Д. Лестър (Lester, 1990) – Конструиран на базата на 50 твърдения, съставляващи пет
скàли с по десет айтема, като всяка от тях измерва удовлетвореността от съответната
потребност. Оценяването се извършва чрез 5-степенна Ликертова скàла: от „Напълно
не съм съгласен” до „Напълно съм съгласен“, като за някои от айтемите е използвана
ривърсивна оценъчна скала. Надеждност – 0,80 α на Кронбах. [2]; 3. Скàла за самота –
UCLA Loneliness Scale, Version 3) (Russell, 1996; Russell, Peplau & Cutrona 1980) –
Съставена от десет твърдения /айтема/, оценъчната скàла е 4-степенна в Ликерт формат: 1 – „Аз никога не се чувствам така“ до „Аз често се чувствам така“. Формира се
общ бал от 10-40т. Надеждност – 0,85 α на Кронбах. [4]
Въпросниците са приведени, чрез приложение „Google forms”, в електронен
формат, което улеснява организационно тяхното попълване в защитено пространство, при запазване на конфиденциалност и коректност от страна на изследователя,
както и възможност за създаване на съвкупност с по-широк обхват. Генерираните
резултати са структурирани в електронни таблици с програмния продукт Microsoft
Excel, обективно обработени и анализирани са с помощта на статистическия пакет
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IBM SPSS Statistics 25.0, като за целите на изследването са приложени редица статистически методи: дескриптивна статистика, t-тест на независимите извадки, корелационен анализ.
Изследването е проведено сред 61 (N>50) български граждани на възраст между
40 и 60 години, от които 41 жени (67,2%) и 20 мъже (32,8%). Участниците в изследването са от цялата страна, като преобладават жителите на градовете Бургас и София,
както и българи, понастоящем живеещи в Германия, Белгия, Испания, Шотландия и
Канада. В емпиричното изследване участват 29 (47,5%) необвързани респонденти, а
останалите 32 (52,5%) са с партньорски статус: обвързан.
АНАЛИЗ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ
С цел определяне степента на удовлетворяване на потребностите, жизнената
удовлетвореност и нивото на усещане за самота, резултатите от извършеното изследване са обработени и анализирани с помощта на IBM SPSS Statistics 25.0. В таблица 1
е представена дескриптивна (описателна) статистика на количествените променливи,
отчитайки централните им тенденции при изследваната съвкупност.
Таблица 1. Централни тенденции /средни стойности/
на изследваните променливи
Изследвана
променлива

Брой

Минимална
стойност

Максимална
стойност

Средна
стойност

Стандартно
отклонение

Физиологични
потребности

61

19,00

48,00

34,2295

5,77464

урност

61

18,00

46,00

34,3279

5,76981

61

26,00

46,00

36,6393

4,90929

61
61
61

29,00
27,00
10,00

50,00
49,00
36,00

39,3115
37,8852
19,5246

4,70652
5,45007
6,26527

61

9,00

34,00

23,4590

5,94299

Принадлежност и
любов
Оценка
Себеактуализация
Самота
Удовлетвореност
от живота
Валиден брой
(по списък)

61

При интерпретация на резултатите от Таблица 1 е установено, че за участниците
в изследването, в най-висока степен е удовлетворена потребността им да бъдат ценени, което е характерно за правилно развиващата се личност в средата на живота. Високите нива на средните стойности на променливите „Себеактуализация“ и „Принадлежност и любов“ са израз на изпитваната необходимост от себереализация, самоизграждане и самоосъществяване на зрелия човек в средна възраст, и същевременно на
неговия стремеж да бъде обичан и приет такъв, какъвто е от семейството си и от общността. Резултатът от анализа на степента на „Удовлетвореност от живота“ отчита
„по-скоро удовлетвореност“ от живота при участниците, но също така би могъл да
означава и тяхното желание за по-добър живот през утрешния ден, че не всичко е
постигнато и тепърва ще се полагат усилия за повече, което е движеща сила за прогрес и успешно преминаване на този етап от живота. Нормативната степен на субективното усещане за самота при изследваните лица утвърждава представените теоре247
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тични постановки, а именно: в периода на средната зрялост, личността успява да
удовлетвори собствените си базисни потребности, придавайки на своя живот смисъл
и уникалност, което по един много фин начин преработва чувството за самота в посока на неговото редуциране и преодоляване. /Таблица 1/
Таблица 2. Линейни зависимости между изследваните променливи
(корелационен анализ)
Correlations
физиологичн
Удовлетво
Принадлежн
Себеактуа
и
реност от
Самота
лизация
потребности Сигурност ост и любов Оценка
живота
физиологични
Pearson Correlation
1
,772**
,441**
,530**
,445**
-,402**
,503**
потребности
Sig. (2-tailed)
,000
,000
,000
,000
,001
,000
N
61
61
61
61
61
61
61
Сигурност
Pearson Correlation
,772**
1
,528**
,642**
,529**
-,654**
,616**
Sig. (2-tailed)
,000
,000
,000
,000
,000
,000
N
61
61
61
61
61
61
61
Принадлежност и любо Pearson Correlation
,441**
,528**
1
,522**
,577**
-,493**
,498**
Sig. (2-tailed)
,000
,000
,000
,000
,000
,000
N
61
61
61
61
61
61
61
Оценка
Pearson Correlation
,530**
,642**
,522**
1
,707**
-,680**
,514**
Sig. (2-tailed)
,000
,000
,000
,000
,000
,000
N
61
61
61
61
61
61
61
Себеактуализация
Pearson Correlation
,445**
,529**
,577**
,707**
1
-,443**
,572**
Sig. (2-tailed)
,000
,000
,000
,000
,000
,000
N
61
61
61
61
61
61
61
Самота
Pearson Correlation
-,402**
-,654**
-,493**
-,680**
-,443**
1
-,559**
Sig. (2-tailed)
,001
,000
,000
,000
,000
,000
N
61
61
61
61
61
61
61
Удовлетвореност от
Pearson Correlation
,503**
,616**
,498**
,514**
,572**
-,559**
1
живота
Sig. (2-tailed)
,000
,000
,000
,000
,000
,000
N
61
61
61
61
61
61
61
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

В резултат на извършения корелационен анализ се констатира, че всички изследвани променливи взаимодействат помежду си в средна, висока или много висока
степен (0.40<r≤0.80), като тези корелации са отчетени с висока статистическа значимост Sig. (p≤0.001), което изцяло потвърждава Първата издигната хипотеза. Отрицателната корелация между променливата „Самота“ и всички останали е индикация за
обратната пропорционалност на линейната им зависимост, а именно: при понижаване
на измерените равнища на променливите удовлетвореност на базисните потребности
и жизнена удовлетвореност се измерват по-високи нива на изпитваната самота, т. е.
хората с ниска степен на самота се чувстват по-удовлетворени от живота си и с повисока степен на удовлетвореност на базисните си потребности в сравнение с хората
с по-високи нива на самота в средата на живота, което изцяло подкрепя Втората
издигната хипотеза в настоящото изследване.
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Фиг. 1. Т-тест на независимите извадки за променлива „партньорски статус“

Статистически
различия

10

3,233
0,002

t

2,376
0,021

2,953
0,005

Sig.(2‐tailed)
0,019

2,487
0,016

1,557
0,125

1,555
0,125

0

‐10

‐2,416

При анализ на резултатите от t-теста на независимите извадки в зависимост от
„партньорския статус“, с най-значим резултат се откроява различието между обвързаните и необвързаните по отношение на потребността им от „Любов и принадлежност“, като такива макар и в по1,5
малка степен са налице и за остана1,246
0,97
лите променливи, с изключение на
0,894
1
0,652
„Физиологични потребности“ и
0,517
0,365
„Себеактуализация“, където не са
0,5
0,218
0,153
0,134
установени различия от статисти0,034
0
ческа значимост. /Фиг. 1/ Разликата
‐0,037
по отношение на променливата
‐0,5
„Самота“ е отрицателна величина,
което определя влиянието на неза‐1
‐0,913
висимата променлива с обратен
‐1,5
знак, т. е. групата на обвързаните
‐1,449
регистрира по-ниска степен на са‐2
мота от тази на необвързаните. Ин‐2,164
терпретацията на резултатите до‐2,5
казва, че човешките потребности на
хората в средна зряла възраст, които живеят сами са задоволени в поt
Sig.(2‐tailed)
ниска степен, оценяват жизнената
си удовлетвореност по-ниско и като
цяло са по-самотни в сравнение с хората, живеещи с постоянен партньор. Гореизложеното потвърждава частично състава на Третата хипотеза, тъй като същата се отхвърля в частта за влиянието на партньорския статус по отношение на физиологичните потребности и себеактуализацията. /Фиг.1/
Фиг. 2. Т-тест на независимите извадки за променлива „пол“. При интерпретацията на резултатите от извършения t-тест на независимите извадки за променливата
„пол“ е установено, че при жените и мъжете от изследваната съвкупност не съществуват статистически значими различия при степента на удовлетвореност на различните им потребности, удовлетвореността им от живота, и нивото на изпитване на
чувство за самота, като изключение прави потребността от сигурност. В хода на изследването по неоспорим начин се доказва, че: демографският фактор „пол“ не влияе
на хората в средна зряла възраст по отношение на оценката им за жизнена удовлетвореност, при определяне на нивата им на изпитвана самота, както и при удовлетворяването на човешките им потребности, с изключение на потребността от сигурност,
което частично потвърждава Четвъртата издигната хипотезата. /фиг.2/ Установеното
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статистическо значимо различие между централните тенденции на потребността от
„Сигурност“ за двете извадки (жени и мъже) е отрицателна величина, т.е. жените регистрират по-ниска степен на удовлетвореност на потребността си от сигурност в
сравнение с мъжете.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Човешките потребности на хората в средна зряла възраст, които живеят сами са
задоволени в по-ниска степен, като изключение правят физиологичните потребности
и потребността от себеактуализация, оценяват психичното си благополучие по-ниско
и като цяло са по-самотни в сравнение с хората, живеещи с постоянен партньор. Приносен момент в настоящото изследване е логическото извеждане на подтезата за липсата на влияние на партньорския статус върху задоволяването на „Физиологичните
потребности“ и потребността от „Себеактуализация“, а именно: хората задоволяват
глада си, утоляват жаждата си и всички останали физиологични необходимости без
значение дали имат постоянен партньор или не. Аналогично, въпреки, че не са идентични, по отношение на потребността си от самоосъществяване, себепознание и самоактуализация, изследваните лица имат индивидуално присъствие без оглед на
партньорския си статус.
Демографският фактор „пол“ не оказва влияние на степента на удовлетвореност
от живота на хората в средна зряла възраст; не е от значение при определяне на нивата на изпитвана самота; поражда различия единствено при удовлетвореността на потребността от сигурност, като не се отразява на удовлетворяването на останалите потребности. Неудовлетворената потребност от сигурност при жените е индикатор за недъзите на съвремието ни, за наличието на нестабилност, хаос, тревога, страх, беззаконие и нужда от закрила, в действителността, в която живеем.
В продължение на изводите, формулирани от настоящото изследване, в посока
на изясняване на факторите и взаимодействията, оказващи влияние върху усещането
за самота, се търсят начини за справяне с чувството за изолация, не само в емоционален и социален план, но и със самотата като част от иманентната същност на личността. Тези съждения дават насоки за търсене на силните страни на личността в средата на живота с цел преодоляване на усещането за социална и емоционална самота,
а именно: интегриране на необходимостта от оценяване на себе си и от околните,
стремежа към взаимоотношения със социума и копнежа за любов и принадлежност
към семейство и общност. В този ред на мисли, препоръките и мерките за превенция
и ограничаване на „заразата“ на съвременното общество – самотата, са насочени към
ревизия и профилактика на ресурсите (потенциала) и вътрешните убеждения на личността. Силните взаимозависимости между човешките потребности, жизнената удовлетвореност и самотата са внушителен инструментариум в борбата за преодоляване
на чувството за непълноценност, празнота и липса на смисъл в съществуването на човека. С полагането на усилия в посока личностно самоусъвършенстване и самопознание, хората в средна зряла възраст могат да редуцират нанесените щети от липсата на
разбиране и доверие от страна на социума, пораждащи необходимост да скрият уязвимата си същност дълбоко навътре в себе си. Подходящо решение в тази рехабилитация са терапевтичните групи за вътрешно израстване, където в условията на безопасност, приемане и доверие, индивидът може да изследва себе си, да разгледа своя
вътрешен свят, да се срещне с вътрешните си конфликти и болезнени убеждения.
Работата в защитеното пространство на груповата терапия тренира умения за покачествено и дълбинно общуване, за повече откритост, емпатия и доверие във взаимоотношенията, преработени през призмата на приемането на себе си и заявяването
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му без страх пред обществото. Подкрепа, в това отношение, е вродената вътрешна
потребност от общуване, желанието за действителни и качествени взаимоотношения
с околните, която предполага заложени способности у всяко човешко същество за подобряване на социалните му умения за контакт с общността.
Като катализатор на психичното благополучие, творчеството дава добра прогноза за справянето на хората с проблема за самотата в средата на живота, неговият
размах е неограничен като област на развитие и себеосъществяване. В същността на
творчеството е ценността на момента, в който човек е сам със себе си и може в уюта
на уединението да създава, да развихря въображението си, да стига до прозрения, да
формира нови ценности, да открие нов път или посока, да намери отговорите за живота. Най-великите творби на световното изкуство са създадени в усамотение, далеч
от суетата на обществото, само там човек може да изолира околните шумове за да
чуе сърцето си, да намери изконната си същност и да я претвори в шедьовър на
собственото си Аз. Вариациите от възможности за творене са безкрайни, всяка област
в човешкия живот може да бъде припозната като творческа среда. Хората в средата
на зрелостта имат какво да покажат на света, да вложат частица от себе си във всяко
нещо, което правят – това е смисъла и силата на творческия процес.
Любовта е екзистенциалния копнеж на всяко човешко същество през целия му
жизнен път. Тя не се изразява само във взаимоотношенията между индивида и „някой специален“, може да бъде открита във всеки аспект на живота. Търсенето на топлина, нежност, разбиране и доверие не е преимущество само на партньорските отношения, човек може да припознае себе си не само в очите на другия, може да се приеме не само като се огледа в любимия, но и във всеки един момент от житието си – в
общуването с децата, в отглеждането на животно, в грижата за растение, да подходи
с любов към всичко, до което се докосва. Смисълът на любовта е в дълбочината на
осъществяването, когато човек достигане интимност и съкровеност в реализирането
на емоционалния си свят, на емпатия и грижа за всяка частица, която го заобикаля,
тогава престава да се чувства самотен, защото намира радост във всичко около него и
става част от общото. Понякога хората имат погрешни схващания и вярвания за това
най-велико чувство. Тук много успешно би могла да се намеси когнитивно-поведенческата психотерапия с присъщите ѝ похвати и техники. В резултат на идентифициране на автоматичните мисли и преработване на когнитивния сценарий, личността
има възможност да изгради един изцяло нов жизнен стил и това би променило
обстоятелствата в живота ѝ. Незаменимото качество на любовта да открива и стимулира всичко добро в човека е мощен механизъм за справяне със самотата. Може би в
това се съдържа скрития контекст на библейската мисъл, че „любовта ще спаси
света“.
През периода на средната зряла възраст личността проявява склонност да се обръща навътре към себе си, преследва щастието в дълбините на вътрешното си пространство, за разлика от другите възрастови стадии в човешкото развитие. Може да се
предположи, че в този етап от живота си, човек донякъде е имунизиран от чувство за
самота и отхвърленост, предвид постигната стабилност в идентичността и осъществената независимост по отношение на обществото. Оказва се, че това не е съвсем така.
И в същинската зрялост хората могат да се чувстват самотни, несигурни, да страдат
от недооценяване и неприемане от страна на социума, и това не е маловажно и недостойно за погледа на изследователите. В това отношение, настоящото изследване напомня, че самотата не е „привилегия“ само на младото и старото поколение, съществуват хора между тях, които също са засегнати от тази „пандемия“ на нашето време.
Все повече хора в разцвета на своя живот се чувстват сами, в момент когато от тях се
очаква да бъдат ментори и опора в обществото. Някъде, зад кулисите, остават нужди251
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те и потребностите на същите тези хора, на които изначално е отредено да се грижат
и да удовлетворяват изискванията на заобикалящия ги свят. От тази гледна точка, нашето съвремие е длъжник на представителите на този възрастов стадий, което стана
достояние в настоящото изследване. Същите тези хора имат нужда от подкрепата и
стабилността на обществото, от удовлетворяване на своята потребност от сигурност
и законност, за да изпълняват своята възрастова предопределеност.
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АРТ ТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНИ И КОГНИТИВНИ УМЕНИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС СОП
Мариана Иванова Калева
Бургаски свободен университет

ART THERAPY PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT
OF SOCIAL AND COGNITIVE SKILLS IN CHILDREN
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Mariana Ivanova Kaleva
Burgas Free University
Анотация: Арт терапията е успешна форма на терапията на деца със специални
потребности - поведенчески, емоционални или психологически проблеми. Представена е експериментална терапевтична програма, чиято същност се състои в изследване влиянието на арт терапевтични методи при деца със специални потребности
за усъвършенстването на когнитивните процеси, уменията за общуване и социално
включване.
Ключови думи: Арт терапия, деца със специално образователни потребности, увреждания, когнитивни умения, социални умения, себеизразяване, личностно развитие.
Annotation: Art therapy is a successful form of therapy for children with special needs behavioral, emotional or psychological problems. An experimental therapeutic program is
presented, the essence of which is to study the impact of art therapeutic methods in children
with special needs for improving cognitive processes, communication skills and social
inclusion.
Key words: Art therapy, children with special educational needs, disability, cognitive skills,
social skills, self-expression, personal development.
Увод
Децата със специални образователни потребности срещат редица проблеми в
детската градина, в училището, в ежедневната си комуникация с други хора, тъй като
при тях е налице емоционална нестабилност, наличие на импулсивни реакции, неадекватна самооценка.
Това прави темата на доклада изключително актуална, а значимостта й допълнително се увеличава поради факта, че днес е валидно изискването за интегрирано
обучение на децата със специални потребности. Това означава, че независимо какво е
увреждането на едно дете, то ще бъде включено в общата образователна среда и във
всеки клас се осигурява място за три деца със специални потребности.
Арт терапевтична я
От практическата работа с деца със СОП в различни институции имахме възможност да наблюдаваме огромното значение на изкуството за развитието на емоционалната сфера на детската личност, за изграждането на нейната естетическа кул253
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тура, за формирането поведението. Емоциите влияят и върху процесите на възприятие, запомняне, на въображението, върху мисленето и речта. Този вид терапия позволява на децата да се изразяват по невербални начини чрез използването на артистични методи и практики, като се предоставя начин на детето да комуникира чрез неща,
които не може да каже с думи.[3]
Ето защо използвахме теоретичните знания и практически умения от обучения
по арт терапия за създаване на Арт терапевтична програма с цел прилагането ѝ в училищна среда.
Целта на програмата е развитие, социализация и адаптация, подобряване на
емоционалното състояние, редуциране на проблемното поведение, подобряване на
социалните взаимоотношения в група, повишаване функционирането на когнитивните процеси.
Задачи на експерименталната програма:
 Когнитивни – развитие на въображението; развитие на сръчността, графомоторните умения; използване на копинг стратегии при реализиране на конкретни
дейности; развитие и усъвършенстване параметрите на внимание при изпълнение на
даден проект; придобиване на умения за аргументация и разсъждения; запознаване и
използване на художествени и творчески средства и техники.
 Емоционални – изразяване на емоции и преживявания; създаване на доверителни отношения към участниците в процеса; намаляване на тревожността и агресивните прояви; пълноценно общуване между участниците в групата.
 Социални взаимоотношения и комуникация – трансформиране на неприемливото поведение;развитие на комуникативни умения; подобряване на междуличностните взаимоотношения; усъвършенстване на умения за работа в екип; пренос
на усвоените модели на поведение в реални житейски ситуации.
Формите на работа са съобразени с индивидуалните характеристики и потребности на участниците, като тя е адаптивна и може да се промени за всеки един от
участниците в експеримента.
Методите на работа включват арт терапевтични техники с използването на
специфични средства: живопис, графики, портрети, колажи, смесени техники и др.
Структура на програмата
Програмата е изградена от три основни части със съответните им теми:
ПРИЯТЕЛСТВО – сътрудничество, приемане, съпричастност, приятелски взаимоотношения, влизане в различни роли; АЗ – самооценка, себеутвърждаване, себеуважение, самоуважение; ЕМОЦИЯ – изразяване на емоции, справяне с тревожността и
страха от отхвърляне, трансформиране на поведението[2],[3].В хода на реализиране
на програмата има гъвкавост в последователността на прилагане на отделните задачи
и съобразяване с моментното състояние на изследваните лица и динамиката на групата.
Същността на експерименталната ни работа се състои в изследване влиянието
на арт терапевтични методи при деца със СОП, върху развитието и усъвършенстване
на когнитивните процеси; върху емоционалното, личностното развитие и социалното
функциониране на деца с различни нарушения.
Изработена бе арт терапевтична програма, която включваше 24 теми /виж
приложение 2/ и бе проведена в рамките на шест месеца. Участниците бяха тествани
преди началото на програмата, след третия месец на работата и след нейното при254
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ключване, за да се отчете динамиката на когнитивните процеси при децата и младежите в изследваната група. По време на измерването или непосредствено след него се
попълва протокол за наблюдение (Бланка №1).
Програмата е предназначена за деца и ученици със специални потребности на
възраст от 7 до 16 годишна възраст (като календарната възраст в повечето случаи не
отговаря на умствената възраст на участниците).В нея участниците са с различна степен на когнитивни нарушения – умствена изостаналост(УИ), детска церебрална
парализа (ДЦП), генерализирано разстройство на развитието (ГРР), хиперактивност с
дефицит на вниманието (ХАДВ), Синдром на Даун. В зависимост вида и степента на
нарушение – варира изпълнението на арт терапевтичната дейност. Общият брой на
участниците в изследването е 18 деца/ученици, като седем от тях са момичета, а единайсет – момчета.
Хипотеза на изследването
Прилагането на арт терапевтични дейности при деца със СОП оказват влияние
за развиване на когнитивните процеси; обогатяване на социалния и личен опит; разбиране и използване на норми и правила на поведение; развитие на комуникативните
умения; умения за работа в екип; повишаване на мотивацията и волята; преживяване
на чувство за успех и удовлетвореност.
Методически инструментариум
За да изследваме направените хипотези подбрахме група тестове за изследване на когнитивните процеси: Коректурна проба за внимание на Пиерон – Рутер –
предназначена за изследване устойчивостта и концентрация на вниманието; Тест за
изследване на паметта – Лурия – използва за оценка на непосредственото слухово
запаметяване при здрави и болни деца – и двете методики са препоръчителни за
обследване на деца със специални образователни потребности и е утвърдена при изпълнение на дейностите по ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение“
[5],[4]; Рисунка на дърво – Методиката се използва като средство за изследване на
личността, развитие на възприятията у децата [113,1]; Анализ на графичните изображения – създадена от изследователя таблица за анализ на рисунка – времева динамика в наблюдаваните параметри в диапазон от 0 до 5 точки. Изработени бяха и две
бланки за включено наблюдение, в които отчитахме следните критерии – качествата
на личността на детето/ ученика – Бланка № 1 [39,2] /виж приложение 1/; динамиката в поведението на учениците в условията на групова работа – Бланка № 2 [38,2] /
виж приложение 1/
Обсъждане на резултатите
От получените резултати за всички участници, може да се обобщи, че арт терапевтичните дейности предизвикат положителни емоции у децата. Те определено доминират над проявите на негативни / неутрални емоции. Нисък е процента на безпокойство, напрегнатост, раздразнителност и заявка на неспособност за извършване на
дадена дейност.
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Фиг.2 Динамика на поведение в
групова работа - шести месец

Фиг.1 Динамика на поведение в
групова работа - първи месец
проявява…

проявява…

проявява…

проявява…

не се съгласява,…

не се съгласява,…
моли за указания

моли за указания
пита за чуждо…

пита за чуждо…

моли за разяснение,…

моли за…
информира,…

информира, обяснява

изказва мнение,…

изказва мнение,…

съветва се…

съветва се ,ръководи
съгласява, се отстъпва…

съгласява, се…

чувства се свободно…

чувства се…
проявява…

проявява солидарност

0
проявява

50

0

100

проявява

липсва

50

100

липсва

От представената динамика на проявите на участниците в изследването може да
се обобщи, че арт терапевтичните дейности намаляват напрежението и създава позитивна среда за общуване, обмен на мисли, идеи и чувства. Активното творчество позволява на участниците да натрупат опит, да изпитат удовлетворение и значимост; да
спазват правила и норми поведение за съвместна работа, редуцират се проявите на
неприемливо поведение, доразвиваха умения за работа в екип и сътрудничество.
Проследяване на индивидуалните резултатите в напредъка на децата/ младежите от участието им в терапевтичната програма.
На база на проведеното изследване и получените резултати, могат да се направят следните изводи за участниците в него. Целенасоченото прилагане на арт терапията при работа с деца с умствена изостаналост, оказва влияние за социалното
функциониране на децата/младежите в следните показатели:
 Подобряване параметрите на когнитивните процеси – внимание, памет, мислене, въображение. От 18 изследвани лица, 17 подобряват/ по-малко или
повече в зависимост от диагнозата и компенсаторните възможности/, а при 1
от участниците не се наблюдава положителна динамика – възможно е наличието на органика и превес на патологизиращите фактори ;
 Засилване интереса на детето при работа с разнообразни материали, което
допринася за развитието на творческите умения и въображението на детето;
 Усъвършенстване на фина моторна дейност, графомоторика, координация
ръка – око, око – ръка. При всички изследвани 18 лица, се отчита усъвършенстване на фината моторика;
 Развитие на комуникативните умения – вербална изява, вътрешна реч, както
и употребата на невербални средства за общуване. При вербалните изследва256
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ни лица – 14 участника – се регистрира, увеличен обем на пасивен и активен речников запас и подобряване качеството на говорна продукция. А при
останалите 4 участника, се отчита подобрение в импресивната страна на
речта, както и усъвършенстване в използването на невербалните средства за
комуникация – жест, поза, изражение, емоционална окраса на гласа;
Развиване на междуличностни отношения, които създават предпоставки за
приятелства с участници от групата;
Разширяване на социалната активност и влизане в различни социални интеракции;
Развиване на умения за работа в екип, спазване на груповите правила;
Преживяване на чувство за успех и удовлетвореност – повишаване на самооценката, което от своя страна стимулира мотивационната сфера;
Създаване на предпоставки за разбиране на емоциите, както личните, така и
на околните , както и възможностите адекватно да се справят с тях.

От получените резултати и посочените изводи , може да се потвърди хипотезата
на изследването, че прилагането на арт терапевтични дейности, в условията на образованието и социалните услуги, при деца с умствена изостаналост оказват влияние за
развиване на социален опит, които да допринесат и подпомогнат цялостното им
функциониране – усъвършенстването на когнитивните процеси: памет; мисловен
процес; внимание; фантазия/въображение; възприятна сфера; подобряване връзките
между когнитивните сфери; подобряване възможностите на комуникативните функции. Създаване на предпоставки за разбиране на емоциите, както и възможностите
адекватно да се справят с тях. Подобряване на двигателната сфера – фина моторика,
графомоторика, координация око – ръка, ръка – око.
Арт терапевтичните дейности при работа с деца с умствена изостаналост в
педагогическа среда, дават възможност на участниците в тази хетерогенна група за:
себеизразяване (мисли, емоции, преживявания; намаляване на тревожността; развиване на умения за взаимодействие; обогатяване на социалния и личен опит; влизане в
различни роли; разбиране и използване на норми и правила на поведение; развитие
на комуникативните умения (вербални и невербални); умения за работа в екип; повишаване на мотивацията и волята; преживяване на чувство за успех и значимост.
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Дарли, С., Хийт, У., Практическо ръководство по арт терапия, 2013.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Протокол за наблюдение при индивидуално изпълнение на методиките
Бланка № 1
ПРОТОКОЛ
за наблюдение качествата на личността на детето/ ученика
Име...........................................................................
Възраст:.................... Дейност:..............................
Дата на наблюдение:..............................................
Качество
силно

Степен на проявление
средно слабо
слабо
средно

активно
общително
отзивчиво
решително
сдържано
уверено
организирано
отстъпчиво
доброжелателно

силно

Противоположно
качество

пасивно
затворено
неотзивчиво
колебливо
избухливо
неуверено
инертно
неотстъпчиво
конфликтно

Наличието на качеството и неговата степен на проявление се отбелязва със знак + в
съответната графа. Съединяването на плюсовете от регистрираните качества на наблюдаваното дете оформя неговия индивидуален профил. Той определя нагледно характера и степента на проявените качества на личността.

Бланка №2
ПРОТОКОЛ
за наблюдение динамиката в поведението на учениците в условията
на групова работа
Показатели /поведенчески реакции

Оценка на
поведенческите реакции
1 (липсва) 2 (проявява)

1. Проявяват солидарност, поддържа другите, помага поощрява.
2. Чувства се свободно, шегува се, смее се.
3. Съгласява се, отстъпва на другите.
4. Съветва се, ръководи.
5. Изказва мнение, оценява.
6. Информира, обяснява.
7. Моли за разяснение, повторение, за потвърждение.
8. Пита за чуждо мнение, интересува се от оценката на
своите действия.
9. Моли за указания.
10. Не се съгласява, действа формално, саботира.
11. Проявява напрегнатост, раздразнение, търси помощ,
отклонява се от съвместни действия.
12. Проявява антагонизъм, унижава другите, защитава и
утвърждава другите.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Арт терапевтични сесии – хронология – теми
седмица
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV

тема

художествени средства

Съвместно рисуване
Нарисувай човек
Рисуване с пръсти
Любим сезон
Техники за изработване на книжки
Нарисувай друг участник в групата
Упражнение за граници
Приказкотерапия:
„Рибарят и златната рибка“
Даване
Спонтанно рисуване
Нарисувай човек
Картички
Нарисувай къща
Жестове на доброта
Автопортрет
Приказкотерапия: „Червената шапчица“
Нарисувай човек
Нарисувай подарък за друг участник
Колаж от различни материали
Човек/ растение
Обичаи
Приказкотерапия:
„Една неочаквана Бъдни вечер“
Дърво на утвържденията
Нарисувай човек

Графика
Смесени техники
Акварелни бои
Смесени техники
Колаж
Графика, акварел
Бои, моливи, флумастери
Колаж
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Колаж
Акварелни бои
Графика
Хартия
Графика
Смесени техники
Графика
Колаж
Смесени техники
Акварелни бои
Колаж
Акварел, графика
Смесени техники
Колаж
Хартия
Графика, акварел
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА РОДИТЕЛСКИЯ СТИЛ
ВЪРХУ САМООЦЕНКАТА ПРИ ДЕЦА В НАЧАЛНА
УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (10-11 г.)
Мая Любомирова Христова
Бургаски свободен университет

RESEARCH OF THE INFLUENCE OR PARENTING STYLE ON
SELF-ESTEEM IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN (10-11 years)
Maya Lyubomirova Hristova
Burgas Free University
Abstract: This text represents a study examining the influence of parenting style on the
formation of self-esteem in children from the elementary school (10-11 years). The types of
parenting style are described as a factor in shaping the child's personality, as well as the
results of studies of the prevailing style in the family and the self-esteem in the child.
Key words: parenting style, authoritative style, authoritarian style, self-esteem.
Има различни мнения относно това как е правилно да се възпитават децата. Как
да се отнасяме за да отгледаме и възпитаме добри деца, способни да постигат успехи
и в същото време да бъде запазен добър тон на общуване? Някои родители считат, че
децата имат нужда от строги правила, за да се дисциплинират. От друга страна има
родители, даващи пълна свобода на детето да бъде себе си, без ограничения и насочване, то само да открива какво му харесва.
В днешното дигитално поколение ставаме свидетели на това, че все повече деца
имат трудности да развият умения като търпение, упоритост, добра социална компетентност и дори умения за ежедневно общуване помежду си. Развиването на адекватна самооценка при децата е важна предпоставка за тяхната реализация както в училище, така и като цялостна личност.
Настоящето изследване е разработено за да се разгледа зависимостта на самооценката от родителското отношение.
В семейството се формира привързаност към родителите, братята и сестрите и
това служи като модел в отношенията и извън семейството на по-късен етап, в училище и в обществото. В семейството детето учи езика, развива умения, усвоява социалните норми и нравствени ценности. Добрите и удовлетворяващи семейни връзки
предполагат добро физическо и психично здраве при детето. Неприемането и изолацията не се отразяват добре.
Семейството се разглежда като социална система от съвременните изследо-вател-и и членовете в него взаимно си влияят [3].
Самооценката на детето започва да се развива с оценките от родителите, а също
и самоконтрола върху поведението. Демонстрирането на превъзходство, заплахите и
наказанията може да доведат до създаване на чувство за безпомощност и малоценност в детето. Налагането на наказания за да се ограничи нежелано поведение от де260
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тето може да предизвика гняв и враждебност, от една страна, а от друга налагането
със сила да бъде възприето като приемлив модел за получаване на желаното.
Според Даяна Баумринд, провела поредица изследвания, свързани с отношенията между родителите и децата, стиловете на отглеждане на децата са комбинации
от родителски поведения, които се проявяват в широк спектър от ситуации и създават дълготраен климат на възпитание на детето [3]. С редица изследвания се събира
информация чрез наблюдението на родители и взаимодействието с децата им в предучилищна възраст. Резултатите от изследванията на Баумринд и други изследователи
откриват три характеристики, които открояват един ефективен стил от други няколко
не толкова ефективни: 1) приемане и ангажираност, 2) контрол и 3) даване на автономия.
Според отношението на родителите се открояват четири основни стила на родителство.
Авторитетен стил – очертава се като най-успешен стил на родителство. Изразява се в приемане на детето, отговорност към него, ограниченията и наказанията са
придружени от разговори и обяснения. Авторитетните родители са емоционални и
отзивчиви, проявяват топлина и чувствителност към детето, отнасят се с разбиране
към неговите желания. Не се стремят да подчиняват детето, не налагат мнението си
със сила и поощряват детето да изразява своето мнение. Упражняват разумен контрол и имат очаквания и изискват поведение, подходящо за възрастта. Подтикват детето към самостоятелност като преди това са му давали възможности да взема решения, които са в неговите възможности.
Деца на авторитетен тип родители развиват добра социална компетентност и
способности за сътрудничество, дружелюбни са, самостоятелни и независими, оптимистични, успяват да развият висока самооценка. Развиват самоконтрол и упоритост.
Авторитарен стил – тези родители са ограничаващите родители. Те използват
заплахи и викат. Студени и отхвърлящи, те налагат силен контрол. Могат да критикуват и да заповядват на детето, налагат наказания, включително физически. Изискват
безусловно подчинение. Авторитарните родители са ригидни и нетолерантни. По всякакъв начин се стремят към доминиране [9]. Авторитарните родители налагат и
пълен психологически контрол като манипулират детето с любовта си за да го доведат до пълно покорство.
Децата на авторитарни родители се проявяват като неуверени, затворени в себе
си, по-агресивни, тревожни, без инициатива и социално некомпетентни. Самооценката им е ниска, а подчинението и унижението ги правят неспособни да поемат отговорност.
Угаждащ или позволяващ стил – характеризира се с това, че родителите са
приемащи и проявяват топлота към детето, вълнуват се от проблемите му, но не го
контролират и нямат изисквания. Такива родители могат да са свръхлиберални. Детето може да прави каквото иска, родителите се затрудняват да се справят. Децата на
такива родители се научават да искат да получават всичко веднага и не проявяват
уважение към другите. Децата са свободни да ядат когато и каквото искат, да гледат
телевизия неограничено и да си лягат да спят когато те пожелаят. Не се изисква от
тях да помагат вкъщи.
Децата стават социално некомпетентни, имат незряло и импулсивно поведение
и слаб самоконтрол. Неуверени са и със слаби способности да постигат цели.
Неангажирано родителство / Индиферентен стил – такива родители са слабо
приемащи и незаинтересовани от живота на детето. Според Стаматов индиферентният тип родители не знаят много за своите деца, техните проблеми, приятели, поведение и интересите им. Когато детето се нуждае от своите родители, но не получи
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грижа, детето разбира, че за родителите има много по-важни неща [9]. Ако такъв тип
отношение е започнало в ранната възраст на детето, може да се отрази на цялостното
му развитие. Може да разстрои емоционалната саморегулация, познавателните процеси, а през юношеството да доведе до училищни затруднения и антисоциално поведение.
Децата развиват слаба социална компетентност и самоконтрол, не развиват способности да са независими. Нещастни са и може да имат проблеми със зависимости.
Чрез проведените лонгитудни изследвания Баумринд открива, че децата на
авторитетните родители са най-адаптивни. Те са отгледани с обич, но пред тях са
поставяни и изисквания. Изследванията с тестове за интелигентност показали, че децата на авторитетни родители постигат по-добри резултати в сравнение с децата на
отстъпчиви и авторитарни родители. При изследване на деца и успехът им в училище
също е установено, че децата на авторитетни родители имат по-високи оценки от
тези с авторитарни и отстъпчиви родители.
Детството е изключително важен период за цялостното развитие на личността.
Зараждането на самооценката е това как детето оценява себе си, отразено от това как
значимите грижещи се оценяват него, дали го приемат или го отхвърлят. За това не е
без значение за какво порицаваме децата. Ако ги хвалим незаслужено може да се
създаде една нереална и безпочвено висока самооценка. Изобилие от такива примери
може да се види в много от реалити форматите по телевизията, особено в началните
кастинги. Другата крайност на прекомерна критичност също не влияе добре. Самооценката се описва като едно от важните и необходимите условия за осъществяване
на регулиращата функция на самосъзнанието при самовъзпитание и самоусъвършенстване [2].
Самооценката реализира емоционално-ценностните отношения на индивида
към качествата и чертите на личността му. Божович определя самооценката като найважен елемент на самосъзнанието и периодът начална училищна възраст като период
на раждане на социалният Аз. Общуването има особено значение за формирането на
личността на малкия ученик. Изграждането и реализирането на самооценката се извършва в процеса на общуване [8].
Също много важно е самите родители да са с висока самооценка, усещане за
собствено достойнство и ценност. Тогава могат да дадат такъв пример и на децата и
да го придадат.
За да се повиши самооценката на детето е важно да се разкрие причината за
ниска самооценка и да се потърсят значимите области на компетенции, също подобряване на емоционалната връзка и одобрение. При достижения в значимите области
самооценката се повишава и това мотивира търсене на нови значими области. Уменията на детето да се справя с проблемите, а не да ги избягва, подобрява положителната самооценка [9].
Целта на изследването е да бъде проследено влиянието на родителският стил
върху самооценката на детето.
Задачи на изследването са измерване на самооценката при децата посредством
два вида проективни методи и един самооценъчен въпросник, а при родителите – измерване на родителското отношение или типът родителски стил. Прилагат се проективни техники „Нарисувай своето семейство“ и „Стълба на отношенията“. В случая
проективните техники са подходящи, защото с тях се преодоляват психичните защити на децата.
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Хипотези на изследването
1. Може да се допусне, че в семейства, в които родителите имат авторитетен
стил на взаимоотношение с децата си и показват емпатийност, децата ще формират
висока самооценка.
2. Може да се допусне, че в семейства където родителите показват изразен преобладаващ авторитарен и индиферентен стил, децата ще формират понижена самооценка.
Правилно изградената самооценка има влияние върху увереността на детето и
неговата представа за себе си и другите. Показването на обич от родителите към детето го кара да се чувства прието и разбрано. Безотговорността, авторитарността, отхвърлянето и незаинтересоваността от страна на родителите снижават самооценката
на детето. То не може да развие добро усещане за себе си. Когато родителите демонстрират превъзходство, заплашват и наказват, това може да породи гняв и враждебност. За това се предполага, че при родител с изразен преобладаващ авторитарен и
индиферентен стил може да се очаква понижена самооценка при детето.
Родителите с авторитетен стил приемат децата си и имат отговорност към тях,
ограниченията и санкциите са съпроводени с обяснения, проявяват чувствителност и
разбиране, зачитат техните желания, не се налагат със сила. Деца, отглеждани от такива родители развиват добра социална компетентност, сътрудничество, самостоятелност, оптимистичност, самоконтрол и висока самооценка. По тази причина вероятно при резултат от повече родители с голям брой точки по скали за приемане и
авторитетност, би довело до по-голям брой деца с висока самооценка.
Методи на изследването
За определяне на самооценката при децата се използва проективен тест „Нарисувай своето семейство“. Тестът е описан от Иван Башовски в глава Рисувателни
методики в Ръководство за изследване на детето – I част (2000) под редакцията на
Борис Минчев [7]. В комбинация е приложен проективен тест „Стълба на отношенията“. По-точна представа за самооценката ни дава самооценъчният Въпросник за измерване на социалната самооценка [8].
За родителите се използва Тест-въпросник за родителско отношение на Варг и
Столин. Тестът представлява психодиагностичен инструмент за определяне на родителското отношение, описани от Балтаджиева в Психология на общуването в начална
училищна възраст [1]. Приложен е и контролен тест за родителски стил [11].
Организация на изследването
Изследването е проведено сред 30 деца на възраст 10 и 11 години, ученици в
четвърти клас или начална училищна възраст- 18 са момичета и 12 са момчета.
Включиха се 41 родителя на 30 деца, от тях 24 са жени и 17 са мъже.
Рисунките на тема „Нарисувай своето семейство“ са направени в час по изобразително изкуство.
След рисуването, с всяко дете се проведе интервю с въпроси, по методиката на
проективен тест „Нарисувай своето семейство“. Отговорите на децата са отразени в
бланка.
Децата получиха бланка за тест „Стълба на отношенията“ и самооценъчен въпросник за социална самооценка. Въпросниците за определяне на родителско отношение (стил) са раздадени на децата за попълване от родителите.
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Анализ на резултатите
Резултати от проективен тест „Нарисувай своето семейство“
В 27 от 30 анализирани рисунки са включени всички членове на семейството,
което означава, че децата се самоопределят като живеещи в щастливо семейство.
При 3 от децата има пропусната родителска фигура, като в едно семейство има починал баща, в другите две семейства родителите са разведени.
Резултати от тест „Стълба на отношенията“ – По-голямата част от децата – 24,
се определят с висока и средновисока самооценка (4 и 5), 3 деца са се самоопределили със средна самооценка (3) и 3 деца със среднониска и ниска самооценка (1 и 2).
Графика 1
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Графика 2
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Прави впечатление, че отново преобладава висока самооценка. Всички получени резултати са над средния – 3, като само 5 деца имат точки между 3 и 4. Висока
самооценка (5-6) – 7 деца; Средно висока самооценка (4-5) – 18 деца; Средна
самооценка (3-4) – 5 деца.
Резултати от анализ на родителско отношение от тест на Варг и Столин
Графика 3
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Резултати от контролен тест за родителски стил
Графика 4
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Има 6 деца, определили се с ниска самооценка чрез проективния тест „Стълба
на отношенията“. При 3 от децата, родителите показват ниски резултати по скалата
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за приемане и при 3 деца родителите попадат в средните резултати по същата скала.
Двама родители са показали висок резултат по скала „Авторитарност“. По скала
„Кооперация“ родителите имат средни и високи резултати. От това се стига до извода, че върху формирането на самооценката при децата, освен родителския стил в
семейството, влияние оказват и други фактори.
Като обобщение на резултатите от проведеното изследване на влиянието на родителския стил върху самооценката на детето може да се каже, че се потвърждава
теоретичното твърдение, че авторитетния стил на родителство създава условия в детето да се изгражда висока самооценка. Ето защо има смисъл родителите да полагат
усилия и да проявяват търпение към своите деца и към техните грешки, те се учат и
трупат своя опит. Важно за децата, също така, е да има ясни правила и адекватни
изисквания според тяхната възраст.
За разлика от авторитарния стил, който е съпроводен с ригидни правила и наказания и не дава възможност на детето да се изявява свободно, авторитетния родител
дава възможност на детето да се заяви, да се договаря и да бъде себе си в приемливи
граници. Това от своя страна кара детето да се чувства значимо и важно и благоприятства развитието на една висока самооценка.
Самооценката е важна част от Аз-структурата и е от значение за развиването на
добри социални компетенции, а също и за достигане на академични и спортни постижения.
От огромно значение е каква самооценка формира детето, тъй като тя е важна
част от личността и допринася за доброто психическо здраве на индивида. За повишаване на самооценката може да помогне стремежът на родителите да откриват силните страни в детето си и то да бъде подкрепяно и насърчавано да постигне успехи
именно в тях.
Изследванията на тази тема могат да бъдат разширявани, като това може да стане с увеличаване на набора от прилагани методики. Може да е интересно да се проследи как се развива самооценката при момичетата и момчетата. Това може да бъде
обект на бъдещи изследвания.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИКАЗКИТЕ
В ПСИХО-КОРЕКЦИОННАТА РАБОТА С УЧЕНИЦИ
Нели Атанасова Тетимова
магистър психолог консултант
Бургаски свободен университет
USE OF TALES IN PSYCHO-CORRECTIVE WORK WITH STUDENTS
Neli Atanasova Tetimova
Burgas Free University
Abstract: The article presents a practical model for using the fairy tales at the school
psychological practice with children in primary school. The realization of theese is
motivated both the need of effective psychological metods and the fairy tales capabilities
and their attending at the childs world.
Key words: fairy tale, phyco-corrective work, Strengths and Difficulties Questionnaire
/SDQ/ by R. Goodman.
В този текст се описват акценти от изследователска работа, проучваща въздействието на приказния материал върху емоционално-поведенческите симптоми на
7-11-годишните деца с различни проблеми, нуждаещи се от психо-корекционната
работа в училищни условия.
Приказките отразяват света, живота и човешката природа от много по-дълго
време, отколкото науката психология. Чрез тях като деца усвояваме социални норми
и ценности, черпим житейска мъдрост и като възрастни. Приказките съдържат всички аспекти на живота в цялото му многообразие – от раждането до смъртта, и носят
дълбок смисъл и символика. Историческият преглед по темата разкрива огромен
заряд от идеи и мъдрост, въздействащи по-силно от всички възпитателни стратегии.
[3]
Няма по-лесен и естествен начин да се стигне до детето и да му се обясни трудно обяснимото. Те успокояват и лекуват, развиват креативност и творчество. Децата
обичат да слушат, съчиняват, разиграват и рисуват приказки. Това ги прави благодатно средство за изразяване, терапевтиране и моделиране на социално желано поведение.
Съвременните деца изискват особена чувствителност към проблемите им и
креативност в подходите. Днес реалността поставя пред тях сложни задачи и проблеми, с които е необходимо да се справят. Двата най-важни социални фактора семейство и училище трудно улавят и разчитат детските сигнали. Решения все почесто се търсят чрез психологичната работа. Но както в семейството, така и в училище, при психологичната работа с деца има потребност от ефективни методи за моделиране и преодоляване на трудностите.
Насочването към приказките като средство за диагностика, терапевтиране и корекция на проблемно поведение е предизвикано от това, че те предоставят достъпен
и близък до детето начин за разкриване на проблемите, ресурсите и решенията. [6]
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От края на миналия век се използва приказкотерапията при работа с така наречените „трудни” или особени деца. Опитът показва, че резултатите са доста успешни.
Чрез приказките детето може да се справи със силните и дълбоки чувства, да погледне позитивно към проблемите и житейските трудности, за да търси решения на дълбоки конфликти. Чрез тях то по-лесно усеща, че е разбрано, обгрижвано и подкрепяно. [2]
Описаното дотук поражда интерес към темата и мотивира да се търсят и изработят модели за терапевтично-корекционна работа, приложими както в училищната
психологична работа с деца, така и в други формати. Направеното изследване е опит
да се проучат богатствата от ценности и духовни ресурси, концентрирани в приказните сюжети, персонажи и символи и да се изработят достъпни практически методи
за работа с деца в начална училищна възраст за нуждите на училищната психологична практика.
Насочването към възрастовата група на най-малките в училище е свързано с
особеностите на средното детство и естественото присъствие на приказките в живота
и светогледа на децата.
Паралелът, който може да се направи между приказката и психичното функциониране поражда идеята за практически модел за терапевтична и корекционна
работа с приказки и приказен материал при деца в начална училищна възраст
(7 – 11 години) с изразени емоционални и поведенчески проблеми.
За създаването му се проучи приложимостта на приказките при различни диагностични становища при децата. Зинкевич-Евстигнеева очертава следните проблеми:
Трудности в общуването с родители и връстници; Чувство за непълноценност,
като причина за агресивни актове; Тревоги и страхове по най-различни поводи;
Проблеми, според спецификата на възрастта - да се справя самостоятелно; трудности с ученето; необходимост да се утвърди и др. [7]
Обект на описваното изследване са терапевтичните и корекционни функции на
приказния материал. Предмет на изследването е динамиката, която предизвиква това
върху емоционално-поведенческите проблеми при 7-11-годишните деца.
Заложи се хипотеза, че моделът за корекционна и терапевтична работа може да
повлияе положително при деца в начална училищна възраст с изявени емоционални и
поведенчески проблеми. Допуска се и това, че е възможно при определени случаи
той да не покаже позитивни резултати.
Според спецификата на проблемите при децата е подготвен инструментариум
от творчески, терапевтични и корекционни задачи, базиращи се на приказки:
1. Създаване на психокорекционна приказка
Предназначена е за случаите, при които се цели промяна в поведението на детето – замяна на поведенческия стил с по-ефективен, според диагностицираната причина за лошо поведение на детето (търсене на внимание, властване, отмъщение,
страх и тревога, липса на чувство за мярка).
Алгоритъм:
1. Избор на герой, близък по възраст, пол, характер на детето;
2. Описание живота на героя в приказната среда;
3. Търсене на сходства с живота на детето;
4. Поставяне на героя в проблемна ситуация, приличаща на реалната на
детето;
5. Приписване на преживяванията на детето, за които знаем, върху героя;
6. Героят търси изход от трудното си положение;
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7. Опростяване на ситуацията и водене към логичен край, подтиквайки героя
към промяна;
8. Поява на мъдър наставник (водещ възрастен), обясняващ смисъла на произтичащото;
9. Показване на героя на различни алтернативи и поведение;
10. Героят разбира смисъла и започва промените.
2. Създаване на терапевтична приказка
Тя е предназначена за случаи, при които се търси обяснение и приемане на събития и проблемни ситуации (отношение към живота и смъртта, конфликти,
житейски кризи, любов, загуби и придобивки). Представяне на проблема от друга,
позитивна страна.
Алгоритъм:
1. Избор на главен герой, отразяващ скритото „Аз” на детето: „В кого искаш да
се превърнеш с помощта на Добрия Вълшебник?”. Избраният герой е идеалното Аз. В него се влагат позитивни асоциации. Дава се силна обратна връзка
за откритите силни страни;
2. Избор на второстепенни герои, наподобяващи обкръжението на детето;
3. Избор на проблем, предизвикателство, съобразно проблема на детето;
4. Вълшебство, асоцииращо с възможностите за решение;
5. Съкровище, асоцииращо ресурсите;
6. Решение;
7. Поука.
3. Допълващи творчески техники: Дописване на приказка; Измисляне по произволни думи; Фантастично предположение; Разказване от края към началото; Истории с второстепенни герои; Приказна салата; Приказка от две думи. [4]
Приказни метафори; Рисуване и разиграване на приказки; Преправяне на приказка; Избор или изработване на кукли; Анализиране на мотиви, герои, идеи. [1]
Изследването е проведено в три етапа:
Първият етап е насочен към подбор на случаите, включени в изследването.
Той е извършен в условията на училищна психолого-педагогическа практика на педагогически съветник. Обхванати са 15 деца на възраст от 7 до 11 години, в начален
етап на обучение, с помощта на писмено заявяване от родители и учители на проблеми, нуждаещи се от терапевтиране или корекция на поведението, общуването и функционирането.
Степента на проява на емоционално-поведенческите проблеми е измерена в началото и в края на изследването с методиката – Въпросник Силни Страни и Трудности (ССТ-Бг). Българска адаптирана версия на Strenghts and Difficulties
Questionnaire (SDQ), създаден от д-р Робърт Гудман (Goodman,1997). Краткият поведенчески въпросник е предназначен за деца от 3 до 16-годишна възраст. Съществува
в няколко разновидности, според нуждите на изследователи, лекари и педагогически
психолози. Надеждността на методиката е между средна и висока. Валидността й е
добра спрямо различни популации и задачи.
Използвани са вариантите за родители и за учители на деца от 4-16 години,
обхващащи възрастовата група, включена в изследването. Важни особености на методиката са, че тя:
1. оценява гледната точка и на учителя, и на родителя;
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2. оценява силните страни на децата заедно с трудностите им.
Изследва 25 психологически черти, проучващи силните страни и трудности на
децата, диференцирани в 5 скали:
1) Емоционални симптоми;
2) Поведенчески проблеми;
3) Хиперактивност/невнимание;
4) Проблеми с връстниците;
5) Просоциално поведение.
Вторият етап на изследването е насочен към провеждане на корекционна и
терапевтична работа по подбраните случаи. Тя се осъществи в рамките на три до пет
сесии, през период от четири месеца. Индивидуалният брой на сесиите по всеки от
тях е съобразен със специфичните им особености и нужди.
Примерна структура на терапевтичната сесия
Относителна продължителност на сесията/около 40 минути.
1. Въвеждащ етап. (Въвеждащи въпроси)/ около 5 минути;
2. Работа с приказка/ около 10 минути;
3. Въпроси по приказката: (Изразяване на емоции)/ около 10 минути;
4. Планиране на близки стъпки: (Ключови отговори – „добротата, любовта,
послушанието, общуване с околните”)/ около 5 минути;
5. Трансформиране на ключовите отговори в правила, съждения, убеждения,
малки стъпки./ около 5 минути;
6. Заключителен етап – обобщаване и подкрепа/ около 5 минути.
Реализирането на задачите се осъществява с помощта на различни игрови и
творчески средства и материали за рисуване, моделиране, драматизиране, настолен
куклен театър; карти с приказни герои и вълшебни предмети; терапевтична къща с
кукли – семейство; панорамна книга „Имало едно време. Пътеводител в света на приказките” [5] и др.
Използват се за насочване към автентичната приказна символика, тъй като се
наблюдава, че представите на съвременните деца за приказките и героите са размити
и преплетени с детските романи (Хари Потър, Пипи Дългото Чорапче и др.), филмовите версии на анимационни герои (Ариел, Аврора, Шрек и др.) до герои от комикси
и електронни игри (Батман, Спайдърмен и др.). Думата приказка за тях е събирателна
за истории, в които има вълшебство, суперсила и приключения с препятствия.
Третият етап от изследването обхваща измерване на постигнатите резултати с
методиката, използвана в първия етап. На този етап използваната разновидност на
Въпросник ССТ-Бг включва същите 25 въпроса, но поставени в рамките на последния месец като проследяващи въпроси, които се използват след психологическа намеса. Съпоставянето им с резултатите от първия етап на изследването цели да установи облекчила ли е интервенцията проблемите. Извършено е анализиране, корелационно съпоставяне и обобщаване на резултатите. Критериий за положителна промяна е преминаване на показателите в петте скали в нормални стойности и намаляване
на анормалните. Това се свързва с понижаване на тревожността; намаляване на агресивните прояви; положителни промени на някои личностни качества. Отчита се и
липсата на промяна при някои от случаите, съобразно спецификата на проблемите.
При съпоставянето се установява намаляване на общите оценки с анормални стойности. Сравнявайки динамиката в оценките на родителите и учителите преди
270

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

и след психотерапевтичната и корекционна работа с децата се установяват следните
особености:
- При първоначалната оценка на проблемите родителите оценяват по-голям процент от проблемите с нормална стойност 73%, за разлика от учителите, които са покритични и оценяват в норма само 27% от проблемите;
- Според родителите, проблемите с анормална стойност намаляват в процеса на
работа с децата от 20% на 13%;
- Според учителите, психологичното въздействие увеличава симптомите с нормални стойности от 27% на 40%, за сметка на граничните и анормални, при които се
отбелязва спад – гранични от 33% на 27% и анормални от 40% на 33%.
Преди въздействието
Обобщаване на трудностите
Родители
7%

Обобщаване на трудностите
Учители

20%

33%

Нормална
стойност

73%

Анормална
стойност
Гранична
стойност

27%

Нормална
стойност
Анормална
стойност
Гранична
стойност

40%

След въздействието
Обобщаване на трудностите
учители

Обобщаване на трудностите
родители
13%

Нормална
стойност

13%

27%

Анормална
стойност

74%

Гранична
стойност

33%

Нормална
стойност

40%

Анормална
стойност
Гранична
стойност

Разпределението на стойностите във Въпросник ССТ-Бг е направено така, че
да се класифицират около 80% от децата като нормални, 10% като гранични и
10% като анормални. Степента на приближаване до тези нива, след периода на
работа по случаите, се приема за показател за ефективност на терапевтичнокорекционното въздействие. Краткият период на работа по случаите не дава възможност да се постигнат тези нива, но показва отключването на позитивни тенденции, които при по-продължителна работа могат да се развият.
Според двете оценяващи групи, силните страни на децата, определени като просоциално поведение са с повишени нива след психологичните интервенции. В
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края на изследването родителите на всички деца (100%) оценяват, че просоциалните
им качества достигат нормални граници.
Учителите също отчитат завишаване на нормалните стойности от 60% в началото, на 87% в края на изследването. Граничните стойности намаляват от 27% на
13%. В оценките и на двете групи, в края няма случаи на деца с анормално просоциално поведение.
Динамика в обобщената оценка на просоциалното поведение
Преди въздействието

След въздействието

Нормална стойност
Анормална стойност
Гранична стойност

87%

Нормална стойност
Анормална стойност

100%
87%

60%

7%

7%

27%

Гранична стойност

13%

13%
Родители
Учители

Родители
Учители

Получените резултати показват положителни тенденции на промяна, в резултат
на психотерапевтичните и корекционни интервенции, включващи работа с приказки.
Това потвърждава хипотезата, че:
 Създаденият модел за корекционна и терапевтична работа с приказки и приказен материал влияе положително при деца в начална училищна възраст с изявени
емоционални и поведенчески проблеми, като нормализира симптомите;
 При някои емоционално-поведенчески прояви създаденият терапевтично-корекционен модел дава неустойчиви и краткосрочни резултати. Обикновено това са
случаи, при които има множество и трайно негативни фактори в средата и подхода.
Обобщавайки изложеното дотук, може да се направят още някои изводи:
 При работата с приказки се наблюдава, че децата интуитивно избират приказни сюжети, герои и решения, които са сходни на собствените им житейски истории. Асоциират себе си, близките си или участници в значими житейски ситуации с
герои, сюжети и желани решения на проблемите, които приказките предоставят.
 Разработеният инструментариум и практически модел за работа, регистриране и оценка на динамиката в развитието на случаите е лесно достъпен и приложим
в условията на психологичната работа с деца в училище.
В заключение може да се каже, че приказките не са универсално средство за
интервенция на всички проблеми при децата в разглежданата възраст. Те, обаче създават пространство, в което детето може свободно да изразява себе си, идентифицирайки се с героите, да освобождава напрежение, преодолявайки препятствия и да намира решения, включвайки вълшебствата. Приносът на настоящото изследване е в
това, че предлага достъпен, структуриран и лесно приложим модел за психологична
работа с децата в училищни условия. Приема се добре от тях, поради резонанса с
детската психика, свободата и креативността, които предоставя.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА
ПРАКТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ДИГИТАЛНО-МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ
Петя Иванова
Бургаски свободен университет

OPPORTUNITIES FOR ENHANCING THE PEDAGOGICAL
PRACTICE IN THE PRIMARY SCHOOL FOR DEVELOPMENT IN
DIGITAL MEDIA LITERACY
Petya Dinkova Ivanova
Burgas free university
Резюме: в текста се прави теоретичен обзор на основополагащите и съвременните
концептуални постановки, аспекти и схващания, относно развитието на дигитално-медийната грамотност и интегрирането й в начален етап на обучение. Въз основа на теоретичния анализ е създаден изследователски инструментариум и е проведено педагогическо изследване, което потвърждава важността на разглеждания
проблем.
Ключови думи: медийна култура, дигитална грамотност, медийна компетентност,
медийно образование
Abstract: this article gives a theoretical overview of the fundamental and contemporary
conceptual statements, aspects and concepts, regarding the development of digital media
literacy in the primary school education. Based on the theoretical analysis, a research
toolkit was created and a pedagogical study was conducted to confirm the importance of
the problem under consideration.
Key words: media culture, digital literacy, media competence, media education
С навлизането на 21 век и разпространението на свободния достъп до интернет,
някои навици в ежедневието на хората се промениха и този процес продължава с
висока скорост. Навлизането в дигиталния свят и достъпът до всякакъв вид медии
създава безброй канали, подобно на матрица, които крият множество рискове.
Всеки ден родители, учители и деца обменят набор от езикови, дигитални и
социални умения без дори да го осъзнават.
Поставянето на граници в тази „матрица“ е почти невъзможно и е въпрос на
лична отговорност. В рисковата група попадат всички деца на 21 век, за които медийната комуникация заема по-голяма част от ежедневието и нещата, които правят. Това
изисква нов тип поведение, система от знания, умения и компетентности. Обособява
се една нова култура, наречена – дигитална.
Според мащабно изследване на Common Sense Media за Америка [1] и докладите за развитие на медийното образование в Европа на EMEDUS /European Media
Education Study/ [2], децата на 8-годишна възраст са вече активни потребители. Te
имат ежедневен достъп до различни медийни устройства, а времето, което прекарват
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онлайн, заема по-голяма част, отколкото дейностите им офлайн, включително социализация, учене и игра.
Според проф. Соня Ливингстън, към катедра „Медии и комуникации” на LSE
/Лондонско училище по икономика и политически науки на Лондонския университет/, тези дигитални преживявания могат да бъдат и вредни за децата (напр. ранна
сексуализация, сексуален тормоз, онлайн тормоз, дискриминационно поведение и
др.), но могат да бъдат и полезни (напр. личностно развитие, сътрудничество, дигитално гражданство и др.) Според нея, въпреки че днешните деца са родени в дигиталната епоха, много от тях не разполагат с необходимите умения да избягват рисковете
и да се възползват от възможностите на интернет. Следователно е от изключителна
важност управлението, бизнесът, училищата и родителите да овластят родените в
дигиталната епоха деца, така че те не само да говорят „дигиталния език“, но и да го
използват грамотно и критично. [5]
В публична лекция на доц. д-р Данаил Данов към СУ „Св. Климент Охридски”,
разглежда връзката между комуникациите, педагогиката и новите технологии като
пресечна точка за създаването на една нова наука – медийна педагогика, която дефинира като наука за използване на медиите като средство за учене и преподаване,
научна област, изследваща промените в обществото, предизвикани от въздействието
на медиите, образователно поле, позволяващо по-сигурното, безвредно и ефективно
използване на медиите.
Основните задачи, които медийната педагогика си поставя като научна дисциплина включват:
- идентифициране на медийните средства, които потребителите в различна
възраст използват;
- яснота относно потребителските навици (по възраст), свързани с използването на различните видове медии (електронни, цифрови, интернет, екранни
носители на медийно съдържание);
- анализ на способността на потребителите от различните възрастови групи да
оценяват достоверността на медийната информация;
- анализ на педагогическото (родители, учители, възпитатели) отношение към
медийните навици на децата (в различна възраст);
- идентифициране на възможности за възпитание, обучение, учене през целия
живот – възходящо развитие – които цифровите технологии и медии предлагат. [16]
Дигитално-медийната грамотност – същност, характеристики, необходимост.
Електронните средства за масова информация и информационните технологии
са най-бързо развиващите се форми за комуникация през последните 20-30 години.
Въпреки, че в България идват и се развиват на по-късен етап спрямо другите европейски страни, то днес 75,1% от домакинствата имат достъп до интернет по данни на
НСИ за 2019 г. [3] Само за 5 години този процент е нараснал с почти 20%. Разширяването на опита с боравенето с различни медийни устройства и достъп до инфoрмация изисква комплекс от нови знания и умения за оценка и работа в мрежата. За да
бъде използването им ефективно са необходими освен технически, софтуерни, чуждоезикови умения, то и способност за аналитична и критична преценка на информацията в онлайн пространството, т.е. така наречената „дигитално-медийна грамотност”.
За понятието „медийна грамотност” се заговори активно почти паралелно с бума в развитието на информационните технологии – в края на втората половина на ми275
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налия век. Появява се и придобива смисъл и понятието „медийно образование” като
първоначално (в края на шестдесетте години на 20-ти век) то е свързано само с електронните медии – радио, телевизия и кино.
През 1989 година Съветът на Европа приема „Резолюция по медиаобразование
и нови технологии”, в която се казва, че „Хората трябва да разбират структурата, механизмите и съдържанието на медиите. В частност хората трябва да развият способностите си за независимо критическо възприемане и оценка на съдържанието на медиите.”
Ето някои дефиниции за „медийна грамотност”:
Определението, което най-често се цитира в САЩ, е кратко изречение от участниците в Института за лидерство в медиите на Аспен през 1992 г.: „... способност за
достъп, анализ, оценка и създаване на медии в най-различни форми.” и още, че „медийната грамотност изисква човек да бъде активен, да има развити способности за
възприемане, създаване, анализ и оценка на медиатекстове, да разбира социокултурния и политическия контекст на функциониране на медиите в съвременния свят, условностите и представителността на системите, използвани в медиите; животът на такъв човек в обществото е пряко свързан с гражданската отговорност”. [6]
С навлизането на така наречените „цифрови медии”, интернет и високите технологии, понятието „медийна грамотност” следва да се допълни и разшири като „дигитално-медийна грамотност”, тъй като са обединени от идеята за информационна грамотност – способността за ефективно намиране, идентифициране, оценяване и използване на информация.
Ще цитирам няколко определения за дигитално-медийната грамотност, които са
публикувани от „IGL Global” – световна организация, която прави изследвания съвместно с най-големите университети в света:
1. Дигиталната медийна грамотност съчетава мултимодалните свойства на медийната грамотност с технологичните възможности на цифровата грамотност. За да
бъде грамотна дигитална медия, човек трябва да умее критично да консумира и творчески да произвежда мултимедийни „текстове”, използвайки цифрови технологии.
2. Придобитата способност за разбиране, достъп, оценка и анализиране на видове и пътища на информация, създадена онлайн или с наличен софтуер и хардуер, за
комуникация и участие в гражданския живот като компетентен медиен потребител,
сътрудник и създател на медиите в онлайн общността.
3. Възможно е да се дефинира дигиталната медийна грамотност като промяна на
новия опит в комуникационните технологии и адаптиране на медийната грамотност
към образованието за дигитална медийна грамотност, което функционира за младите
хора, за да се приспособяват към процеса на използване на цифровите медии.
4. Способност за навигиране, слушане, оценка и задаване на уместни и целенасочени въпроси, за да се разбере и направи смисъла на съдържанието, използвано в
цифровия свят. [10]
Дигитално-медийната грамотност е тясно свързана с ученето, а от там и с класната стая като създава предпоставки за нови начини за преподаване и учене. Съвременните ученици откриват нови начини за взаимодействие с техните интереси онлайн и чрез други цифрови медии. В Европа вече са факт компютърни класове, уроците по различните учебни предмети, лаборатории за развитие на дигитално-медийна
грамотност.
През учебната 2018/2019 г. за първи път МОН предвиди часове по медийна грамотност в училищата. Според „Коалицията за медийна грамотност в образованието”,
въвеждането на елементите на дигитално-медийна грамотност трябва да бъде по
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всички предмети, а не в определен ограничен брой часове като отделна дисциплина.
В същото време учителите трябва да бъдат подкрепени да придобият знанията и уменията, които ще ги направят по-ефективни в предаването на тези знания на учениците.
Важно е да се разбере, че медийната грамотност не е „защита на децата“ от нежелани съобщения. Факт е, че медиите са толкова вкоренени в нашата културна среда, че дори да изключим и игнорираме всичко около себе си, няма да можем да избегнем днешната медийна култура. Следователно целта на медийната грамотност е да се
помогне на учениците да станат компетентни, критични и грамотни във всички медийни форми, така че те да контролират тълкуването на това, което виждат или чуват, вместо да позволят на тълкуването да ги контролира. [12]
Характеристики и модели на дигитално-медийната грамотност
Рамката за дигитална и медийна грамотност /Digcom/ според Европейската комисия за наука и знание и модела за медийна грамотност на Европейската асоциация
на зрителите /EAVI/, идентифицират ключовите компоненти на дигиталната компетентност в 5 области.
Всеки от компонентите има свои същностни характеристики и основни компетенции, които го конкретизират.
Информационна грамотност – да се формулират нуждите от информация; да
се намерят и извлекат цифрови данни, информация и съдържание; да се прецени значението на източника и неговото съдържание; да се съхраняват, управляват и организират цифрови данни, информация и др.
Комуникация и сътрудничество – умения за взаимодействие, общуване и сътрудничене чрез цифровите технологии; участие в обществото чрез публични и частни цифрови услуги и гражданско участие; управление на собствената цифрова идентичност и репутация.
Създаване на цифрово съдържание – създаване и редактиране на цифрово съдържание; прилагане на авторски права и лицензи; познаване на техническите възможности на новите технологии и работа с различни софтуерни продукти.
Безопасност – как да се защитят устройствата, съдържанието, лични данни и
поверителност в дигиталната среда; как да се защити физическото и психологическото си здраве и да се поддържа социално благополучие и социално включване; опазване на околната среда при използване на технологиите.
Решаване на проблеми – идентифициране нуждите и решаване на концептуални проблеми и проблемни ситуации в дигитална среда; използване на цифрови инструменти за иновации на процеси и продукти. [9]
Според британската изследователка Соня Ливингстън, медийната грамотност се
дефинира като „способност за достъп, анализ, оценка и създаване на послания в различни контексти”.
Този четири-компонентен модел има предимството да се прилага еднакво добре
за печатни медии, телевизионни и радиомедии и интернет.
Достъп.
Достъпът се основава на динамичен и социален процес. Веднъж първоначално
установен (взаимодействието с медиите), достъпът кара потребителите активно да
търсят съдържание, да актуaлизират информация, да разширяват обсега на търсене,
да излъчват, да надграждат и разширяват хардуера и софтуера чрез различни приложения.
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Анализ.
Използването на медийното съдържание, генерирано от печатни, аудио-визуални и интернет-базирани медии, се основава на редица аналитични познания, предполагащи разбиране на категориите, технологиите, езика, аудиторията на медиите и т.н.
Виртуалната реалност заема все по-широко място в развитието на потребителите и
оттам значимостта на способността за анализ постоянно нараства като пряко влияе и
върху цялостното състояние на медийна грамотност, особено на индивидуално ниво.
Оценка.
Оценяване е част от медийната грамотност и е свързана с интерпретацията на
медийно съдържание и приемане или отхвърляне на медийни послания. Оценката
изисква създаване на критично мислене към поднесената информация – съдържание,
игри, филми, приложения, видео, социални мрежи и др. Тя е свързана с личната отговорности и разбиране и възприемане на света.
Създаване на съдържание.
Според Соня Ливингстън, колкото повече цифрови умения имат децата, толкова повече те практикуват онлайн възможностите. Въпреки това, повишените цифрови
умения също са свързани с повишени онлайн рискове.
Медийната грамотност е девето ключово умение, включено в референтната рамка за учене през целия живот – наред с езиковите и математическите компетентности.
[16] Но резултатите от постиженията на обучаемите в мащабно изследване през 2015
год. ни нареждат на дъното на международните класации за функционална грамотност по математика, четене и науки. [8] Тревога буди и фактът, че България е сред
първите места в Европейския съюз по най-ранна възраст на напускане на училище –
14,3 години.
След проведеното изследване „Децата на България онлайн 2016” става ясно, че
Българските деца между започват да използват интернет от все по-ранна възраст, все
по-често и по все по-мобилен начин. Въпреки това около половината от тях признават, че не могат да преценят дали това, което четат в интернет, е истина, или не. Помалко от една трета от българските деца редовно получават училищни задания,
изискващи оценка и синтез на информация в интернет, а около една четвърт никога
не са имали подобна възможност. Онлайн тормозът между тях е нараснал значително
от 2010 г. насам, а процентът на детски публични профили в социални мрежи не се е
променил през последните шест години, което демонстрира липса на развитие на
уменията им за онлайн безопасност. Въпреки че около 86% от тях имат профили в
социалните мрежи, те са пасивни през по-голямата част от времето, прекарано там,
което им пречи да развиват комуникационните си умения и уменията си за работа в
екип в онлайн среда. [14]
Необходимост.
Водеща днес е тенденцията към хуманизиране на общуването между ученици и
учители и скъсяване на дистанцията между тях, както и преминаването към все поинтерактивни методи на обучение. Подобряването на комуникацията между ученици
и учители, излизане извън стандартните рамки, движението от „субект-обектни“
(ученикът е обект на въздействие и възпитание) към „субект–субектни“ (ученикът е
субект на собственото си развитие и промяна и пълноправен участник във взаимодействието) взаимоотношения, поставят основите за развитие на дигитално-медийната грамотност. [13]
През 2018 г. Министерството на образованието и науката на България споделя
своето становище и планове в тази насока. През учебната 2018/2019 за първи път са
предвидени часове по медийна грамотност по посока изграждане на дигитално ме278
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дийна компетентност, която съдържа пет ключови умения, чрез които могат да се
градят съответните междупредметни връзки и да се видят различните аспекти. Това
са:
- информационна грамотност;
- комуникации и сътрудничество;
- създаване на дигитално съдържание;
- безопасност;
- решаване на проблеми.
Тези ключови умения са заложени в отделни учебни програми в предмета „Компютърно моделиране“ в 3 и 4 клас и в часовете по „Информационни технологии“ в 5
и 10 клас. В същото време те трябва да бъдат интегрирани във всеки един предмет
тогава, когато задачата е свързана с използване на информационни ресурси.
Променящата се среда и непрекъснатият обмен на информация чрез медиите,
предполага наличие на своеобразната нова култура, родена от техническите нововъведения. Формирането на тази нова култура е свързано с влиянието на технологични,
демографски и разбира се икономически сили. Налице е един невероятен бум от
дигитални продукти и услуги за деца, осигуряващи достъп на съвременното дете до
редица електронни обучаващи системи, съобразени с възрастовите и психологическите му особености.
Според резултатите на Индекса за медийна грамотност на Институт отворено
общество – София за 2018 г., България заема 30-то място в класацията от 35 държави. Дезинформацията е основната пречка за придобиване на медийна компетентност.
Това създава необходимост от реформи в образованието, разработване на методики
и изцяло нов начин на поднасяне на информацията. Медийното образование е както
„направление в педагогиката, насочено към изучаване на закономерностите на масовата комуникация”, така и „процес на развитие на личността с помощта на материалните средства за масова комуникация с цел формиране на култура на общуване с
медиите, на творчески и комуникативни способности, критическо мислене, умения за
пълноценно възприемане, интерпретиране и оценка на медийните текстове.“ [15]
В тази връзка Коалицията за медийна грамотност в образованието публикува
насоки какво трябва да включва дигитално-медийната грамотност в обучението на
децата:
- да развиват умения за критично мислене, които са от полза както във виртуалния, така и в реалния свят;
- да разбират как се формират и какви са целите на различните медийни послания;
- да разпознават дезинформация и лъжливи внушения;
- да се възползват от богатството от информация, за да се учат, образоват и развиват през целия си живот;
- да се предпазват от злоупотреби и посегателства онлайн.
- да се развиват като пълноправни участници, а не само консуматори в съвременната информационно-медийна среда;
- да изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат и да се изграждат
като активни граждани.
В теоретичен план медийното образование се интерпретира от различни теории:
Практическа теория на медийното образование; Теория на медийното образование
като развитие на критично мислене; Културологична теория на медийното образование; Социокултурна теория на медийното образование; Семиотическа теория на медийното образование; Естетическа теория на медийното образование; Теорията на
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медийното образование като източник на задоволяване на потребностите; „Предпазваща” теория (протекционистска, инжекционна, защитна, теория на медийното образование; Етическа теория на медийното образование. [11]
В практико-приложен план е проведено педагогическо изследване, за нуждите
на което е разработен изследователски инструментариум, включващ следните изследователски методи:
- Оценъчна скала за родители на учениците от трети клас;
- Оценъчна скала за учители на трети клас;
- Оценка и анализ на нивото на развитие на медийната грамотност на база пет
основни компонента чрез инструмента работна тетрадка за ученици от
трети клас. Тя включва 10 учебно-познавателни задачи, които са зададени
под формата на проблемни казуси. Считаме, че тази форма на работа позволява да се избегне анкетирането и рамковото отговаряне на учениците, провокира техния интерес и непринуденост като същевременно дава светлина
върху основните фактори за формиране на дигитално-медийната грамотност
и ще набележи ключовите канали за развитие и надграждане на основните
умения и компетентности.
- Сравнителен анализ и взаимовръзка между трите инструмента за изследване;
- Експертна оценка за потвърждаване на ролята на медийната грамотност
като част от социализацията на личността и функциите й като част от образованието в началното училище.
Предмет на изследване се явява нивото на развитие на дигитално-медийната
грамотност на учениците като мост към един нов подход в цялостния процес на обновяване и адаптиране на образователната система към изискванията на съвременния
дигитален свят.
Обект на изследване са ученици, родители и учители от училище НУМСИ
„Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас.
Броят на анкетираните учители е 12, на родителите – 23 и учениците –
44.
На фокус в изследването са учениците като слушатели, зрители и потребители
на едно информационно и технологично общество, в етап, в който се формират знания, умения и компетентности за учене през целия живот.
Изпълнението на задачите се проведе в два класа в рамките на два учебни часа
за всеки от тях. За отделните задачи учениците бяха въвеждани чрез допълнителни
указания и инструкции. Изследванията са ориентирани към възможностите за достъп,
разпространение, базови компетентности и информираност на родители, на учители
и на ученици, които се обучават в трети клас на началния етап на обучение.
В резултат на проучването се извеждат съществени изводи за теорията и за
практиката. Те се отнасят както до сравнителния научно-теоретичен анализ на литературните данни, така и до резултатите от проведената експериментална работа. Конкретните изводи от емпиричното изследване са свързани с общата цел и диференцираните задачи на изследването.
Изводите имат пряко отношение към формирането на дигитално-медийна компетентност и на медийна грамотност в началното училище:
Първо, систематизирани са елементите на медийната грамотност и са идентифицирани медийните средства, които потребителите /учители, родители, ученици/
използват.
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Второ, идентифицирани са основни умения, компетенции и отношения на потребителите при използване на различните видове медии (електронни, цифрови, интернет, екранни носители на медийно съдържание).
Трето, направен е анализ на педагогическото отношение и поведение към медийните умения на учениците в процеса на обучение, социализация и личностово израстване.
Четвърто, проследена е връзката между възможностите, които предлагат медиите и технологиите с процеса на обучение, ученето през целия живот и личностното развитие.
Седмо, създадена е работна тетрадка, в която под формата на учебно-познавателни задачи са заложени петте основни компонента на дигитално-медийната грамотност. Работната тетрадка е своеобразен модел на урок, чийто задачи могат да бъдат
основа за създаване на други такива, обособени тематично на база на компонентите
на дигитално-медийната грамотност: достъп и информационна грамотност; анализ
и синтез на информация; оценка и управление на информация; създаване и авторски
права; комуникация и решаване на проблеми.
Проведеното изследване и получените резултати потвърждават значението на
проблема за дигитално-медийната грамотност, за връзките между процесите на възпитание, педагогическо взаимодействие и образование от една страна, и от друга –
влиянията от цялостното взаимодействие със социалната среда, чийто неотменен
елемент днес са медиите. Както анализираната литература, така и представените изследователски резултати дават относително точен и обоснован отговор на този проблем, разкриват трудностите и техния характер. Систематизираните данни показват
действителните затруднения на учителите, на родителите и на учениците при формиране на дигитално-медийна компетентност.
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КЛЮЧОВИ ГРЕШКИ, НАПРАВЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛЯ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
Karina Lysachuk
Бургаски свободен университет

KEY MISTAKES MADE BY THE MANAGER IN THE
IMPLEMENTATION OF PROJECTS
Karina Lysachiuk
Warsaw University of Management
Abstract: Most mistakes are, made due to lack of experience. Or planning flaws or failures
in the process of organizing the interaction (between individual project participants or the
project team and its sponsors). Target: How to identify and eliminate the most common
mistakes made during project management?
Introduction
Projects can involve major changes in the company, creating new or improving
existing services or products. They can be implemented on a small or international scale.
When implementing projects, it is important to achieve the assumed goal within a specified
period of time, with specific human resources and the planned budget. A very important
factor determining the success of each project is undoubtedly a manager with appropriate
competences, the effectiveness and efficiency of actions taken in this area largely depends
on him. Analyzing these errors and specifying ways of reducing them may improve the
quality of project management. It is worth noting, however, that this is not about a readymade prescription, because in projects at various stages of their implementation there are so
many difficult situations that it is impossible to find a solution for each of them. Project is a
system focused on achieving the assumed goal. This goal should be three-dimensional in
almost every project. The task should be carried out in accordance with the budget,
schedule and efficiency assumptions. A budget is a predetermined project cost. The
schedule is the estimated time at which the various stages of the project should be
completed. Implementation concerns the desired features of the product or service,
including qualitative and quantitative features, and other aspects relevant to meeting
customer needs. A goal is a commitment to perform a specific task within a specified
period and within a set budget [Nicholas, Steyn 2012, s. 33]. The basic characteristics of
each project are its novelty and the associated risks and uncertainties. Each project has a
project-specific organizational structure, often they are extensive and complex. The
organization of project measures and implementation processes is a derivative of the
specificity of the task, and most of the project's activities are sequential. Projects are, in
principle, interdisciplinary, usually implemented as part of existing enterprises, using their
resources, which often leads to conflicts between project leaders and the existing linear
hierarchy [Wrzosek 2009, p. 13]. The term project management is closely related to the
concept of project. One of the authors includes this term as a process of defining, planning,
organizing and controlling activities carried out under a specific project.
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Project management includes monitoring goals related to increasing performance as
well as recruiting and motivating project team members. It makes it easier for the project
manager to focus on priorities and overcome problems, enabling adaptation to changes. It
also gives greater control over the process and provides tools and techniques to support
both project implementation – achieving goals within the budget and efficient team
management [Harper-Smith, Derry 2012, p. 28].
Project management differs from other management styles in that it is focused on the
desired result. There are three key elements that distinguish project management from
traditional forms of management: person, team and methodology. The person who is
responsible for project management is Project Manager. It is the most important element of
the project, it is responsible for planning, managing and integrating all project entities in
such a way as to achieve the assumed goal. The second important element is a team of
people with specific competences whose primary task is to contribute in various parts to the
implementation of the project. The composition of the team may change depending on the
needs of the project, and after completion the team can be dissolved. The third element is
the methodology, both the project manager and his team should use the „project
management methodology”. It includes specific procedures allowing the integration of all
project elements: tasks, information, human and material resources, etc. It enables
integrated planning and control.
The following list of the most common mistakes made when managing projects is
designed to help you outline the circle of incorrect actions and suggest measures that must
be taken to normalize the situation. Eliminating the most common mistakes in project
management offers huge potential benefits.
The project lacks resources and qualified performers.
Manifestation: The presence of qualified performers is critical. Along with this,
among the most significant errors associated with project management, it should be noted
the incorrect allocation of resources. The lack of competent specialists can ruin the project.
„The key to successful project implementation is the careful selection of people with the
required qualifications,” said Joel Koppelman, CEO of Primavera, a project management
software company. „The solution of even the most necessary and important tasks of
organizing planning cannot insure us against a shortage of talent.”
Solution: IT managers and project managers need to carefully monitor the level of
qualifications and workload of staff, including consultants, outsourcing service providers
and contract employees. It is people who belong to these categories who usually avoid
preliminary testing for professional suitability, although they perform the lion's share of the
work. Project management software allows you to evaluate the qualifications and degree of
workload of each employee. And when IT employees and project managers know who is
doing what, it’s much easier for them to understand how to allocate resources allocated for
the implementation of many projects and everyday tasks.
Lack of experienced project managers
Manifestation: In the absence of a competent leader, projects can quickly get out of
hand.
Solution: Hire project managers who have passed the necessary certification and have
the skills of fine communication with interested parties. Matthew Strazza, CA vice
president of customer service for North America, believes that project managers need to
have not only strong professional knowledge, but also good communication and
management skills. They are required to skillfully organize a meeting, manage risks, and
find a common language with numerous interested parties – business representatives who
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monitor the implementation of certain functions, with IT specialists involved in security
issues, as well as with financiers who are concerned about the budget.
Project management is carried out in the absence of standard, repetitive procedures.
Manifestation: This is the second most common project management error. The lack
of a methodology increases the risk of disruption of individual tasks of the project, reexecution of the same work, and ultimately going beyond the established deadlines or
budget.
Solution: The project management methodology helps you implement their effective
implementation and stay informed of all activities related to the implementation of the
project. „Having a framework that includes standards and methodologies will avoid many
of the risks associated with translating IT projects into practice,” Cheney said.
Too many procedures that limit your ability.
Manifestation: Too many procedures deprives the project team of flexibility, and this
causes disappointment among interested parties.
Solution: Be flexible and keep in touch with project sponsors and other interested
parties.
Changes do not correspond to the content and boundaries of the project.
Manifestation: The project budget is growing steadily. The same thing happens with
the timing.
Solution: Straza recommends that you follow the official design change request.
Individual needs for content changes (associated, for example, with the implementation of
additional functions) should be reflected in the relevant documents, and the project manager
should assess what impact these changes will have on the budget and timelines. Changes
must be approved by the project sponsor.
Lack of relevant information on the status of projects.
Manifestation: As Peter Drucker said, you cannot control what you cannot appreciate.
And Cheney added that in such a situation, you will also be unable to coordinate resources
and respond to changes in the content and boundaries of the project.
Solution: Software.
Ignoring emerging issues.
Manifestation: Complications do not resolve by themselves. The longer you ignore
them, the more they become aggravated, ultimately affecting the cost of the project.
Solution: „If you make a mistake, everything that follows will depend on how well
you manage to fix it,” said Scannell. – Many begin to notice that something is wrong, and
try to make adjustments only after a month. It is necessary to understand as early as
possible where the mistake was made, and try to involve as many interested parties as
possible in its elimination. ”
Ignoring the need to determine the content and boundaries of the project.
Manifestation: If the boundaries and content are not clearly defined both from the
point of view of the business, and from the side of IT specialists, then the project may
eventually swell. In addition, IT service employees will not have a clear understanding of
what they need to complete the project on time, without going beyond the budget and not
deceiving the expectations of business representatives.
Solution: Unclear projects are an occasion to discuss the situation with business
representatives and clarify the content of planned tasks and their limitations.
Lack of understanding of the dependencies that exist between projects.
Manifestation: Projects do not exist in isolation. As a rule, they are associated with
other projects that are implemented in parallel. And when project managers make mistakes
in assessing the dependencies between different tasks (for example, if specialists involved
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in the implementation of one project are suddenly urgently needed to carry out other work),
delays arise. Such downtime can adversely affect all projects.
Solution: When planning the implementation of projects, it is necessary to take into
account the dependencies between them. Communicating with interested parties and
diagrams describing the progress of the projects will help you to reveal these dependencies.
Ignoring Murphy's Laws.
Manifestation: Unforeseen circumstances arise during the implementation of the
project, which is surprising for IT staff. And while these employees are trying to cope with
unexpected tasks, the project deadlines are being postponed.
Solution: As part of your project planning, conduct a risk assessment. Using a
brainstorming session in which members of your team should participate, try to identify
factors that impede the implementation of the project or slow down its progress, force you
to expand the scope of a previously defined budget, and also impede the fulfillment of the
stated requirements. Then consider ways to mitigate these risks.
Shortage of time devoted to change management.
Manifestation: The time, money and hard work involved in implementing IT projects
can be wasted if users do not adopt the new technology.
Solution: „At the planning stage of the project, think about where it can meet
resistance and how to avoid this resistance,” Clark advises. Determine which stakeholders
have a direct impact on the job opportunities. Carefully plan workflows and changes to
business processes. Your task is to ensure that changes are not perceived negatively.
Incomplete project schedule
Manifestation: Project participants do not know what and when they need to do, as a
result of which the project implementation deadlines are at risk.
Solution: According to Clark, the fastest way to draw up a project schedule is to
determine all the necessary activities (the content and boundaries of the project, the
requirements for it, the testing and implementation procedures) and the specific deadlines
for their implementation in accordance with the deadlines for the implementation of the
project. Project management software will help you create such graphs.
Unrealistic project dates that IT professionals are not able to change.
Manifestation: IT specialists can’t cope with the tasks set, and the reputation of
people who don’t know how to complete projects on time is fixed to them.
Solution: IT executives should explain to the CEO what impact the project
implementation, within the time frame set by management, will entail in terms of financial
costs and necessary resources. Given these circumstances, the CEO must choose a
compromise option with acceptable costs, content and boundaries of the project and the
timing of its implementation.
Disadvantages of interaction with project sponsors and persons interested in its
implementation.
Manifestation: The proposed technical implementation does not meet the expected
requirements.
Decision: „Interaction in the process of project implementation should meet the
interests of the parties,” Kondo noted. The contents and boundaries of the project, as well
as the system requirements, can hardly be understood if the IT department sends
representatives of the main business a spreadsheet of several thousand lines that describes
the functions and specifications of the system. Since business owners do not have time to
study such detailed technical documents, they simply ignore them.
It is proposed to all interested parties from the business side to give out in advance a
general plan for the implementation of the project as a whole, from the statement of intent
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to the deployment procedure. This review should highlight activities that require
collaboration with business units. In addition, it should be explained why employees of
business units are needed here.
SUMMARY
Observable trends prevailing in the modern economy have caused that project
management has become one of the most important solutions in the strategy of enterprise
development. However, just starting a project or deciding to undertake a project does not
mean that it will be successful.
The project manager has an impact on defining project goals, building a team,
motivating it, and reliable communication. However, project leadership is something
completely different from technical project management. He should be characterized by
high resistance to stress, flexibility in action, openness to seeking new solutions, the ability
to coordinate teamwork well and a strong focus on achieving results, and should be aware
that these results are the fruit of all members in the team. In addition, an effective project
manager respects the independence of others and builds relationships with team members
on mutual trust, support in crisis moments, a sense of justice and faith in a common goal.
This approach of the manager to the project team can significantly reduce the occurring
pathologies in project management.
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КАКВИ ИНВЕСТИЦИИ НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАВЪРШЕН
БИЗНЕС И КАК ДА ИНОВАЦИИ НЕГО РАЗВИТИЕ
Karina Lysachuk
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WHETHER INVESTMENTS ARE NEEDED FOR A START-UP
BUSINESS AND HOW DO INNOVATIONS ITS DEVELOPMENT
Karina Lysachuk
Burgas Free University

Successful operation of enterprises and achievement of strategic ones the competitive
advantage depends largely on performance their innovative activity. In turn, the
performance is innovative the activity of enterprises is determined, first of all, by the
presence of the necessary ones internal and external sources of financing for innovation,
their possibility rapid mobilization, investor interest in supporting innovative development.
The purpose of this work is to find out what types of investments are appropriate for a
startup business. That how exactly innovation will help in its development.
Investors for business are need by novice entrepreneurs for a number of reasons. The
ability to attract the money needed to implement projects; Using the experience and
knowledge of the intended investor. If he is attracted to this project, most likely he already
has a certain position and data accumulated in this area that can save a new business from
defeat. The business relationship of the future business investor is another important
component of the agreement. He can involve his business partners, potential suppliers and
consumers in the implementation of plans. The subjective link in investing in business
projects is the possible growth in the business reputation of the customer company if the
business angel turns out to be a significant figure. Only you must understand that for an
investor, investing in a new project is not an act of charity, but a reasonable allocation of
capital. The ultimate goal of any investment is mutual partnership and achievement of the
planned result for the increase in financial resources.
Investments – this is the investment of the investor in the company for a certain
period. At the end of this period, the entrepreneur implies payment to the investor of the
original amount along with income if the project is profitable.
Moreover, capital means not only cash, any assets yet. Buying a car for a beginner
taxi fleet or buying a room for the office of a future company is also consider an
investment. For convenience, investors invest money, which sent by the owner of the
enterprise to the desired cash flow. At all stages, a developing project must be accountable
to its partners. One of the most important stages is the initial attraction of investors.
Many businessmen believe that they can do without third-party contributions. In
particular, this opinion is popular with those entrepreneurs who were able to start a business
on their own and already owns a working project.
However according to statistics, the need to attract assets from outside arises in 90%
of all companies. Moreover, the need lies not only in the initial “push” for the young
startup. In the case of existing enterprises, the lack of external financing at some point can
lead to stagnation or decline in business due to missed opportunities.
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Investments contribute to the development of the project in the following areas:
 Initial financing for the launch and implementation of a business project;
 Increase in own enterprise volumes through received assets;
 Buying a new business;
 Expanding the range of products and reorienting the direction of development of
the company;
Types of investment
For a better understand how to attract investors, you need to know about the features
and types of investments. Most often, investment in business understood as private venture
or real investment in projects.
It is important for investors how long their assets will be in circulation, and after how
long the company will be ready to bear reporting. Therefore, investments vary in term:
 Short-term - up to one year;
 Medium-term - well, a period of from a year to 5 years;
 Long-term - investments for more than 5 years;
Two criteria that are directly dependent on each other: level of risk and return on
investment. The greater the risk of investments, the more income they will bring in the
future. The following types of risk are classified:
 Reduced risk or conservative investment;
 Medium level of risk;
 High-risk investments;
Investing in a business is rather attribute to the latter two types. Investors prefer lower
risks and invest better significant amounts. Only about 50% of all investors prefer to divide
the investment portfolio into all three risks groups. With this method, the overall level of
risk is reduce and the investor receives passive income.
Investors are searched in two ways. The first is the so-called rule of three F (Family,
Friends or Fools). The second is to find an investor for a startup among those involved in
investing in various projects: banks, investment and venture funds, etc.
If the first method usually does not raise questions, then the second option requires a
very serious approach. Here you can’t take risks and clutch at the very first offer. Do not
forget that relations with an investor are a long-term thing, which means that not only a
good start, but also the future work of your project will depend on them.
When choosing an investor, you should familiarize yourself with its investing
patterns. Whether he invests in projects one-time or continues to finance the company in the
future, whether he takes part in the work of the company or simply gives financial means,
does the investor have weight in business circles and will not damage the company's
reputation with him.
It is advisable to know in advance where the potential investor has already invested. It
often happens that a particular investor has certain preferences when choosing a project.
They can be related to the business area, geographic location, or a specific stage of the
project. If there are such preferences, and your project does not fit them, then do not waste
time negotiating. If possible, it makes sense to talk with those who have already
collaborated with the intended investor. Communicating with companies that are not
particularly successful is especially helpful. In this case, it is advisable to find out how the
investor showed himself in a similar situation.
Innovative entrepreneurial activity and the conditions for its formation
Innovation is the result of the implementation of new ideas, knowledge with the aim
of their practical use in the process of satisfying social needs. From a theoretical point of
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view, innovation implies the presence of a new idea, from a practical one, innovation
should be practical-oriented, that are, it is in demand by a certain branch of the national
economy. Therefore, innovation has a direct impact on the transformation of the
technological and organizational foundations of modern social production. The emergence
of new products, the introduction of new production processes, and the expansion of the
market are becoming key factors for the success of beginners and established entrepreneurs
in a highly competitive environment. For such entrepreneurial structures, investing
resources in research and development makes it possible to take a leading position in the
market and provides high profits. Such innovative entrepreneurship directional at high
achievements. It changes the entrepreneurial aspirations and the qualitative nature of
entrepreneurship. Its distinguishing features are product and process innovations, expansion
of activities in the high-tech sphere, and involvement in foreign markets. As a result, the
entrepreneurial mechanism turns innovation into a factor of economic growth.
Incentives of innovative entrepreneurship are special conditions under which it is
formed, operates and develops. The dynamics of the development of entrepreneurial
activity, from early entrepreneurship to a stable business, mediated by the influence of
environmental factors. They affect the effectiveness of the entrepreneurial activity of the
individual and characterized by uncertainty, complexity and variability. Each economy has
a unique set of socio-economic conditions within which the individual is involved in the
entrepreneurial process. They contribute to the creation and development of business
structures, form an entrepreneurial climate, intake the parameters for economic growth. At
the same time, socio-economic conditions depend on the level of economic development of
the country and determine the framework conditions for doing business. Thus, in a
resource-oriented and efficiently-oriented economy, economic, scientific, technical, legal,
socio-cultural conditions stimulate innovative entrepreneurial activity at the level necessary
for a given economy, but insufficient for its qualitative economic growth. The motivational
environment in such business models stimulates entrepreneurial activity. It is cause both by
the need to obtain and maintain the necessary level of income, and to increase the
attractiveness of the individual's positions in society. Therefore, in such circumstances, a
high proportion of „forced entrepreneurship“. For an innovation-oriented economy, the
totality of such conditions contributes to the creation by individuals of new enterprises in
the medium and small business, aimed at the effective implementation of innovations. The
individual is motivated to achieve professional and creative self-realization. This has a
positive effect on the entrepreneurial climate, and therefore on the rate of economic growth.
An innovative business environment is form under the following conditions:
 the availability of all forms of financial resources and support for new and
emerging companies;
 high-quality monetary and fiscal regulation of the activities of business entities
that stimulate the creation of new forms of entrepreneurial activity;
 support programs for new and developing firms at the federal, regional and
municipal levels; the use of various mechanisms and forms of support for
scientific and technological development, taking into account the characteristics
of the territories;
 assistance in the development of scientific and technical developments creating
new business opportunities and their accessibility for small innovative firms;
 the presence of an effective, developed infrastructure that supports new and
developing businesses;
 market openness and the opportunity for new and growing firms to compete freely
with existing business entities;
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 socio-cultural norms that support the individual’s actions to create new ways of
doing business, as well as the general attitude in society towards the institution of
entrepreneurship.
In the innovation-oriented economy, the share of innovative entrepreneurship
prevails. In this model, individuals are looking not only for ways to increase income, but
also strive for self-realization and independence in decision-making of qualitatively new
business problems of innovative development. As a result, the entrepreneurial sector is
growing, aimed at high achievements.
Let see how innovations exactly affect business development. For example, the use of
innovative and breakthrough, for its time, business models. Many success stories began
with an innovative business model, rather than an excellent product, and this gave
companies a long-lasting competitive advantage and large profit growth.
 Amazon - became the largest online store in the world, without a single
traditional store
 Apple is the largest music seller, although it does not own more than one studio
and does not sell CDs
 Skype is the largest telecommunications provider in the world, although it does
not have its own network infrastructure.
 Netflix - breathed new life into video rental without having a single physical store
 Starbucks - The World's Largest Coffee Shop Chain Selling Regular Coffee at
Premium Prices
Of course, a quality product and processes play a big role, but they do not determine
the future success or failure of a company. We have entered an era when the fate of the
company depends on their ability to apply the appropriate innovative model for more
efficient technology monetization, also stand out among mediocre competitors. Research by
IBM and BCG shows that 14 of the 25 most innovative companies in the world use
innovative business models. That are leaders updating their business model twice as often
as lagging companies.
As studies of new innovative business models show, innovation is the creative
reproduction and recombination of existing business model templates. Scientists from the
school of the University of St. Gallen, one of the Top 10 leading business schools in Europe
according to the Financial Times, analyzed breakthrough business models over the past 100
years and found that 90% of innovative and revolutionary business models are the result of
creative reproduction. Recombination and synthesis of 55 basic patterns (templates) of
business models.
Consider the components of the business-model innovation process. In the process of
innovation, several main stages can be distinguished analysis, creative reproduction and
recombination of existing ideas and principles from other areas, implementation.
Key principles of innovative business modeling:
 Ignore the status quo (dominant industry logic)
 Forget about the past
 Stop looking back at competitors
 Challenge the orthodoxy
 Generate as many ideas as possible
 Allow yourself to be wrong
The goal of any business model innovation is to break down the dominant industry
logic so that your client gets even more value and the company has a competitive advantage
and more profit.
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Strategies for generating new business ideas
Transfer
Most companies use this strategy. The main advantage: you can follow in the
footsteps of other companies and avoid mistakes made by them, acting as a pioneer in your
industry. The main difficulty: many opportunities for experimentation and modification.
Combination
Combination: transferring and combining two business models. Especially advanced
companies can even combine three business models at the same time. The main advantage:
an integrated model reduces the likelihood of competitors copying it. The main challenge:
planning and implementation are extremely complex.
Lever arm
The company uses a successful business model for a different product line. Only true
innovators can do this. The main advantage: the ability to rely on our own experience and
the combined efforts of the company; ability to manage risks. The main difficulty:
maintaining a balance between change and stability.
Innovation is often a variation of what already exists in another industry, context, or
market. There is no need to reinvent the wheel with every project or innovative
undertaking. The invention of a bicycle is usually a dead end, because it ignores the
experience of others. But you can be inspired by previous discoveries. Studies show that
about 90% of all successful innovative business models, in fact, combine elements of the
existing business model in one form or another.
Raising financing for development is a critical factor for every startup. The start-up of
a new enterprise is generally financed from the own funds of the founders, their families
and friends. If a company develops dynamically, it quite quickly faces the challenge of
obtaining further, much larger funds. Even if a startup obtains the necessary financing for
its initial development, the road to success is not easy. Experience shows that the vast
majority of new innovative enterprises that raised financing in the early stages of
development are later failing in business. The reasons for the failure are different and in
general, however, startups do not achieve their business goals due to the imposition of
several errors at once. However, success is primarily in the hands of startup creators, and
therefore entrepreneurs should be best prepared to run their own businesses and manage
dynamic growth effectively.
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ИНДЕКСЪТ НА ЧОВЕШКОТО РАЗВИТИЕ КАТО ПОКАЗАТЕЛ
ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
Илияна Николаева Лазарова
Бургаски свободен университет

HUMAN DEVELOPMENT INDEX AS AN INDICATOR OF WELLBEING
Iliyana Nikolaeva Lazarova
Burgas Free University
Въведение
Думата благополучие идва от английската дума well-being. Това е термин, който
отразява нивото на социално-икономическото, физическото, психическото и духовното състояние на индивида или общността. Високото ниво се свързва с усещането за
щастие, а ниското – с нещастие. Най-общо благосъстоянието се определя като позитивна качествена характеристика на живота на хората. То е положение на комфорт,
здраве и щастие.
Общественото благосъстояние е синоним на равнището на удовлетворението
или на получаваната полезност на членовете на обществото. Формално то може да
бъде представено като функция от много променливи, главните от които са: общото
количество на произведените стоки и услуги; мярка на начина, по който са разпределени стоките и услугите; мярка за здравето на членовете на обществото; обемът на
свободното време на общността; степента на замърсяване на околната среда.
В последните години се прилагат нови методи за измерване на икономическото
благосъстояние чрез конструиране на индекси: индекс за устойчиво икономическо
развитие; индекс за човешко развитие; индекс за действителен прогрес.
Индексът на човешкото развитие
Индексът на човешкото развитие (HDI) се използва от Програмата за развитие
на ООН от началото на 90-те години на ХХ век. Изграден е върху три компонента.
Всеки от тези компоненти има съответен субиндекс. Субиндексите участват с равно
тегло в общия индекс. Формират се в рамките на минимални и максимални величини
(от 0 до 100 за образоваността и жизнения стандарт и от 25 до 85 години за продължителността на живота).
Фактори за измерване на благосъстоянието на една икономика
Програмата за развитие на ООН (Организация на обединените нации), която
ежегодно публикува класацията „Индекс за човешкото развитие“.
Тази класация ни дава възможност да разделим благоденствието на страните на
три показателя:
1. Дълъг и здравословен живот (измерван чрез средната продължителност на
живота при раждане);
2. Ниво на образованост (измерван чрез грамотността на населението и записване в основно, средно и висше ниво);
3. Поносим стандарт на живот (измерван в паритет на покупателната способност).
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История на индекса на човешкото развитие – HDI (Human Development Index)
Развитието на човешкия потенциал, подобряването на условията на живот и
труд, преодоляването на бедността, осигуряването на ефективно функционираща система гарантират висок жизнен стандарт и качество на живот на хората. Индексът на
човешкото развитие е обобщаващ индикатор на общественото развитие в отделните
страни, който обединява социално-икономическите и демографските показатели за
неговото характеризиране.
Индексът е разработен през 1990 г. от пакистанския икономист Махбуб ул Хак
и други икономисти, вдъхновени от идеите на Амартия Сен Инд. HDI е инструмент
за сравняване на нивото на развитие на различните страни.
Индекс на човешкото развитие
Компоненти

Дълголетие

Образованост

Доход

Показатели

Продължителност на
живота

Среден брой години на
обучение

Брутен национален
доход на лице от
населението

Индекси

Индекс за средната
продължителност на
живота (LEI)

Индекс за
образоваността (EI)

Индекс на доходите(II)

Фиг.1 Алгоритъм за изчисляване на Индекса на човешкото развитие
Методология на HDI
Индексът на човешкото развитие – HDI оценява средните постижения на дадена
страна в следните три основни аспекта от човешкото развитие:
Дълголетието характеризира способността на човека да преживее дълъг живот в
добро здраве. Показателят, чрез който се оценява дълголетието, е очакваната продължителност на предстоящия живот (Life expectancy at birth). Този показател е универсален, доколкото не се влияе от възрастовата структура на населението. Продължителността на живота и здравословен начин на живот (А) се преценява според продължителността на живота към момента на раждането; позволява да се изчисли кос296
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вено задоволяването с продукти от първа необходимост, между които достъпът до
питейна вода, жилище, добра хигиена и медицински грижи и услуги.
При характеризиране на образоваността се използват показатели – грамотност
на възрастното население и обхват на обучението, а също така и среден брой години
за обучение на населението на възраст 25 години и повече (MYS – Mean years of
schooling). Знанието или равнището на образованието (D) се преценява според степента на грамотност на възрастните. Това е процент от населението над 15 години,
които могат да четат и разбират кратък и лесно достъпен текст за ежедневния живот.
Отчита се и общият сбор от съотношението на записалите се учащи начално и основно, средно и висше образование.
За оценка на доходите като фактор за материалното благосъстояние на населението се използва показателя Брутен национален продукт (БНП) на лице от населението, представен чрез паритета на покупателната способност на националната парична единица спрямо единна валута. Жизненият стандарт (Е) – естествен логаритъм от БВП на глава от населението в съотношение с покупателната възможност, за
да могат да бъде включени елементи от качеството на живот като мобилност, достъп
до продуктите на културата, които не са отчетени в годините.
Индексът се изчислява по формулата за средно аритметично:
HDI = ( A + D + E ) / 3
След 2010 г. са въведени известни корекции в образуването и формулата
изглежда по следния начин:
𝟑
HDI = √𝑨. 𝑫. 𝑬

Черно – Организацията за
икономическо
сътрудничество и развитие
Червено – Централна
Европа
Оранжево – Източна Азия
Кафяво – Латинска
Америка и Карибите
Зелено – Арабските страни
Синьо – Южна Азия
Лилаво – Субсахарска
Африка

Фиг. 2 Индексът от 1975 до 2004 г. на Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие
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Индекс на човешкото развитие за периода 1990 - 2014 г. (Таблица 1)
№

Години

1990

1.
Дания
2. Нидерландия
3.
Германия
4.
Ирландия
5.
Швеция
Обединено
6.
кралство
7. Люксембург
8.
Белгия
9.
Франция
10.
Австрия
11. Финландия
12.
Испания
13.
Италия
14.
Гърция
15. Португалия

2012

2013

2014

0,799
0,829
0,801
0,770
0,815

2000
2010
2011
Страни от ЕС (15)
0,862
0,908
0,920
0,877
0,909
0,919
0,855
0,906
0,911
0,861
0,908
0,909
0,897
0,901
0,903

0,921
0,920
0,915
0,910
0,904

0,923
0,920
0,915
0,912
0,905

0,923
0,922
0,916
0,916
0,907

0,773

0,865

0,906

0,901

0,901

0,902

0,907

0,779
0,806
0,779
0,794
0,783
0,756
0,766
0,759
0,710

0,851
0,874
0,848
0,836
0,857
0,827
0,829
0,799
0,782

0,886
0,883
0,881
0,879
0,878
0,867
0,869
0,866
0,819

0,888
0,886
0,884
0,881
0,881
0,870
0,873
0,864
0,825

0,888
0,889
0,886
0,884
0,882
0,874
0,872
0,865
0,827

0,890
0,888
0,887
0,884
0,882
0,874
0,873
0,863
0,828

0,892
0,890
0,888
0,885
0,883
0,876
0,873
0,865
0,830

Изводи от Таблица 1:
Индексите на човешкото развитие за периода 1990-2014 година са се повишили,
съответно:
- Дания с 0,124;
- Нидерландия с 0,093
- Германия с 0,115;
- Ирландия с 0,146;
- Швеция с 0,092;
- Обединено кралство с 0,134;
- Люксембург с 0,113;
- Белгия с 0,084;
- Франция с 0,109;
- Австрия с 0,091;
- Финландия с 0,1;
- Италия с 0,107
- Гърция с 0,106;
- Португалия с 0,093;
- Испания – 0,12;
След направените прости математически изчисления сравнихме с колко се е покачил Индексът на човешкото развитие в отделните страни и можем да изведем изводите, че при всички се е покачил с близо 0,1 единици.
Класиране на страните според Индекса за човешко развитие (Таблица 2)
Години

1993

1994-1998

1999-2004

2005-2006

2007-2017

Страна

Япония

Канада

Норвегия

Исландия

Норвегия
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Индекс на човешкото развитие и неговите компоненти за 2014 година (Таб. 3)
№

Години

HDI

1.
2.
3.
4.
5.

Дания
Нидерландия
Германия
Ирландия
Швеция
Обединено
кралство
Люксембург
Белгия
Франция
Австрия
Финландия
Испания
Италия
Гърция
Португалия

0,923
0,922
0,916
0,916
0,907

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Средна
Среден брой
БНП
продължителност формално
на лице от
на живота
образование населението
Страни от ЕС (15)
80,2
18,7
44 025
81,6
17,9
45 435
80,9
16,5
43 919
80,9
18,6
39 568
82,2
15,8
45 636

0,907

80,7

16,2

0,892
0,890
0,888
0,885
0,883
0,876
0,873
0,865
0,830

81,7
80,8
82,2
81,4
80,8
82,6
83,1
80,9
80,9

13,9
16,3
16,0
15,7
17,1
17,3
16,0
17,6
16,3

39 267
58 711
41 187
38 056
43 869
38 695
32 045
33 030
25 524
25 757

От таблицата виждаме 15 страни от Европейския съюз. С най-висок Индекс на
човешкото развитие за 2014 г. е Дания с 0,923 ед., а с най-нисък е Португалия с 0,830.
В таблицата са посочени компонентите, които изграждат Индекса на човешкото развитие.
Можем ясно да видим, че с най-висока продължителност на живота е в Италия с
83,1 години, след нея Испания с 82,6 години, а на трето място е в Франция с 82,2
години. Най-ниската продължителност на живота е в Дания с 80,2 години.
Годините формално образование в Дания са 18,7 години, следвано веднага от
Ирландия с 18,6 години. Годините формално образование при Люксембург са 13,9
години.
БНП на лице от населението е най-високо в Люксембург с 58 711 единици, а
най-ниско при Гърция с 25 524 единици.
Стойност на HDI за България за периода: 1990-2015 г. (Таблица
4)
Година

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

HDI

0.70

0.70

0.71

0.75

0.77

0.77

0.78

0.78

0.79

0.79

Според ООН: България е една от най-добрите по човешко развитие. Страната
ни е на 51-во място от 189 държави, като изпреварваме Румъния (данни от 2017 г.)
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Индекс на щастието (HPI)
Индексът на щастието (HPI) включва: продължителността на живота; благополучие; неравенство на резултатите и екологичния отпечатък.
HPI (Happy Planet Index) се изчислява чрез формулата:
– средна продълж. на живота;
– благополучие;
– неравенство на резултатите;
– екологичен отпечатък;
Норвегия оглавява класацията за световния индекс на щастието през 2017 г.,
следвана от Дания, Исландия и Швейцария. Именно тези държави отбелязват високи
резултати по всички основни показатели, определящи индекса на щастието: свобода,
щедрост, честност, здраве, доходи и добро управление. Норвегия е избрала да добива
петрол бавно, като инвестира печалбите в бъдещето, вместо да ги харчи веднага.
Около 80% от разликите в стойностите на щастието по света се появяват вътре в
самата държава. Разликите в доходите имат по-голямо значение в по-бедните страни,
но дори и там психическите заболявания са основен източник на нещастие. Работата
също е основен фактор, определящ щастието. Безработицата причинява драстичен
спад в индекса на щастието, а дори и при тези, които работят качеството на работа
може да доведе до вариации в стойностите на индекса на щастието.
Китайците са толкова щастливи сега, колкото са били преди 25 г. Индексът на
щастието в Китай контрастира с покачващите се стойности на доходите на глава от
населението през последните 25 г., като оценката за качеството на живота пада стабилно от 1990 г. до 2005 г. За падащите нива на щастието допринасят растящата
безработица и разпадащата се система на обществено осигуряване, като и двата показателя се възстановяват през 2005 г.
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Данни за 2016 г. по показатели (Таблица 5) – таблицата е направена на 15
страни със случаен подбор. В таблицата страните са подредени от най-високия
Индекс на човешко развитие (HDI) към най-ниския от 15-те страни. HPI – индекс на
щастието
№
1

Страна
Германия

HDI
0,934

HPI
29,8

2
3
4

0,932
0,928
0,928

28,0
32,7
35,3

0,920

31,9

6
7
8
9
10

Швеция
Дания
Нидерландия
Обединено
кралство
Австрия
Франция
Гърция
Португалия
България

0,906
0,899
0,868
0,845
0,810

30,5
30,4
23,6
24,8
20,4

11
12
13
14
15

Румъния
Русия
Бразилия
Китай
Мароко

0,807
0,807
0,758
0,748
0,662

20,8
18,7
34,3
25,7
32,7

5

Данни за 2016 г. по показатели Таблица 6 – същите 15 страни, избрани на
случаен принцип са подредени от възходящ ред към низходящ ред, но този път по
Индекса за човешкото щастие (HPI).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Страна
Нидерландия
Бразилия
Мароко
Дания
Обединено
кралство
Австрия
Франция
Германия
Швеция
Китай
Португалия
Гърция
Румъния
България
Русия
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HDI
0,928
0,758
0,662
0,928

HPI
35,3
34,3
32,7
32,7

0,920

31,9

0,906
0,899
0,934
0,932
0,748
0,845
0,868
0,807
0,810
0,807

30,5
30,4
29,8
28,0
25,7
24,8
23,6
20,8
20,4
18,7

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

На пето място остава Обединеното кралство. Индексът на човешкото развитие, което е 0,920 единици и Индексът на щастието е 31,9 единици.
На шесто място остава Австрия. Индексът на човешкото развитие, което е
0,906 единици и Индексът на щастието е 30,5 единици.
На седмо място остава Франция. Индексът на човешкото развитие, което е
0,899 единици и Индексът на щастието е 30,4 единици.
Заключение
Икономиката на дадена страна може да расте бързо, но улиците и площадите ѝ
да са блокирани от стачки. В други държави природните богатства буквално извират
от земята, но въпреки това са определяни като изостанали и бедни. Има и такива, в
които стандартът на живот е висок, но жителите им твърдят, че са нещастни. Дали тези икономи се развиват добре или не?
Един от най-важните индекси е Индексът на човешкото развитие (HDI).
Ако искаме да се запознаем с това до колко една държава е „богата“ трябва да
започнем с изследването на индексите вътре в страната.
В заключение бих казала, че България има оптимистично бъдеще. Все повече от
възрастното поколение са с минимум средно образование, което е един от показателите на индекса.
С обръщение към младото поколение, защото ние сме бъдещето на нашата страна и вярвам, че ако всеки се стреми към своето индивидуално „розово“ бъдеще, ще
постигнем една обща цел, а именно да развием нашата родна държава. С развитието на
нашето индивидуално формално образование, ние повишаваме един от показатели на
Индекса на човешкото развитие, а от тук повишаваме и индекса на страната като цяло.
Щастието е както обществено, така и лично!
Източници:
[1]. Ангелова, Поля, Индексът на човешкото развитие- Методологически и
приложни аспекти
[2]. https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/prilojna_ikonomika/2018/12/21
/3365239_izmeri_me_ako_mojesh/
[3]. https://nbu-rechnik.nbu.bg/bg/obsht-spisyk-na-ponqtiq/blagosystoqnie
[4]. https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/sp_2_16.pdf
[5]. https://www.24chasa.bg/novini/article/7058527
[6]. https://anc.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1
%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82/
[7]. https://dariknews.bg/novini/sviat/koi-sa-dyrzhavite-kydeto-horata-sa-naj-shtastlivi2084402
[8]. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%
BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B
B%D0%BD%D0%BE_%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5#
[9]. https://www.novavizia.com/indeks-na-shtastlivata-planeta/
[10]. http://happyplanetindex.org/countries/bulgaria/
[11]. http://hdr.undp.org/en/data
[12]. https://static1.squarespace.com/static/5735c421e321402778ee0ce9/t/57e0052d440243
730fdf03f3/1474299185121/Briefing+paper+-+HPI+2016.pdf
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TEAM MANAGEMENT WHEN CREATING A TECH STARTUP
Maria Miroslavova Daskalova – Bachelor, IInd year, Burgas Free University
Gunay Nedret Ahmed – Bachelor, IIIrd year, Burgas Free University
Georgi Veselinov Karavasilev – Bachelor, IInd year, Burgas Free University
Анотация: В тази разработка са представени аспекти от управлението на екип за
технологичен стартъп, като целта е разработване на технологичен продукт – настилка, събираща кинетична енергия от вибрации от различни източници (пр. пешеходци). Описани са стъпките за създаването на стартъпа и предизвикателствата,
с които се е сблъскал ръководителя на проекта. Този проект се реализира по програма Beyond на Junior Achievement, България.
Annotation: This development presents aspects of managing a technology startup team, the
goal being the development of a technology product - flooring that collects kinetic energy
from vibrations from various sources (eg pedestrians). The steps for creating the startup
and the challenges that the project manager faces were described. This project is being
implemented under the Beyond program of Junior Achievement, Bulgaria.
Keywords: Startup, Technology, Kinetic Energy, Electricity, Piezoelectric effect, Energy
harvesting, Startup Management.
I. МОТИВАЦИЯ
КiNation e технологичен стартъп, който има за це да предостави алтернативен
източник на енергия чрез изработването на мека настилка „събираща“ кинетична
енергия от пешеходци, вибрации от превозни средства, индустриални машини, вълни, звук и други. Тази настилка има способността да превръща кинетичната енергия в
електричество. Кинетичната настилка предоставя възможност за производство на
енергия по един напълно екологичен начин, без какъвто и да е риск за хората и средата, в която живеят.
В 21 век трябва да мислим повече за варианти да живеем живота, който сме
свикнали, без да използваме масовите до момента познати ни източници на електропроизводство като АЕЦ и ТЕЦ. KiNation ще произвежда електричество, захранвано
от движението на обектите по настилката. Настилката ще е изключително подходяща
за захранването с електричество на пешеходни зони, осветление на обществени места
и много други.
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Основен проблем при използването на масовите доставчици на електроенергия
са високите сметки, както за потребление, така и за инсталация. KiNation ще спести и
от тях и ще предложи на потребителите в пъти по-ниска цена на електричество. А
възможността за инсталация на настилката както на закрито, така и на открито, я прави на практика приложима навсякъде.
II. СТАРТЪП
Стартъпът най-често е временна организация, която е създадена и с идеята да
стане голяма компания. Обикновено създателите на технологични стартъпи вярват,
че продуктът им ще бъде значим за обществото и ще има възможността да промени
света в сферата си. Точно тук идва и основната разлика в бизнес модела на създателя
на малък бизнес и основателят на стартъпа. В първия случай предприемачът на малък
бизнес иска да намери своето място на местния пазар и целите му са компанията да
му носи приходи за него и семейството му, докато стартъп криейторът цели да създаде нещо, което ще повлияе върху целия бизнес – продукт, който ще промени пазара,
ще вземе много чужди клиенти, ще има огромен мащаб.
През последните години ставаме свидетели на няколко такива стартъпи:
Melissa Climate – компания за умно управление на всеки климатик по енергийно
ефективен начин. Това се случва чрез мобилно приложение, което контролира климатика от разстояние. Освен това Melissa съобщава необходимостта от смяна филтрите
на климатика или пък дава възможност за автоматично пускане на климатика, щом
засече, че сте близо до дома си.
Novalogy и умните очила AYO – компания за умни очила, които са разработени
с помощта на революционни технологии. Тяхната цел е да помогнат за по-добра
адаптация при пътуване в различни часови зони. Осигуряват по-добро качество на
съня и дават енергия. Ползвайки ги, потребителят може да реши за какво му са необходими – за преодоляване на депресия, за повече тонус, за адаптация на организма
при часова разлика.
III. СТЪПКИ
За създаването на всеки успешен проект и продукт е от съществено значение
екипът, който стои зад него. Един успешен екип гарантира повече продуктивност, организация и мотивация. За да се постигне, има няколко важни елемента, с които
лидерът на екипа трябва да е наясно.
Обвързването към фирмените цели и идеи е първият от тези основни елементи.
Той е в основата на разбирателството на екипа. Чрез него всеки един от членовете му
са наясно за своето място в него, знаят фирмените цели и знаят с какво те трябва да
допринесат за тяхното постигане.
Комуникацията е елементът, чрез който се гарантира гладката работа в екипа.
За да може всеки от членовете да изкаже своето мнение, да представи идеите си, да
помоли за помощ, е необходимо комуникацията в екипа да бъде добра. Във всеки
един екип от основно значение е отборната игра или способността на всеки един член
да сътрудничи на другите. Важно за доброто управление на екипа е и управлението
на конфликтите, защото няма екип, в който не съществуват конфликти. Те са повече
от нормални, но е важно да се управляват добре. Тук ролята на лидера е да покаже на
членовете на екипа как да се справят с тях, без излишно напрежение, което би влошило работния процес и добрият тон на общуване. Той трябва да се включва във почти
всички дейности, особено изискващи неговото неотложно присъствие.
Лидерът е основният човек, който има за цел да създава елементите за организирането на добрия екип.
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IV. РЕАЛИЗАЦИЯ
Целта на нашият екип e да създадем продукт, който да има свойства, които да
бъдат показани на най-ранните ни клиенти и по този начин да съберем възможно
най-много обратна връзка от тях с възможно най-малко изразходвани ресурси. Като
за начало определяме нашият пазар като такъв, че да не удовлетворява множество видове клиенти и употреби, а такъв който да е само нишов и е важно да уцелим точният
сегмент от пазара, за да получим начален капитал, с който в последствие да разширим нашият стартъп.
Един от начините за популяризирането на Ki-path е създаването на приложение. Чрез него можем да следим данните от активните потребители и тяхната оценка
до колко те са доволни от това, което разработваме. Използването на гъвкава методология, която помага на нашата стартирала компания да работи в правилен ритъм на
работа и адаптиране максимално бързо към обратната връзка на потребителите също
допринася за правилно управление . За развитието ни в бъдещ план целим да кандидатстваме в различни кампании за финансиране по този начин да мащабираме компанията си. Една такава, в която вече участваме е преакселераторска програма, която
ни предоставя възможността за работа с различни ментори и отбори, което ни помага
за разширяване на нашето знание в областта на предприемачеството и мотивацията.

V. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Предизвикателствата с които се сблъсква една новосъздадена компания, целяща
производството на технологичен продукт, непознат до сега на пазара и внедряването
му във вече съществуваща ниша на глобалния пазар не са никак малко.
Разработването на нашият продукт, преди всичко се състои от първоначален
прототип, за който потенциалните купувачи могат да добият представа. Състои се от
коркови плоскости, към които са прикрепени пиезоелектрици, свързани последователно, образувайки сами по себе си верига чрез кабели. Същевременно всички технически компоненти се обединяват към платка, която впоследствие се програмира.
За да увеличим максимално енергодобива дори в часовете с минимален трафик
и вибрации, които KiPath събира, сме включили и алтернативен вариант, а именно
слънчеви панели. Преди реализирането на идеята и пускането на продукта на пазара,
е направено проучване относно зоните с най-интензивен трафик и наситеност на вибрации.
Също така е важно определянето на потенциални конкуренти. Времето отделено за разработване, тестване и подобравяне, да може нашият продукт да е уникален и
иновативен, а не просто поредният, също е от голямо значение. Добра практика е да
се направят проучвания и консултации в различни области и източници, за да може
продуктът да не нарушава авторските права и интелектуалната собственост, което
само по себе би довело до нови препяствия.
Съобразили сме се с новите тенденции в технологиите и съгласуваме техническите умения, заедно с меркетинговите, за да избегнем едното да не превъзхожда другото. От друга страна не бихме информирали общността за всички свойства на продукта, преди той да бъде пуснат официално, с цел да подбудим интересът на клиентите ни. Разкриването на всички технически качества по време на първото представяне би довело до масов интерес в рамките на събитието от страна на присъстващите,
което последствие би помогнало за продажбата на технологичния продукт.
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VI. ИЗВОДИ И РАЗВИТИЕ
Динамиката на съвременният живот допринася за нуждата от иновации и развитие във всички аспекти. Индустрия 4.0 е основен фактор в създаването на съвременни технологични стартъпи, бизнес иновации и нови нишови пазари. Един продукт
сам по себе си не е достатъчен за да спечели иначе трудно печелещата се аудитория
от потенциални купувачи. Ключът е в уникалността и свойствата на KiPath, както и
възможността за включване на много нови подобрения и разширения, гарантиращи
запазването на настоящите клиенти, печелене на нови такива и разрастване на бизнеса в национален, в последствие глобален мащаб.
В близкото бъдеще планираме разрастване на компанията като започнем от създаването на сайт и онлайн платформа към него за автоматично и персонално обслужване на клиенти. По този начин можем да гарантираме по-добра връзка с хората интересуващи се от KiPath настилките и тяхната функционалност.
Обработването на данни, анализиращи трафика, температурните промени и вибрации от сеизмична дейност посредством сензори поставени в настилката, би увеличила интереса и ползата от настилката, спомагайки за подобряването качеството и
средата на живот.
Използвани източници:
[1]. Балтов, Милен, “Бизнес проекти и инвестиции в предприемачеството и иновациите”, Издателство Начало, Бургас, 2013
[2]. Балтов, Милен и Лалка Борисова, Технологични предизвикателства и иновации –
източник на конкурентно предимство, „Научни трудове” на МВБУ, Том. 4,
Ботевград, 2011
[3]. Baltova, S., Servitisation: a Strategic Business Model for Growth, APPLIED
researches in technics, technologies and education, ARTTE Vol. 1, No. 2, 2013
[4]. Baltova, S., Baltov, M., Value Creation and Value Co-Creation in Professional
Business Services: A Challenge in Digital Environment, Bulgarian Journal of Business
Research, 3, 31-44, 2017.
[5]. Baltova, S., Policies to Support the Innovative Development of Knowledge-Intensive
Services, Proceeding of the International Scientific Conference „Post-crisis
management in the business“, UCTM Sofia, ed. Academic Publications, pp. 651-657,
2015.
[6]. https://studyabroad.bg
[7]. https://www.diterambconsult.com/blog/article/7-saveta-za-izgrazhdane-na-uspeshenekip#.XpxaIMgzZPY
[8]. https://masschallenge.org/article/how-to-start-a-techcompany?fbclid=IwAR2zU2AE2ttAcAb_5MTM4ZprjPTSyGxkXGsCPAAkxwHnZjG
nhLVClQz4V6M
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Union
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I. Европейски съюз
Европейският съюз е икономически и политически съюз на 28 европейски
държави, насочен към регионална интеграция.
С помощта на стандартизирана система от закони, която е в сила във всички
страни на Европейския съюз, е създаден общ пазар, който гарантира свободното
движение на хора, стоки, капитали и услуги, включително премахване на паспортния
контрол в рамките на Шенгенското пространство, което включва както страните
членки, така и други европейски държави. Европейският съюз приема закони в
областта на правосъдието и вътрешните работи, както и формулира общи политики в
областта на търговията, селското стопанство, рибарството и регионалното развитие.
19 държави от Европейския съюз въведоха единна валута, еврото, образувайки еврозоната.
Като предмет на международното публично право Европейският съюз има правомощието да участва в международни отношения и да сключва международни договори. Формира се обща външна политика и политика на сигурност, която предвижда
координирана външна и отбранителна политика.
Най-важните институции на ЕС са Европейската комисия, Съветът на Европейския съюз, Европейският съвет, Съдът на Европейския съюз, Европейската сметна
палата и Европейската централна банка. Европейският парламент се избира на всеки
пет години от граждани на ЕС.
Европейският съюз включва 28 държави: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Унгария, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипър,
Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения , Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Швеция и Естония.
II. Условия за влизане в Европейския съюз
За да се присъедини към Европейския съюз, страната кандидат трябва да отговаря на критериите от Копенхаген, приети през юни 1993 г. на заседание на Европейския съвет в Копенхаген. Тези критерии са:
 Политически критерий – страните-кандидатки трябва да имат стабилни
институции, гарантиращи спазването не демократичността, законността, правата на
човека, уважение и зашита на правата на малцинствата;
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 Икономически критерий – страните-кандидатки трябва да имат работеща
пазарна икономика и да се в състояние да се справят с конкурентния натиск и
действието на пазарните сили в рамките на ЕС;
 Критерий за спазването на задълженията – страните-кандидатки трябва да
са в състояние да спазват задълженията, които носи членство в ЕС, преди всичко да
се придържат към целите на политическия, икономическия и валутния съюз, а това
означава да синхронизират своите правови системи със законодателство на ЕС.
Официално планът за създаване на ЕВС е бил утвърден с Маастрихтския договор за създаването на Европейския съюз и икономическия и валутен съюз.
Маастрихтският договор определя пет критерия за конвергенция, които всяка странакандидатка трябва да изпълни:
1) Стабилност на цените – равнището на инфлацията не трябва да превишава
с повече от 1,5% средното равнище на инфлация на трите страни-членки с най-добри
показатели за инфлация (най-ниска инфлация) за предходната година;
2) Бюджетния дълг не трябва да превишава 3% от БВП;
3) Държавен дълг не трябва да превишава 60% от БВП;
4) Дългосрочни номинални лихвени проценти не трябва да превишават с повече
от 2% средното равнище на номинални лихвени проценти на трите страни-членки с
най-добри показатели (най-ниски) за предходната година;
5) Стабилност на обменните курсове – валутният курс трябва да остане в границите на по-рано определени разрешени колебания (15%) за две предходни години.
III. История
Идеите за паневропейството звучаха с особена сила след Втората световна война. В следвоенния период на континента се появяват цяла поредица организации:
Съветът на Европа, НАТО, Западноевропейският съюз.
Първата стъпка към създаването на съвременен Европейски съюз е направена
през 1951 г.: Белгия, Германия, Холандия, Люксембург, Франция, Италия подписаха
споразумение за създаване на Европейска асоциация за въглища и стомана (ЕОУС,
ECSC – European Coal and Steel Community), чиято цел беше да се обедини Европейски ресурси за производство на стомана и въглища.
С цел задълбочаване на икономическата интеграция същите шест държави през
1957 г. създават Европейската икономическа общност (EEC – European Economic
Community) и Европейската общност за атомна енергия (Euratom – European Atomic
Energy Community). Най-важната и широка по отношение на компетентността на тези
три европейски общности беше ЕИО.
Европейският съюз е правно закрепен в Договора от Маастрихт, подписан на
7 февруари 1992 г. и влиза в сила на 1 ноември 1993 г. на принципите на Европейските общности.
IV. Вътрешна политика на Европейския съюз
Процесът на развитие и трансформиране на тези европейски общности в съвременен Европейски съюз се осъществи чрез:
1) прехвърляне на все по-голям брой управленски функции на наднационално
ниво;
2) увеличаване на броя на участниците в интеграцията.
След създаването на ЕС е създаден единен пазар във всички държави-членки. В
момента 18 държави от Съюза използват единната валута, образувайки еврозоната.
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Развитието между участващите страни на общ пазар, както и създаването на
митнически съюз бяха две от основните цели за създаване на Европейската икономическа общност. Митническият съюз предполага забрана на всякакви мита в търговските отношения между държавите-членки и формирането на обща митническа тарифа по отношение на трети страни. Общият пазар разширява тези принципи до други
пречки пред конкуренцията и взаимодействието между икономиките на страните от
съюза. Тези две основни цели гарантират така наречените четири свободи:
1) свобода на движение на стоки;
2) свобода на движение на хора;
3) свобода на движение на услуги;
4) свобода на движение на капитали.
Свободата на движение на капитал предполага не само възможността за безпрепятствени плащания и трансфери през граница, но и закупуването на недвижими
имоти, акции на дружества и инвестиции между държавите.
Свободно движение на хора означава, че гражданин на Европейския съюз може свободно да се движи между страните от съюза за пребиваване (включително пенсиониране), работа и обучение. Предоставянето на тези възможности включва опростяване на формалностите по време на преместване и взаимно признаване на професионални квалификации.
Свободата на движение на услуги позволяват на хората, ангажирани с независима икономическа дейност, свободно да се движат между страните от съюза и да се
занимават с тази дейност постоянно или временно.
Европейският съюз разработва и наблюдава прилагането на антитръстовите закони, за да осигури свободна конкуренция на вътрешния пазар. Комисията, като
регулаторен орган по въпросите на конкуренцията, отговаря за антитръстовите въпроси, мониторинга на сливания и придобивания на предприятия, разделяне на картели, подкрепа на икономическия либерализъм и мониторинг на предоставянето на
държавна помощ.
V. Валутна единица – евро
Принципите, уреждащи паричния съюз, са заложени още в Римския договор от
1957 г., а паричният съюз става официалната цел през 1969 г. на срещата на върха в
Хага. Само че с приемането на Маастрихтския договор през 1993 г. страните от
Съюза бяха задължени по закон да създадат валутен съюз не по-късно от 1 януари
1999 г. На този ден еврото беше представено на световните финансови пазари като
разчетна единица. На 1 януари през 2002 г. банкнотите и монетите бяха въведени в
парично обращение.
Целта на еврото е да помогне за изграждането на общ пазар чрез опростяване на
туризма и търговията; елиминиране на въпросите, свързани с валутния курс; осигуряване на прозрачност и стабилност на цените, както и ниски лихвени проценти; създаване на единен финансов пазар; осигуряване на валута, използвана в международен
план и защитена от шокове от голям обем оборот в еврозоната.
Управляващата банка на Еврозоната, Европейската централна банка, определя
паричната политика на страните-членки с цел поддържане на ценовата стабилност.
Той е центърът на европейската система на централните банки, обединяващ всички
национални централни банки на страните от ЕС.

309

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

VI. Присъединяване на България към Европейския съюз
В края на 90-те години на 20 век България променя ориентацията си, както политическа, така и икономическа, от Русия към Европейския съюз. Предстоящото влизане в Европейския съюз се тълкува от българската общност като начин за модернизиране на страната, като възможност да се присъедини към интеграционните процеси, обхванали съвременна Европа, като начин да се гарантира сигурността на страната в новите условия.
Обстоятелствата, които ускориха системната трансформация на България, беше
валутната криза. До 1989 г. външният му дълг надхвърля 10 млрд. долара. Ситуацията се влошаваше от факта, че българското правителство поиска забавяне на плащането на дългове. Това беше възприето негативно от западните кредитори и доведе до
финансовата изолация на България.
На 8 май 1990 г. в Брюксел е подписано споразумение за търговско и политическо сътрудничество между Европейската общност и България. ЕС предложи еднакви изисквания за страните, които желаят да се присъединят към него. Предварителните преговори за асоциирането на страни като България и Румъния предполагаха
положителен резултат само ако те отговарят на редица условия, включително политически. Имаше се предвид, че страните кандидатки трябва да докажат, че изграждат
правова държава, зачитат правата на човека, имат функционираща многопартийна
система, провеждат свободни и честни избори и трябва да работи пазарната икономика.
През декември 1995 г. България кандидатства за членство в ЕС и започва да
предприема стъпки за постигане на европейски стандарти. През март 1998 г. страната
прие „Националната стратегия за присъединяване на България към ЕС“. Преговорите
за присъединяването на България към ЕС започнаха през март 2000 г.
На 25 април 2005 г. на церемония в Люксембург България и Румъния подписаха
споразумение за присъединяване към Европейския съюз от 1 януари 2007 г. Както се
казва в споразумението, двете държави бяха обявени за членове на Европейския съюз
на 1 януари 2007 г.
Следващата стъпка на България е присъединяването към Европейския валутен
клуб.
VII. Ползите от преминаването към еврото
Очевидно единната валута ви позволява да намалите разходите при пътуване до
други страни от еврозоната или при покупка на стоки от еврозоната, тъй като не е
необходимо да конвертирате валутата. Освен това е много по-лесно да сравнявате
цените.
Страхът от инфлация след приемането на еврото е широко разпространен сред
българските граждани. Въпросът е доколко оправдан е този страх.
Съдейки по опита на страните, които са присъединили се към еврозоната, тези
страхове не са оправдани. Данните за инфлацията на потребителските цени показват,
че в повечето страни, които се присъединиха към еврозоната през последните 10
години, месецът, в който се присъединят към еврото, има по-ниска месечна инфлация
(дори в няколко страни има дефлация). Очевидно, че инфлацията или дефлацията
към момента на присъединяването (независимо дали е месечна или годишна) зависи
от много други фактори – икономическия цикъл, световните цени на стоките, нарастващите заплати и вътрешни заеми, валутните курсове и т.н.
В анализ от 2009 г. Европейската централна банка заключи, че въвеждането на
еврото има малък ефект върху общата инфлация. Независимо от това ЕЦБ отбелязва,
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че цените на някои групи стоки са се увеличили значително след преминаването към
еврото и тези групи се отнасят главно към сектора на услугите (ресторанти и барове,
развлечения, фризьори, почистване и ремонт и др.).
Всички страни от Централна и Източна Европа (Централна и Източна Европа),
които станаха членове на еврозоната, отчитат добър икономически растеж. Например
през последните три години пет държави от ЦИЕ – Балтийските страни, Словакия и
Словения – отчитат среден икономически растеж на глава от населението от малко
над 3,6%. През 2017 г. петте страни от региона, които се присъединиха към еврозоната, ускориха растежа и достигнаха среден темп от почти 5%, докато Полша, Чехия
и Унгария нараснаха с около 4%. С други думи присъединяването към еврозоната не
влияе неблагоприятно на процеса на догонване. Същото се отнася и за фискалните
показатели – петте страни от ЦИЕ, които влязоха в еврозоната, обикновено имат ниски нива на дълг и дефицит.
Едно от най-сериозните икономически последици от присъединяването към
еврозоната е възприемането на кредитен риск за съответната държава и компаниите,
които работят в нея. Възприемането на риска се измерва главно с кредитни рейтинги
на международни рейтингови агенции. С въвеждането на еврото възприемането на
риска за страната като цяло намалява и това неминуемо води до подобряване на
кредитния рейтинг на страната и местните фирми, за които суверенният рейтинг е
естествен и непреодолим таван.
От гледна точка на местния бизнес, това автоматично води до по-ниски лихви
по заеми от български банки на местни физически и юридически лица. Това въздействие върху местния кредитен пазар е изключително важно, защото означава полесен достъп до заеми за българските компании и граждани, и следователно, силен
стимул за инвестиционна активност и потребление, и следователно, тласък за ускоряване на икономическия растеж.
По този начин преходът към еврото ще се отрази на икономическата жизнеспособност, ще привлече инвестиции, ниски лихвени проценти по заеми, спестяване на
валутни транзакции и ще бъде по-лесно да се пътува.
VIII. България не е Гърция
Преди 20 години България и Гърция имаха почти еднакъв размер на държавния
дълг – около 100% от брутния вътрешен продукт. Две държави започнаха от една и
съща изходна позиция: твърде висок държавен дълг, големи дефицити и макроикономическа нестабилност. Освен това през 1997 г. България фиксира българския лев към
германската марката (по-късно към еврото), а Гърция прие еврото като своя валута
през 2001 г. И двете държави имаха две десетилетия паричен съюз с еврото. Интересно е обаче какво се е случило през този период.
Само за едно десетилетие – от 1997 до 2007 г. – България успя да намали държавния дълг до ниско ниво, под 20% от БВП. Това се реализира в резултат на дисциплинирана фискална политика и висок реален икономически растеж, а освен това
имаше известен принос от приходите от приватизация. Дори по време на световната
и европейска икономическа криза и фалита на Централната банка дългът остана под
30% от БВП, спадна до 25% в края на 2017 г. и вече с 22,5% в началото на 2018 г. С
други думи, националният дълг на България почти постоянно намалява, с изключение на кризи, когато този процес временно се прекъсва.
Ситуацията с гръцкия дълг е съвсем различна – от 1997 до 2007 г. той остана на
около 100% от БВП, след което почти удвои по време на кризата, достигайки европейски рекорд от около 180% от БВП, и остана близо до това ниво през последните
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7 години. С други думи, в добри времена дългът на Гърция остава висок и стабилен, а
в лоши моменти расте неконтролируемо.
Това показва, че има съществена разлика между България и Гърция както в
добри, така и в лоши времена. В добри времена дългът на България бързо и стабилно
намалява, докато дългът на Гърция не е такъв. В лоши моменти дългът на България
леко нараства и след това отново намалява, докато дългът на Гърция расте силно, но
не намалява.
Според Евростат през последните две десетилетия България е постигнала найголямото намаляване на публичния дълг сред всички страни от ЕС. Гърция е от другата страна – тя видя най-голямото увеличение на държавния дълг сред всичките 28
държави-членки на ЕС. България е най-добрият пример за фискална дисциплина в
ЕС, докато Гърция е най-лошият. Контрастът във фискалната политика между двете
страни е толкова голям, че няма причина за сравнение и не можа да се твърди, че
България може да е подобна на Гърция.
IX. Заключение
България сега води активна вътрешна политика, изпълнявайки условията на
Договора от Маастрихт, за да стане член на еврозоната. Присъединението на България към еврозоната ще увеличи доверието, което най-вероятно ще доведе до повишаване на рейтингите на банките, като им даде достъп до по-евтино финансиране. Разбира се, фактът, че Европейският централен Банката ще контролира най-големите
системни, важни банки на върха на българския регулатор, също така ще създаде повече доверие в обществеността и в контрагентите на банките.
България изрази готовност да приеме еврото, а Европейският съюз подкрепи
инициативата. Министърът на финансите Владислав Горанов и управителят на централната банка Димитър Радев обявиха, че предвиждат юли 2019 г. датата на участие в
ERM II, като същевременно се присъединят към банковия съюз.
България е на четвърто място от 28 държави, що се отнася до доверието в
ЕС. Нарастващото нетърпение, както и страхът от хиперинфлация – от която страда
страната преди около 20 години – накараха много българи да приемат единната валута. Сега едва 51% са за напускане на лева и приемане на еврото, а 47% дори смятат,
че новата валута ще навреди на българската икономика.
България привърза своята валута към еврото през последните 20 години, което
означава, че тя официално отговаря на условията във фиксираната система за обмен
на валута на ЕС при условията, определени в Договора от Лисабон. Споразумението
между България и Еврозоната предвижда допълнителни условия, които надхвърлят
договора. Единият е стрес тестовете за българските банки, които ще се провеждат от
ЕЦБ.
България може да се присъедини към Еврозоната през 2022 г., ако страната
получи зелена светлина за влизане в механизма на валутния курс (ERM II) по-късно
тази година, заяви вицепрезидентът на Европейската комисия Валдис Домбровскис.
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Същност на износа и вноса
В условията на съвременната глобализираща се икономика значението на външната търговия, на регионалните и световните търговски общности, притежава особено голямо значение за икономическото развитие на всяка страна. Те постепенно се
превръщат във фактор с голямо значение, който днес определя посоката и темпа на
развитие на националната икономика. Причината за това значение е високата степен
на отвореност на икономиката и силното влияние, което търпи нейното развитие от
промените в износа и вноса.
Вносът и износът взаимно се обуславят. Износът на страната е първичният източник на покупателната способност, която може да бъде използвана за внос на стоки
и услуги. Като алтернатива на отсъствието на търговия международната специализация и размяна водят до понижаване цените на вноса и повишаване на цените на износа. Нетният ефект е разширяване на възможностите на потреблението, с които разполага страната.
Фактори, които променят състоянието на вноса и износа
Тъй като търговията е част от икономиката на една държава, в настоящото изложение се представя и ролята на икономиката за състоянието на търговията, още повече, че факторите, влияещи на търговията имат отражение и върху икономиката.
Основните фактори, които се отразяват върху търговията на една държава,
включително и българската, могат да се разделят на две основни групи: външни и
вътрешни. В зависимост от това, дали икономиката е от „затворен тип” или налице
„отворена икономика”, влиянието на външните фактори има по-голяма тежест при
определяне на факторите, които влияят върху развитието на цялата икономика, и
конкретно върху търговията.
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Справянето с промените във външната среда е свързано с планирането на
„буфери”, т.е. създаването на устойчивост в търговията и икономиката, така че те да
не се влияят от тези промени. Обикновено, за да се противодейства на тези кризи е
необходимо преди това икономиката и търговията да са конкурентноспособни. Що се
отнася до търговията благоприятните възможности се свеждат до следното:
- Износът да се състои от предимно потребителски стоки (готови продукти
или набор от услуги), които да се произвеждат в тази държава.
- Вносът да е преобладаващо от инвестиционни стоки (суровини, материали,
машини и др.), които да се ползват в производството.
Друго важно условие е държавите, от които е реализиран вносът, както и тези,
за които е предназначен износът, да не са в състояние на криза или рецесия.
Разделянето на факторите на външни и вътрешни е условно, тъй като в един
глобализиран свят е трудно да се въздейства само върху един от факторите и да се
очаква, че това няма да се отрази и на останалите или пък ще засегне само една държава. Но за анализа в настоящия доклад ще се разгледат факторите като външни и
вътрешни. Към външните фактори, влияещи върху търговията могат да се посочат
следните:
- Състоянието на световната икономика;
- Състоянието на основните търговски партньори на страната
Състоянието на световната икономика. Ако световната икономика се развива
с по-бързи темпове и се намира в подем, то и състоянието на търговията се подобрява, когато се намира в криза или рецесия, то това се отразява и върху темповете на
развитие на износа и вноса.
Състояние на основните търговски партньори на страната. За България съществена роля за състоянието на търговията има развитието на икономиките на нейните основни търговки партньори, като държавите-членки от Европейския съюз.
Вътрешните фактори, които могат да променят състоянието на износа и вноса и
зависят от мерките, които една страна може да приеме, са:
- Състоянието на вътрешната икономика;
- Инвестициите в инфраструктурата.
Влиянието на вътрешните фактори може да се отрази върху търговията. Така
ако реалния сектор в икономиката не се развива, ясно е, че не може да увеличи нито
износът на стоки, нито вносът на суровини и материали. Външната търговия зависи в
значителна степен от предприемачеството в страната и инвестициите в реалния сектор.
Инвестициите в инфраструктура и прилагането на нови технологии води до
подобряване на логистиката в търговията, чрез по-бързото обработване на стоките,
тяхното транспортиране от България до други държави и др.
Развитие на външната търговия на България
Важно е да се посочи, че до 1990 г. търговията на България, внос и износ, е обвързана със Съветския съюз и държавите-членки на СИВ (Съвета за икономическа
взаимопомощ) и 73% от целия стокообмен е с тези държави. Едва 15% от търговията
на България е със страни от Западна Европа и около 12% с държави от т. нар. Третия
свят. Така за период от около 10 години (от 1989 до 2001 г.) България променя своята
външна търговия, като тя се пренасочва към държавите-членки на Европейския съюз.
Това се дължи, от една страна, на краха на СИВ, който се явява основен пазар за българския износ до 1989 г., а от друга – на задълбочаването на търговските отношения с
ЕС. Присъединяването ни към Европейския съюз става окончателно на 1 януари 2007 г.
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Мястото на България в световния износ и внос
Макар българския износ да отбелязва нов исторически рекорд през 2018 година,
достигайки 33.2 млрд. долара, България отстъпва позиции и е на 64 място сред
всички износители на света (61 за 2017 г.), сочи изследване, публикувано от
Българската стопанска камара.
Ръстът на родния експорт за 2018 г., спрямо 2017 г. е 6%, при увеличение на
световния внос с 10%.
Какво изнася България?
Анализ на Българската стопанска камара (БСК) сочи, че страната ни е на второ
място в глобален мащаб при прясното патешко месо, патешки дроб, консервирани
череши, както и при облеклата и обувките от азбест, предназначени за използване
при екстремни условия на труд.
Данните за 2017 г. сочат, че България държи 26,7% от световния пазар на такива
облекла, както и 26 на сто от този на патешки дроб. При консервираните череши
делът е 18 на сто, а при патешкото месо – 16 на сто.
Страната ни е още лидер в износа на маслодаен слънчоглед, рапица и анодната
мед, където отговаря за между 10% и 12% от глобалния експорт.

От анализа са изключени доставките за отбрана, тъй като НСИ третира тази информация като конфиденциална. Според неокончателни данни на вносителите, България е изнесла стоки с военно предназначение поне за 777 млн. долара през 2017 г.
По експертни оценки, износът на военна продукция би трябвало да е на единадесето място сред водещите стокови групи. Ако този износ се добави към посочените
33,2 млрд. долара, България ще изпревари Литва в световната ранглиста.
Изключвайки специфичните доставки, износът на зърно заема пета позиция.
Групите стоки с най-голям износ са електрическа техника и електроника, мед и изделия от мед, енергоносители-горива и електроенергия, машини и апарати. Тези 4
групи стоки формират 36% от износа на страната.
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Какво внасяме?
Машини и частите за тях представляват близо една трета от внесените стоки,
като по-голямата част от тях се групират като инвестиционни продукти според класификацията на БНБ. Комбинираната номенклатура обаче показва, че най-голямата
сума идва от покупките на автомобили и телефони – съответно 1,9 и 0,9 млрд. лв.
Голяма тежест имат и оптични и медицински апарати (900 млн. лв.), трактори
(598 млн. лв.), земеделските машини (малко над 590 млн. лв.), жици и кабели (583 млн. лв.),
компютри (502 млн. лв.), части за прекъсвачи и превключватели (487 млн. лв.)
Основните търговски партньори на България със страните-членки
от Европейския съюз
През 2018 г. износът на България за ЕС нараства с 9.1% спрямо 2017 г. и е в размер на 37 697.5 млн. лв. Основни търговски партньори на страната ни са Германия,
Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67,5% от износа за
държавите-членки на ЕС, по данните от НСИ.
При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация през 2018 г. в сравнение с 2017 година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (35.8%) и „Машини,
оборудване и превозни средства” (15.5%). Спад се наблюдава единствено в сектор
„Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (6.8%).
Вносът на България от ЕС през 2018 г. се увеличава с 5.5% спрямо предходната
година и достига 39 903.8 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на
стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.
При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2018 г. спрямо 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в
сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (12.6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (5.1%).
Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за 2018 г. е
отрицателно и е на стойност 2 206.3 млн. лв. По цени FOB/FOB (след елиминиране на
разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото е положително и е в
размер на 290.3 млн. лв.
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Основните търговки партньори на България с трети страни
През 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12,5% в
сравнение с предходната година и е на стойност 17 550,6 млн. лв. Основни търговски
партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати,
Македония и Руската федерация, които формират 52,6 % от износа за трети страни.
През 2018 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение с
предходната година е отбелязан в сектор „Машини, масла и восъци от животински и
растителен произход” (30,8%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (32,5%) и „Разнообразни готови продукти”
(24,2%).
Вносът на стоки в България от трети страни през 2018 г. се увеличава със7,4% в
сравнение с 2017 г. и е на стойност 23 012,3 млн. лв. (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.
При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация през 2018 г., най-голямо увеличение спрямо предходната година е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (25,3%) и
„Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (18,5 %). Спад не
се наблюдава в нито един от секторите.
Външнотърговското салдо на България с трети страни през 2018 г. е отрицателно и е в размер на 5 461,7 млн. лв. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е
на стойност 3 522,1 млн. лв.

Износ, внос и търговско салдо на България по групи страни
и основни страни партньори1 през 2017 и 2018 г.
Страни и групи
страни

Износ - FOB

млн. левове
ТРЕТИ СТРАНИ
Руска федерация
Съединени
американски щати
Турция
Китай
Република Северна
Македония
Сърбия

20051,9 18330,1
1448,9
795,9

Търговско
салдо FOB/CIF

Внос - CIF

млн. левове
-8,6
-45,1

21425,6 22967,9
6068,2
6111,5

млн. левове
7,2
0,7

-1373,7
-4619,3

-4637,8
-5315,6

797,6
4853,3
1329,0

1048,8
4368,5
1494,2

31,5
-10,0
12,4

454,4
3733,9
2171,2

566,4
3935,1
2578,7

24,6
5,4
18,8

343,2
1119,4
-842,2

482,4
433,4
-1084,5

796,3
927,2

828,2
1039,9

4,0
12,2

641,7
1183,4

627,5
1234,6

-2,2
4,3

154,6
-256,2

200,7
-194,7

2

ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизка република,
Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
и Украйна.
3
ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Исландия, Канада,
Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Република Корея, САЩ, Турция, Швейцария,
Япония, Израел и Чили.
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Изводи
България може да увеличи износа си за развитите държави, като стане подизпълнител на големите фирми и се включи в глобалните вериги на доставки. С
течение на времето ще се придобият знания и умения за по-широко самостоятелно
навлизане на световните пазари под собствена марка и със собствени разработки.
Нарасналата конкурентоспособност се дължи основно на международни компании в България, и по-малко на местни фирми. Независимо от ползите от чуждестранните инвеститори, редица суровини и материали не се преработват достатъчно задълбочено и килограмовите цени на българския износ са сравнително ниски.
Източници:
1. https://www.nsi.bg/
2. https://www.investor.bg/
3. https://money.bg/
4. https://www.capital.bg/
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НАПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ
ИЗТОЧНИЦИ
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ЕНЕРГИЕН ПОТЕНЦИАЛ НА МОРСКИ И ОКЕАНСКИ ВЪЛНИ
Анелия Нейчева, Илиaна Стамова
Бургаски свободен университет

ENERGY POTENCIAL OF SEA AND OCEAN WAVES
Aneliya Neicheva, Iliana Stamova
Burgas Free University
Abstract: This report looks at ways to convert sea wave energy. A comparative analysis of
the types of converters and of the principles of operation is made.
Key words: WEC, Renewable energy, converter.
Въведение
Приливните и отливните вълни имат много голям енергиен потенциал (Фиг. 1).
Движението на океанските маси при приливите и отливите е причинено от гравитационното взаимодействие между Земята и Луната. Данни за глобалния ресурс за различни форми на океанска енергия са показани в Таблица 1.
Таблица 1
Форма на енергия

Разчетен глобален ресурс [TWh/yr]

Вълни

8 000 - 80 000

Приливи

300 +

Currents

800+

Термични градиенти

10000

Градиенти на солеността

2000

Има два основни вида конструкции на електроцентрали, използващи енергията
на морските вълни. Първият тип са бреговите електростанции, използващи енергията
на прибойните вълни, а другият са електроцентрали, изцяло или полупотопени в морето, в близост до брега.
Океанската енергия се състои от два типа енергия: термална енергия, идваща от
топлината на слънцето и механичната енергия, идваща от вълните и енергия на
приливите и отливите.
Океаните покриват над 70% от повърхността на земята, което ги прави найголеми колектори на слънчева енергия.
Слънцето затопля повърхностните океански води повече, отколкото дълбоките
води, получава се температурна разлика и се съхранява термална енергия. Термалната водна енергия има много приложения, в това число и за генериране на електрическа енергия.
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1. Вълновите енергийни преобразуватели според местоположението им
Вълновите енергийни преобразуватели са обект на непрекъснато развитие, те са
категоризирани в зависимост от местоположението на инсталирането им.
Развитието на технологията им е както следва:
 Първото поколение WEC (вълнови енергийни преобразуватели) са инсталирани на бреговата линия и поради това WEC са WECs shoreline (Фиг. 1).

Фиг. 1. Брегова инсталация на WEC.
 Второто поколение са инсталирани на крайбрежни места и са известни като
закотвени WEC, защото са закотвени близо до бреговете (Фиг. 2).

Фиг. 2. Крайбрежна централа.
 Третите поколения WEC са офшорни и както показва името, това са WEC,
инсталирани в открито море, работещи при по-сурови и по-тежки условия, което
налага тяхното инсталиране и експлоатация да е на по-високи нива от останалите.
Факторите, които могат да доведат до избор на едно от трите места, са специфични за бюджетната наличност и изискванията или ограниченията, определени от
соствениците на проекти.
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2. Принцип на действие на WEC
Принципът на действие на WEC може да се разгледа в три основни направления:
 (Осцилиращата водна колона) OWC използва вълните за компресиране и разширяване на въздух, за завъртането на въздушна турбина, която се използва за производство на електричество;
 Устройства (устройства за покриване на връх) OTD използват водата от вълните за запълване на резервоар, така че водата се отвежда на по-високи нива от морското равнище и задвижва хидропомпа за производство на електричество;
 Устройствата с активирана вълна (тела, активирани от вълната) WAB се колебаят под действие на вълновото движение, много от тях използват хидравлична
система за генериране на електричество.
3. Видове преобразуватели
Има 3 основни типа WEC, идентифицирани по посоката, в която те експлоатират или управляват вълните (Фиг. 4).
 Атенюаторите са удължени структури с размери, по-големи от дължината на
вълната, ориентирани са успоредно на посоката на разпространение на вълната.
Всеки атенюатор се състои от верига от цилиндрични компоненти, които са свързани
чрез хидравлични връзки на помпата, така че да могат да съответстват на локалната
форма на колебателната вълна.

Фиг. 4. Схема типовете WEC:
1 – атенюатор, 2 – терминатор, 3- -точков абсорбатор.
 Точковите абсорбатори имат размери, много по-малки от дължината на вълната. За разлика от атенюаторите, малката им структура им позволява да абсорбират
вълновата енергия от всички посоки. Те се издигат нагоре и надолу по повърхността
на вълните.
 Терминаторите. са подобни на атенюаторите с една основна разлика – те са
ориентирани перпендикулярно на посоката на разпространение на вълната.
Плаващите конструкции съответстват на местните височини на морската вода,
те се движат относително една в друга при затихващи устройства или по отношение
на точката на шарнира, в случай на точкови абсорбатори. Енергията на вълната може
да бъде използвана чрез превръщането на механичните движения, предизвикани от
вълната, в електричество. В атенюаторите (напр. Pelamis), хидравличните помпи в
ставите между цилиндричните компоненти са проектирани да издържат на механично огъване. Механичното осигурява изпомпване масло в резервоар с високо налягане,
който след това генерира електричество чрез хидравлична мощност огъване.
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Амортизаторите от типа PowerBuoy също работят с подобен механизъм.
Принцип на overtopping. Енергията на вълната също може да бъде уловена под
формата на потенциална енергия. Както е показано на Фиг. 5 WEC от тази категория
са проектирани да улавят морска вода, която влиза от тесен канал в резервоар, издигнат над морското равнище. След това акумулираната морска вода от резервоара контролирано се освобождава обратно в океана чрез хидравлична турбина за генериране
на електричество. Тези WECs могат да бъдат разположени на брега (например
Tapchan) или в офшорни (например вълнен дракон).

Фиг. 5.
4. Възможности за използване на вълнови преобразуватели на енергия в
Черно море
С оглед на увеличаването на изчислителните ресурси и подобрените модели на
вятърните вълни, е проведено проучване за прецизна оценка на вълновия енергиен
потенциал за Черно море.
То е извършено в рамките на изследователския проект TUBITAK (Akpınar et al.,
2015). Използван е моделът SWAN. Ван Вледер и Акпинар (2015) откриват, че управлението на този вълнов модел с данни от CFSR за вятъра дава най-добрите резултати
за Черно море.

Фиг. 6. Сравнения на времевата серия и разсейване на графиката на резултатите
от калибрирания модел SWAN при три шамандури на етапа на валидиране.
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Моделът на ветровото вълнение SWAN е приложен за създаване на дългосрочен
(31 години) набор от данни, от който да се извличат данни за съответните параметри
(Фиг. 6). В рамките на проекта първо е създаден модел SWAN с увеличаващи се
пространствени разделителни способности (груба решетка, фина решетка и три подрешетки), фокусиращ се върху югозападния бряг на Черно море.
Оптимизиране са числените стойности на модела SWAN за Черно море чрез калибриране на настройките на изходния термин за дълбоки и плитки води. Калибрирането и валидирането на модела SWAN се е извършило с измервания на шамандури в
шест места (Хопа, Геленджик, Глория, Синоп, Фильос и Карабурун). Извършена е
31-годишна дългосрочна симулация, като е получена огромна база данни от параметри на вятъра и вълната за грубата мрежа и трите подрешетки.
На база на получените резултати е извършен анализ за пространствените и сезонни изменения на вълновия енергиен потенциал на Черно море. Тази информация е
необходима за определяне на оптималното местоположение за вълнови преобразуватели на енергия (WEC).
Заключение
Технологията, използваща енергията на вълните е най-развита в сравнение с останалите технологии, използващи форми на енергията на океана. Предлагат се много
прототипи за използване на вълновата енергия и в крайна сметка е изключително
важно да се разработят конкурентноспособни WEC за комерсиализация.
Като сравнително нова технология важно е да се установи нейното представяне
в сурови морски среди и да се тества въздействието върху околната среда чрез демонстрация в пълен мащаб. След преодоляването на тези бариери, технологията на
океанската енергия, включително вълновата енергия, може да се превърне в жизненоважна част от портфолиото за възобновяема енергия.
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ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
ЕНЕРГИЙНИТЕ НУЖДИ НА ЕДНОФАМИЛЕН ДОМ
Антон Василев
Бургаски свободен университет, ЦИТН

DESIGN OF A SYSTEM TO PROVIDE ENERGY NEEDS OF
FAMILY HOUSE
Anton Vasilev
Burgas Free University, СITS
Abstract: The paper looks at the construction of an electrical system for a single-family
home, which is completely independent of the Bulgarian energy grid. Ecologically clean
renewable energy sources in the paper are sun (photovoltaic panels), wind (wind
generators) and water (hydro generators and proton-membrane fuel cell). Together,
appropriately and with the required capacity, power generation systems can provide
enough energy to support the normal consumption of a household.
Key words: PV system, wind generator, fuel cell, water tower.
Въведение
В представената разработка е предложен вариант на изграждане на система за
осигуряване на електрическа енергия за еднофамилен дом, която е напълно независима от захранващата енергийна мрежа.
Системата е предвидена да използва източници на възобновяема енергия: слънчева енергия (фотоволтаични панели), вятърна енергия (ветрогенератори) и енергия
от водата (хидрогенератори и протонно-мембранна горивна клетка). Разположени
заедно, подходящо и с необходимите мощности, отделните елемени на системата за
производство на електроенергия могат да осигурят достатъчно енергия, за да подържат нормалната консумация на едно домакинство.
1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕДНОФАМИЛЕН ДОМ
PV-модулите са модулни платна или сандвич-панели, в които между слоеве
твърда подложка и прозрачен слой са вградени силициеви пластини с поли- или
монокристална структура, свързани помежду си. PV модулите имат дълъг производствен живот. Характеризират се с това, че са ефективни дори когато слънчевите лъчи
не ги огряват директно (при облачно време), а производителността им намалява от
5% до 15% за 10 годишен период на експлоатация, основно поради стареене на найгорния, пропусклив за UV-лъчите стъклен или друг вид прозрачен слой.
Фотоволтаиците работят сравнително по-добре, когато са добре охладени и
директно огрени от слънчеви лъчи.
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Средният интензитет на пълната слънчева радиация, падаща на хоризонтални
повърхности, годишно е 143,9 W/m2, като най-слаб интензитет се отчита през зимния
сезон – 50÷80 W/m2, а най-силен – 200÷240 W/m2 [1].
В практиката се използват няколко стандартни напрежения (1.5 V, 6 V, 12 V,
24 V и 48 V), които са кратни едно на друго, ето защо и фотоволтаичните модули се
проектират в повечето случаи в съответствие с един от тези стандарти.
Пазарът предлага много и различен асортимент PV-модули, като размерът и
мощността им варират според нововъведенията на технологиите за производството.
Така например, PV-модул с размери 1000/500 mm произвежда около 100 W електроенергия. На пазара за фотоволтаици много разпространени и сравнително евтини са
PV-модулите с дебелина 3 mm. Те са леки и много лесни за монтаж. За разлика от
предшествениците си тези леки PV-модули са идеални дори за палатки.
Друга разработка за производство на електрическа енергия с използване на
слънчевата радиация са PV-боите. Все още недостъпна за широкия потребител и в
процес на разработка, тази технология предлага възможност буквално всеки квадратен сантиметър от фасадата на една сграда да се използва за производство на електроенергия.
Ветрогенератори. В практиката се използват основно следните два вида ветрогенератори:
 С хоризонтален вал – при тях най-голяма ефективност се получава, когато
оста на ротора е успоредна на посоката на скоростта на вятъра. Към малките
ветрогенератори се монтира и ветропоказател. Генераторът и ветротурбината
са монтирани на общ хоризонтален вал;
 С вертикален вал – при тях лопатките на вала са проектирани така, че няма
значение от коя посока ще ги завърта движещата сила на вятъра.
Синхронните генератори по най-добър начин отговарят на условията за работа в
малки вятърни електроцентрали (ЕЦ), в условия на резки и чести изменения на скоростта на вятъра. Малките конструкции за автономен товар са с по-ниски постоянни
напрежения обикновено 12, 24 или 48 V.
Изборът на оптимални параметри на вятърната ЕЦ се прави на база ветровия потенциал (ветроенергийния поток) на дадената местност и техническите ограничения
на конструкциите. Произведената електроенергия се определя с помощта на зависимостта:
W= Рn. Тn

(1)

Където:
 Рn – номинална (инсталирана) мощност;
 Тn -– часова използваемост на инсталираната мощност.
Разгледана е зона „Б“ от южното Черноморие, за която полезният ветрови
потенциал е 60-65% (за период 2350 ч.) през зимата и пролетта и 35-40%. (за период
2150 ч.) за лятото и есента [2].
Хидрогенератори. При хидрогенераторите силата на водния поток задвижва
винт или турбина, които предават кинетичната енергия на електрически генератор.
Малките пико-хидроенергийни системи (с мощност 500 W, 1000 W, 3000 W) са
подходящи за имоти с малък (надземен или подземен) водоизточник и водонапорна
кула. Като пример - хидрогенератор с мощност 500 W има нужда от 15 m воден стълб
и дебит от 24,47 m3/h или воден стълб от 60 m и дебит 6,12 m3/h [3].
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Водонапорна кула. Водните кули и резервоари имат относително просто
устройство. Представляват затворени обеми за съхранение на вода, разположени на
високо при използване на опорна структура, изградена от стомана, стоманобетон или
тухли.
Голямата височина е необходима, за да се осигури налягане. Всеки метър осигурява на 9,71 kPa. Тъй като работи на гравитационен принцип, водната кула трябва да
бъде достатъчно висока. Именно затова кулите често са не само високи, но и са разположени на високо място, за да може с разположението им да се компенсира част от
необходимата им височина за нужното налягане. В хълмисти райони кулата понякога
може да се замени с обикновен резервоар, разположен на най-високия хълм в местността. Водната кула служи за напояване, домакински нужди, а може също да се използва и за гасене на пожар.
В този проект тя играе ролята и на хидроенергиен източник.
Водна потопяема помпа. Водните помпи транспортират вода от едно място на
друго посредством система от маркучи и тръби. Класифицирани са на база вид, размери и мощност. Потопяемата помпа има най-висока степен на защита от електрически ток, тя може да се използва за изпомпване на мръсна или чиста вода, като тези
които са за мръсна вода, се различават по форма и по това, че всмукателния отсек
притежава режещ механизъм, който наситнява едрите частици, които могат да повредят роторния механизъм и турбинната част.
Водните помпи за чиста вода обикновено се различават по височина на заустване или по височина на водния стълб и висок дебит, те могат да пропускат дребни частици, като пясък, т.к. кладенците и сондажите за вода са изградени без собствена пречиствателна станция, която да отделя дребните частици преди да бъдат всмукани от
помпата.
Потопяемите помпи за сондажи могат да изтеглят вода от 25 m под водата при
80 m воден стълб, като доставят вода от 3 m3/h до 5 m3/h и имат мощност 700÷1100 W[5].
Инвертори. Инверторът е устройство, което преобразува постоянни напрежения или токове в променливи. Другото му наименование е DC/AC преобразувател.
В системи с ВЕИ обикновено изходната енергия е постояннотокова. В този случай могат да се захранват само постояннотокови консуматори. Но в едно домакинствата консуматорите основно изискват променливотоково захранване. Това са хладилници с асинхронни двигатели, вентилатори и др. Също така има и консуматори с променливотоково захранване, които са по-достъпни и по-евтини, отколкото същите с
постояннотоково [16, 17].
В тази ситуация е необходимо използването на инвертор с номинално изходно
напрежение и честота, отговарящи на това на консуматорите. Повечето инвертори за
автономни системи, захранвани от акумулатори и ВЕИ, имат номинално входно напрежение 12 V, 24 V и 48 V и изходно 220 V/380 V.
Протонно-мембранна горивна клетка – PEM. Горивната клетка е електрохимично устройство, което комбинира водородно гориво с кислород, за да произвежда
електричество, топлина и вода.
Горивната клетка прилича на батерия по това, че в нея се реализира електрохимична реакция, докато е налице гориво. Водородът се съхранява в контейнер под налягане, а кислородът се осигурява от въздуха. Поради липсата на горене няма вредни
емисии, а единственият страничен продукт е чистата вода [10, 12, 14, 15].

328

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

2. КОНФИГУРИРАНЕ НА ХИБРИДНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕДНОФАМИЛЕН ДОМ
Предложената система включва следните елементи:
 PV – модули;
 вятърен и воден генератори;
 контролери на правотокови енергоизточници;
 потопяеми помпи в подземен водоизточник;
 захранваща водонапорна кула;
 инвертор, UPS с PEMFC акумулатори, осигуряващ електрическа енергия на
потребителя.
За постигане на максимална мощност от енергоизточниците схемaта включва
контролери, като контролерът може да е вграден в инвертора [11, 13].

Фиг. 1. Схема на свързване с един инвертор с ниско входно напрежение,
свързан към UPS.
Като цяло различните конфигурации на хибридни системи се основават на
производствени указания за свързване. Различията са следствие на различните концепции на отделните производители на продукти, свързани с производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.
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Схематично решение на предложената хибридна система с три възобновяеми
енергийни източника и PEMFC е показан на Фиг.1.
При тази схема фотоволтаичните модули, ветро-генератора и хидро-генератора
се свързват към контролери, които управляват енергийните потоци в схемата.
Инверторът преобразува правотоковото ниско напрежение в променливотоково
на 220 V. UPS следи за качеството на напрежение, като компенсира чрез протонно
мембранните горивни клетки (РЕМFC).
Контролер за напрежение и ток следи за подаваното напрежение и използвания
ток. Ако нивата се завишават спрямо тези, необходими за потребление се пуска захранване към потопяемите водни помпи докато нивото на водата във водната кула
достигне максимум, за което следи А.Н.С. с помощта на нивомерна сонда.
Когато нивото на вода достигне максимума, а напрежението продължава да расте, разпределителят на потока получава сигнал от АС контролера и пренасочва подаването на вода от помпите към напоителна система за земеделски нужди.
Ако напреженията между различните енергоизточници са различни или се
изисква висока точност на подаваното постоянно напрежение към инвертора, трябва
да се добави междинно звено от DC/DC преобразувател, който може да бъде интегриран в контролерите.
При използването на постояннотокови консуматори се избягва преобразуването
в инвертора и се намалява неговата номинална мощност, а също така се увеличава
к.п.д. на системата като цяло.
Променливотоковите консуматори се захранват от UPS, който разпределя енергията от променливотоковата си страна. Когато произведената електроенергия от инвертора е по-голяма от необходимата за консуматорите, излишъкът се отвежда в
PEMFC и водоподаването.
Когато произведената енергия от хибридната система е по-малка от необходимата за консуматорите, недостигът се черпи от PEMFC и хидрогенератора.
При липса на вятър и слънчева светлина като ресурс остават водонапорната кула и хидро-генератора, който продължава подаването на мощност към инвертора.
Тази конфигурация е подходяща за хибридни системи с малки мощности. Автономни системи, където се изисква използването на малък енергиен запас в (PEMFC)
и зареждането им с високо к.п.д.
3. Оразмеряване на хибридната система и избор на нейните елементи.
За правилното оразмеряване на системата е необходимо да има информация за
консуматорите, както и за това, каква част от денонощието ще се консумира енергия
от едно 4-ри членно семейство.
Използваните електроуреди имат следните характеристики:
1. LED – осветление – 30 W/h;
2. Черна техника – 260 W/h;
3. Бяла техникa – 600W/h;
4. Вододобив от 50 m3/дневно – 687 W/h (стойността е за 2 бр. потопяеми
помпи – 1,1кW/h.)
В резултат се получава – 1577 W/h средно използвано количество енергия, или
около 38 kW дневно.
За удовлетворяване на нуждите на това домакинство се предвижда запас от
мощности за 24 часа, осигурени за основни нужди, така че в случай на авария (липса
на енергия) от всички ВЕИ, домакинството да не се лишава от основни удобства,
което води до необходимостта от използване на 5 kW PEM горивни клетки.
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Според статистически данни за района:
 Слънчевата радиация – 2250 часа/годишно или около 6часа дневно;
 Вятърна сила – средно 2300 часа/годишно или 8часа/дневно;
Това дава общо 14 часа средно дневно полезно действие на възобновяеми източници на енергия.
При средна дневна консумация 38000 W е нужен добив от 660 W/h.
 От PV – модули (3000 W/h) се добива средно дневно 18000 W;
 Ветрогенератор (2000 W/h) – добива средно 16000 W дневно]
 Хидрогенераторът от водонапорната кула (500 W/h) за 8 часа добива средно
4000 W.
Общата максимална мощност на системата от 38000 W дневно удовлетворява
нуждите за едно четири членно домакинство на ден.
Инверторът трябва да е с изходно напрежение от 220 V и Pmax = 5000 W за едновременно захранване на повече от 2 големи консуматора на електрическа енергия.
UPS трябва да отговаря напълно на показателите на инвертора.
Нужен е запас от вода във водонапорна кула от 50 m3 на височина 60 m за захранване на хидрогенератора през тъмната част на денонощието.
Предимствата на предложената система са:
 Използване само на екологично чиста възобновяема енергия;
 Абсолютна независимост от НЕК;
 Възможност за ползване само на един инвертор и UPS;
 Добро поддържане на PEMFC с дозаряден режим от UPS - UPS поддържа
напрежението дори ако инвертора дефектира благодарение на PEMFC;
 Високата безопасност при използването на значително ниски напрежения в
постояннотоковата част на системата.
Недостатъците са:
 Големи първоначални инвестиции;
 Загуби в проводниците при използването на ниско напрежение в постояннотоковата част на системата;
 Невъзможността за монтирането на отделните компоненти на сравнително
отдалечени места (поради големите електрически загуби);
 При повреда на контролера или инвертора отпадат ВЕИ (при използване на
общ контролер и инвертор).
Предвижда се в бъдеще да се направи икономическа оценка на предложената
система, като се търсят варианти за намаляване на разходите по изграждането и.
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СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ В ИНТЕРНЕТ
Арсений Дмитриевич Сахаров
Бургаски свободен университет

MODERN TECHNOLOGIES OF PROTECTION OF CONSUMER
DATA ON THE INTERNET
Arsenii Dmitrievich Sakharov
Burgas Free University

Abstract: In this paper, the main threats to consumer data on the Internet were described.
The main protocols and data protection algorithms are considered. The idea of using a
decentralized network and the human factor in data security are also developed in detail.

1. Въведение
В съвременния свят цифровизацията на данни и методите за техния обмен
между хората в Интернет почти са широко разпространени. Според Internet World
Stats, над 4 милиарда души използват интернет. При въвеждане и обмен на данни всеки потребител изпраща и получава различна информация, често лични съобщения.
Сигурността на тези данни е застрашена от киберпрестъпност, вируси, шпионски
софтуер, технически и софтуерни уязвимости,лошо разработени стратегии за защита
на отделните организации и ниската популярност на най-новите методи за защита на
трафика от течове при хранение и предаване на данни и човешкия фактор.
За решаването на тези проблеми са необходими популяризацията и по-нататъшното разработване на нови алгоритми и модернизацията на съществуващи, но не
популярни решения.
2. Основни заплахи и тяхното описание.
2.1. Вируси
Компютърните вируси обикновено са малки компютърни програми, които
умишлено се дублират и извършват определени действия без съгласието на потребителя. Има много различни видове вируси. Основната заплаха за данните на потребителите е представена от такива видове вируси като:
Spyware – следи действията на потребителите. Какви сайтове посещава или какво прави потребителят на своя компютър.
Rootkits – хибридни вируси. Те могат да имат признаци на различни видове вируси. Могат да маскират различни вируси, да събират данни за компютъра и за всички процеси в компютъра.
Keyloggers – те прихващат всичко, което потребители въвеждат от клавиатурата
(на сайтове, пароли, лични съобщения) и ги пращат на собственика на вируса.
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2.2. Уязвимости в портовете за мрежови протоколи.
Мрежови портове TCP/IP и UDP – основата на Интернет, с която компютрите
изпращат и получават информация от всяка точка на света, независимо от географското местоположение. Важна функция на TCP / IP и UDP е идентифицирането на
програмата (или процеса), която генерира прехвърлените данни. За това се използва
номерът на порта. Тези портове могат да бъдат използвани от хакери, за да получат
достъп до системата. Престъпниците проверяват уязвимите портове с помощта на
специален софтуер.
2.3. Остарели интернет протоколи.
Протокол HTTP – широко разпространен протокол за трансфер на данни, първоначално предназначен за прехвърляне на документи с хипертекст (тоест документи,
които могат да съдържат връзки, които ви позволяват да организирате прехода към
други документи). обмен на данни между потребителско приложение, което осъществява достъп до уеб ресурси (обикновено уеб браузър) и уеб сървър. Самият HTTP
протокол не предполага използването на криптиране за предаване на информация.
Без допълнителни приложения не осигурява достатъчно ниво на сигурност. За HTTP
има разширения, които реализират пакетирането на предавани данни в криптографския протокол SSL (стара версия) или TLS (нова версия)
SSL (Secure Sockets Layer) е криптографски протокол, който осигурява сигурна
комуникация между сървъра и клиента. Този протокол криптира интернет трафик.
През 2014 г. беше компрометиран (открита е уязвимост), поради която въз основа на
протокола SSL 3.0 беше създаден стандартът TLS, като се вземат предвид грешките
на предшественика и SSL всъщност спря развитието си. SSL все още популярен,
въпреки известните уязвимости и съществуващ модерният TLS.
2.4. Технически уязвимости на ниско ниво в някои дънните платки.
Защита на Intel BIOS може да бъде заобиколена с уязвимости във фърмуера на
дънната платка. С помощта на тези уязвимости атакуващите могат да увеличат своите привилегии в атакуваната система, да заобиколят инструментите за защита на
BIOS и да инсталират руткити на най-модерните операционни системи, например
Windows 10, за които Microsoft Corporation отдавна и старателно е разработила защита срещу руткити.
2.5. Човешкия фактор
Каквито и да са съвременните методи за защита, неграмотното използване на
компютърни системи от потребителите може да отвори достъп до вируси и хакерски
атаки, достъп до личната система или системата на голяма компания в случай на нарушаване на правилата за безопасност.
Корпорация Cisco изследва често срещаните грешки, допуснати от служители
по целия свят. Оказа се, че служителите често предприемат действия, които губят
корпоративните данни и активи, въпреки факта, че компаниите са разработили ясни
правила за поведение. Ето само някои ситуации, при които служителите (умишлено
или неволно) губят данни или позволяват изтичането им:
Използване на неоторизирани приложения. Злоупотреба с корпоративни компютри. Неоторизиран достъп до мрежи и физически устройства. Работа в отдалечен
режим с ниско ниво на сигурност. Пренебрегване на пароли и процедури за влизане и
излизане от системата.
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2.6. Новата уязвимост на Wi-Fi мрежата Kr00k
На конференцията RSA 2020 специалистите на ESET говориха за новата уязвимост на Kr00k (CVE-2019-15126), която може да се използва за прехващане и декриптиране на Wi-Fi трафик (WPA2).Според анализаторите всяко устройство, използващо
решения Cypress Semiconductor и Broadcom, от лаптопи и смартфони, до рутери и IoT
устройства, е податливо на този проблем.Експертите тестваха и потвърдиха проблема
за iPhone, iPad, Mac, Amazon Echo и Kindle, Google Nexus, Samsung Galaxy, Xiaomi
Redmi, Raspberry Pi 3, както и Wi-Fi рутерите Asus и Huawei. Общо проблемът
заплашва около милиард различни устройства. Същността на проблема Kr00k се
свежда до криптиране, което се използва за защита на пакети данни, предавани през
Wi-Fi. Обикновено такива пакети са кодирани с уникален ключ, което зависи от
паролата за Wi-Fi, посочена от потребителя. Но за чиповете Broadcom и Cypress този
ключ се нулира, ако започнете процеса на дисоциация (разпадане), тоест временно
изключване, което обикновено се случва поради лош сигнал.Wi-Fi устройствата се
разединяват много пъти на ден и след това автоматично се свързват отново с използвана по-рано мрежа. Според експерти на ESET, нападателите могат да провокират
прехода на устройството в продължително състояние на дисоциация и да получат WiFi пакети, предназначени за него. След това, използвайки грешката Kr00k, нападателите могат да декриптират Wi-Fi трафик с помощта на клавиша „нула“.

Проблемът с Kr00k засяга само Wi-Fi връзки, използващи WPA2-Personal и
WPA2-Enterprise WiFi с криптиране AES-CCMP. Тоест включването на протокола
WPA3 на уязвимото устройство трябва да предпазва от атаките, описани от специалисти. В допълнение, уязвимостта е малко вероятно да бъде полезна за операторите
на ботнет за автоматизирани атаки, тъй като изисква нападателят да е близо до
жертвата (в обхвата на Wi-Fi мрежата).
3. Описание на някои методи за защита, съвременни защитни протоколи.
Модерна идея на децентрализирани мрежи с нови методи на криптиране.
В момента има нови версии на протоколи и алгоритми за защита на прехвърлянето на данни в Интернет. Ще разгледаме някои от тях.
3.1. Протокол TLS
TLS е наследник на SSL.TLS осигурява безопасна комуникация между уеб
браузъри и сървъри. Самата връзка е безопасна,защото симетрична криптография се
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използва за криптиране на предаваните данни. Ключове са генерирани уникално за
всяка връзка и се основават на обща секретност, договорена в началото на сесията,
известна също като TLS ръкостискане.
Много IP протоколи като HTTPS, SMTP, POP3, FTP поддържат TLS за криптиране на данни.
Сега най-модерната версия 1.3 – по-сигурна и по-продуктивна: всички известни
(днес) TLS 1.2 уязвимости са затворени в алгоритмите за криптиране, а процесът
„ръкостискане“ е два пъти по-бърз, отколкото в предшественика си.
3.2. RSA-2048
Самият принцип на криптирането на RSA-2048 е, че оригиналната кодирана информация се смесва по определен начин с голям ключ SALT. Този ключ е произведение на прости числа. За декриптирате на предаваната информация, трябва да знаете
оригиналните прости числа. Експертите по сигурността на мобилните приложения
напълно признават възможността за извършване на отнемаща време, но по-скоро реална операция на разлагане на ключа на прости фактори. Досега в мобилните приложения се използва 1024-битов ключ. Въпреки това, най-новите постижения на учените в разграждането на голям брой изискват от разработчиците на мобилни приложения да преминат към RSA-2048 криптиране.
На практика RSA 2048 се използва заедно с криптографска система с частни
ключове. С разрешение на потребителя секретният ключ се разпределя между сървъра и устройството, на което работи мобилното приложение. Той обаче не се съхранява напълно на никоя от страните. За всяка нова сесия частният ключ RSA 2048 се
регенерира на случаен принцип. Продължителността на сесията зависи от времето,
необходимо за завършване на всички операции. Ако сесията е била прекъсната преди
извършването на операциите, тогава данните не се съхраняват на сървърите.
За да се намали рискът от неоторизиран достъп до поверителна информация,
днес криптографските ключове с по-малко от 1024 бита са блокирани от много системи.
3.3. Протокол Curve25519
Това е елиптична крива и набор от параметри за нея, избрани по такъв начин, че
да осигурят по-висока производителност (средно 20-25%) и да се отървете от някои
проблеми със сигурността с традиционните ECDH. Тази схема е много проста и
бърза.
Използва се кривата y2 = x3 + 486662x2 + x. Това е кривата на Монтгомъри над
модула на остатъчното поле с просто число 2255 - 19 (което даде името на схемата) и
с базова точка х = 9. Схемата използва точки в компресирана форма (само X координати), като по този начин позволява използването на „Стълбата на Монтгомъри”,
което прави умножение на точките за фиксирано време, спасявайки ни от „атаки на
времето”.
„Атака на времето» е атака чрез канали на трети страни, при която нападателят
се опитва да компрометира криптосистемата, като анализира времето, необходимо за
изпълнение на криптографски алгоритми.
Curve25519 се използва като обмен на ключове по подразбиране в OpenSSH,
I2p, Tor, Tox и дори в IOS.
ECDH е Криптографски протокол, който позволява на две страни с двойки публичен / частен ключ на елиптични криви да получат споделен секретен ключ, използвайки комуникационен канал, който не е защитен от слушане. Този секретен ключ
може да се използва както за криптиране на по-нататъшния обмен, така и за форми336

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

ране на нов ключ, който след това може да се използва за последващ обмен на информация, използвайки симетрични алгоритми за криптиране. Това е вариант на протокола на Diffie-Hellman, използващ елиптична криптография.
3.4. Идеята за децентрализирани мрежи (peer-to-peer, P2P).
Какво е децентрализована мрежа? – компютърна мрежа, базирана на равни права на участниците. Често няма специализирани сървъри в такава мрежа и всеки партньор е едновременно клиент и служи като сървър. За разлика от архитектурата
клиент-сървър, такава организация ви позволява да поддържате оперативността на
мрежата с произволен брой и всяка комбинация от налични възли.
Защо тази система е важна?
Тъй като услугите за търсене, социалните мрежи и месинджърите са централизирани. Те могат да събират, съхраняват и продават информация, това противоречи
на основните свободи на Интернет и правото на неприкосновеност на личния живот.
Концепцията за децентрализирана мрежа предполага бъдеще, в което услуги като комуникация, финанси, публикуване, социални мрежи, търсене, архивиране и др.
Не се предоставят от централизирани платформи, които се контролират от организация, а се управляват от хора, тоест от общността на потребителите .
Основната идея на децентрализацията е да не се доверяваме на управлението на
определена услуга на една всемогъща компания. Вместо това отговорността за работата на услугата се превръща в колективно дело: може би чрез стартирането й на няколко интегрирани сървъра или в приложения от клиенти като напълно „разпределен” потребителски модел.
Децентрализираната мрежа определено превъзхожда традиционния подход по
три основни начина: конфиденциалност, преносимост на данните и сигурност.
Конфидециалност.С децентрализацията се обръща по-голямо внимание на целостта на личните данни. Данните се разпространяват в цялата мрежа,а за ограничаване на достъпа до тях се използват технологии за криптиране на терминали. Достъпът до данни се контролира изключително от мрежовия алгоритъм, за разлика от
по-централизираните мрежи, собственикът на които обикновено има достъп до
всички данни и може да повлияе на потребителските профили и рекламното насочване.
Преносимост на данните. В децентрализираната система потребителите остават
собственици на своите данни и могат сами да решат с кого да ги споделят. Освен това потребителите запазват контрола върху данните при преминаване от един доставчик на услуги на друг (ако услугата изобщо има концепция за доставчик).Този
момент е важен. Ако днес реша да се прехвърля от автомобил на General Motors на
BMW, тогава шофьорската ми книжка ще остане при мен. Същото важи и за историята на чата и здравните записи.
Сигурност. Ние живеем в свят, в който броят на заплахите за нашата сигурност
само расте. В една централизирана система, колкото по-ценна е информацията, толкова по-привлекателна е за измамници и престъпници. Характерът на децентрализираните платформи ги прави по-устойчиви на хакерство, проникване, кражба и други
заплахи, тъй като те са създадени от самото начало да работят под контрола на
обществото.
Разликата в структурата на централизацията и децентрализацията:
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Едно от съвременните потребителски решения с модерни протоколи за криптиране и децентрализация е P2P ECOSYSTEM UTOPIA разработена от 1984 Group LP
4. Някои на потребитилите в Интернет
Доста често потребителите независимо отварят достъп до вирусни атаки и течове на данни, без да използват основните правила за работа с Интернет. Например:
4.1. Не използваn антивирусни системи или деактивираn вградения антивирус
(например Windows defenfer)
4.2. Използват стари версии на приложения с уязвимости.
4.3. Задават едни и същи пароли навсякъде с един и същ тип знаци.
4.4. Те въвеждат данни в сайтове без защита на HTTPS.
4.5. Получават копия на файлове от неоторизирани източници.
И много други!
5. Заключение
В този доклад разгледахме основните заплахи за изтичането на потребителски
данни. Проучихме някои популярни алгоритми за сигурност и криптиране, разгледахме подробно идеята за децентрализация на Интернет като нов подобрен модел за
развитие на глобалната мрежа. Темата за човешкия фактор в съвременните заплахи
също беше засегната,тъй като повече от потребители правят грешки при ежедневното
използване на мрежата. Разработването на технологични решения и вниманието за
използване е ключът към сигурността на нашите данни!
Източници:
[1]. https://habr.com/
[2]. https://sheensay.ru/
[3]. https://u.is/
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ИЗСЛЕДВАНЕ ФИЗИКАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ
ПОСРЕДСТВОМ ТРИИЗМЕРНОТО МОДЕЛИРАНЕ
И АНИМИРАНЕ
Богдана Янева, Зорница Николова
Бургаски свободен университет

RESEARCH MATERIAL PHYSICS THROUGH 3D MODELING
AND ANIMATION
Bogdana Yaneva, Zornitsa Nikolova
Burgas Free University
Abstract: This scientific research explains the possibilities for recreating real life physical
processes and their interactions with different material types in three-dimensional
modeling software Blender 2.80. Thus creating a simulation the shown processes short twodimensional animations.
Keywords: 3D, Modelling, Animations, Physics, Material applications, Blender.

1. Въведение
Настоящият доклад разглежда възможностите за пресъздаване на реални физически процеси при взаимодействието на различни видове материали посредством
тяхното триизмерно моделиране и последващо анимиране до видеоклип. В публикацията са представени два експеримента както следва: експеримент за тестване на
съприкосновението между твърдо и меко тяло и експеримент за прилагане на гравитационни сили и демонстриране колизия при сблъсък с земната повърхност. Така
предложените експерименти демонстрират възможностите на програмните продукти
за тримерно моделиране и техните възможности за изследване на физиката на материалите. С помощта на програмата Blender ще осъществим нашия проект. Blender е
софтуерна програма за компютърна графика, чрез която могат да се създават анимационни филми, визуални ефекти, компютърни игри и др.
2. Експеримент за ефекта при взаимодействие между тела с различна
твърдост
Този експеримент демонстрира съприкосновението между твърдо и меко тяло.
В примера е използван куб и сфера. За сферата ще използваме едно свойство на програмният продукт за моделиране на триизмерни обекти, което се нарича меко тяло.
Неговата динамика се фокусира върху визуално реалистични физически симулации
на движение и свойства на обекти, които се деформират. Тези методи се използват
много често във видеоигри и филми.
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Етапи по време на разработката:

a)

b)
c)
d)
Фиг. 1. Действия по изработка на метална арматурна решетка

На фиг. 1 са показани действията, които са извършени в средата за триизмерно
моделиране за изработване модела на метална арматурна решетка, която ще се ползва
в последващия етап от експеримента.

a)

b)
Фиг. 2. Добавяне на сфера в средата на арматурната решетка
На фиг. 2 е демонстрирано добавянето на сфера в центъра на предварително
подготвената метална арматурна решетка, използвайки средата за триизмерно моде340

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

лиране. На следващия етап от разработката сферата в центъра ще играе ролята на меко тяло, което ще взаимодейства с твърдото тяло, в нашия случай металната арматурна решетка.

a)

b)
Фиг. 3. Демонстрация на съприкосновението между меко и твърдо тяло
На фиг.3 са показани финалните стъпки от експеримента за демонстрация при
взаимодействие между тела с различна твърдост, в нашия случай това са куб в ролята
на метална арматурна решетка и сфера с ефект на меко тяло. На фиг. 4 е показано
рендирано изображение на финалния резултат от експеримента.

Фиг. 4. Финален резултат от експеримента
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3. Експеримент за прилагане на гравитационни сили и демонстриране
колизия със земната повърхност
Този експеримент прилага гравитационна сила и демонстрира колизия със земната повърхност. В примера са използвани: множество кубове с приложен материал
тип стъклена повърхност, плоскост за симулация на земната повърхност и е приложена сила на гравитацията.
По-долу в текста на доклада Ви представяме етапите по време на разработката:

a)

b)
Фиг. 4. Оформяне на равнинната повърхност
За да създадем повърхността, която е показана на фиг. 4 използваме куб, който
свеждаме до плоскост. Прилагаме му свойство, като задаваме минимални стойности
на грапавост, за да може плоскостта да изглежда като стъкло. При създаването на
кубчетата, нашата цел е те да се сблъскат със повърхността, затова й прилагаме такава опция, посредством добавяне на настройка за колизия, както може да се види на
фигурите по-горе.

a)
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b)
Фиг. 5. Етапи на промяна на физическото състояние на куба
На Фиг. 5 са демонстрирани етапи от промяната на физическото състояние на
куба по време на неговата обработка в програмния продукт за триизмерно моделиране. На фигурата отляво в средата е поставен обект куб, който е оразмерен до необходимите за симулацията размери, след което на обекта е приложен материал тип стъкло както е показано на фигурата дясно.
Стъпките за получаването на резултатите са както следва:
1. Като за начало ни е необходимо да си направим равнина. Това може да стане
по много начини, но в случая ще използваме куба като премахнем горната страна и
го уголемим. Също така ще го смалим по z оста, за да може да се сплеска както ни
трябва.
2. Добавяме куб чрез клавишната комбинация (Shift + A). Необходимо е да направим кубчето по-гладко и лъскаво, за целта с дясното копче на мишката кликваме
и избираме опцията - Shade smooth.
3. Следва да зададем на обекта във Physics панела две опции както следва: Soft
body и Collision.
4. От Material панела, избираме опцията Surface и й задаваме материал от тип
Glass BSDF, а на опцията Roughness – стойност 3.2.
5. След което следва да селектираме равнината и отново в Material панела зададем материал тип Glossy BSDF, след което намаляваме, свойството Roughness (колкото по-малка е стойността на Roughness, толкова по-гладка и лъскава е повърхността на куба) и в настройките на Physics панела му прилагаме свойство Collision.
6. В следващата стъпка избираме куба и го дублираме с клавишната комбинация (Shift + D) колкото на брой искаме да са кубчетата. Задаваме му цвят.
7. Избираме едно от дублираните кубчета и в Material панела кликваме върху
бутона, който сочи броя на обектите, към които има приложен един и същи материал.
Това позволява на всяко от кубчетата да има собствен, не повтарящ се материал, като
по този начин следва да им бъдат приложени различни цветове.
8. В World настройките избираме цвета да бъде близък до бяло, което придава
на кубчетата по-голям контраст.
9. Настройваме светлината на тип sun с интензитет 1000. Наместваме кубчетата
така, че да бъдат добре осветлени.
10. Камерата се намества така, че да може кубчетата да са на фокус, което може
да стане чрез избиране на настройката Snap to object view.
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11. Позиционираме кубчетата във въздуха по такъв начин, че да се намират
пред обектива на камерата и в настройките за тяхната позиция кликваме I (insert
frame), за да може да се сложи начало на анимацията.
12. След което избираме последния кадър, и преместваме кубчетата с помощта
на клавиша Ctrl, за да ги прилепим до равнината. Отново в настройките на позицията
на кубчетата избираме I (insert frame), за да индикираме край на анимацията.
13. За направата на тази анимация, е използвана Render Engine – Cycles (това
позволява по-добро качество на анимацията).
14. Избираме формат на анимацията FFmpeg video.
15. В лентата за настройки избираме Render -> Render Animation.
След поставянето на всички обекти на сцената и за последващата обработка на
експеримента се прилагат гравитационни сили. За последният етап на симулацията е
необходимо да се Baking (изпече) и Rendering (шпаклова) сцената със всички обекти
на нея. Понеже това е анимация съдържаща множество обекти, която освен това
използва стъклени текстури и приложени гравитационни сили, колизии, както и
използваното свойство меко тяло, затова се налага да го приготвим за рендиращия
процес, като предварително извършим действието изпичане. Тези действия са показани на фигурите по-долу. На фиг. 6 вдясно е показан финалния резултат от експеримента.

a)

b)
Фиг. 6. Финален резултат от експеримента
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4. Заключение
Настоящият доклад разглежда възможностите за пресъздаване на реални физически процеси при взаимодействието на различни видове материали посредством
тяхното триизмерно моделиране и последващо анимиране до видеоклип. В публикацията са представени два експеримента както следва: експеримент за тестване на съприкосновението между твърдо и меко тяло и експеримент за прилагане на гравитационни сили и демонстриране колизия при сблъсък с земната повърхност. Така предложените експерименти демонстрират възможностите на програмните продукти за
тримерно моделиране и техните възможности за изследване на физиката на материалите.
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АНОТИРАНЕ НА ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ
ЧРЕЗ НЕВРОННИ МРЕЖИ
Георги Андонов Костадинов
Нов български университет

SYNOPSIS OF VIDEO FILES USING NEURAL NETWORKS
Georgi Andonov Kostadinov
New Bulgarian University
Abstract: This paper examines the development of a system that allows the generation of
video synopsis. That is a video file obtained by overlaying the main moving objects in a
scene. This allows for file length reduction and optimization of the video analysis and
storage. The proposed solution is based on modern methods in the field of machine for the
automatic recognition and localization of objects in the video frames, their segmentation,
tracking and merging on the modeled background. Models based on convolutional neural
networks were used for this purpose.
Key words: video synopsis, convolutional neural networks, object localization, multiple
object tracking, feature extraction, background segmentation
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Актуалност на проблема
През последните няколко години системите за видео наблюдение бележат постоянен растеж в популярността и достъпността. Това доведе до денонощното записване на видео съдържание от най-различни точки на света. Докато денонощното видео наблюдение дава възможност за постоянен и пълен запис на всички възможни събития, проблемът за ефикасното съхранение на тези видео записи и техния анализ
придобива все по-голяма важност [1].
В настоящата работа е представена крайна система, която дава възможност за
създаване на кратък обзор на видео материали. Под „кратък обзор” на един видео
файл се разбира изходен такъв, получен при наслагване на основните движещи се
обекти на сцената от входния видео файл. Изходният файл, образуван при процеса е
както с по-малък размер от този на входния, правейки неговото съхранение по-рентабилно, така и с по-кратка продължителност поради премахването на ненужните статични сцени, което подпомага при анализа на видеото от човешка ръка.
Същност на представеното решение
Системата може да се раздели на няколко основни компонента, зад които стоят
различни алгоритми – изваждане на основния фон от видеоматериала, локализиране
и сегментиране на основните движещи се хора в дадена сцена, извличането на дискриминиращи признаци, проследяването им и създаването на идентичности, и генериране на краткия обзор. Процесът по създаване на видео резюмета чрез изброените
компоненти е графично представен на Фигура 1.
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Стъпката за анализ се прилага за всеки един кадър от входния видео файл. При
анализа всеки един човек бива представен в структура с допълнителни данни като
ред и време, в което се е появил във входното видео, както и математически вектор с
признаци, генериран чрез използване на изкуствени невронни мрежи (ИНМ). Тази
структура описва неговата идентичност. По този начин хората са регистрирани линейно във времето и в последствие, в стъпката за генериране на крайния изходен
файл, са поставени в извлечения от оригиналното видео общ фон. Така целият процес
на системата предоставя възможност за автоматично създаване на кратък обзор на
видео файлове, като по този начин подпомага и значително улеснява процесът при
традиционните методи за анализ на записи от камери за сигурност.

Фигура 1. Основните компоненти на разработваната система и техните връзки
II. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ
Моделиране на фоновото изображение
Целта на етапа за моделиране на фоновото изображение е да се получи статичния фон на сцената на видеото, върху който ще се поставят извлечените крайни обекти за създаване на краткия обзор на видеото. Алгоритъмът, който се използва в програмната реализация на системата за видео резюмета е базиран на алгоритъма за адаптивен Гаусов модел на сместа, представен от Стауфър и Гримсън [2]. Той е представителен за адаптивен метод, който използва смес от нормални разпределения за моделиране на мултимодална последователност на фоново изображение. За всеки пиксел, всяко нормално разпределение във фоновата му смес съответства на вероятността да се наблюдава определен интензитет или цвят на пиксела. Алгоритъмът разчита
на предположения, че фонът е видим по-често от всеки преден план и че има моди
със сравнително малка дисперсия. Тези предположения са консистентни в сцени, където претоварените с обекти фонове се генерират от повече от една повърхност,
появяваща се в наблюдаваните пиксели. Всяка повърхност е представена чрез нормално разпределение със средна стойност равна на повърхностния интензитет или
цвят, и дисперсия, идваща от текстурата на повърхността, колебанията на осветеността или шума от сензора на камерата.
Невронни мрежи и конволюционни невронни мрежи
Изкуствените невронни мрежи са претеглени графи, които се състоят от наредено множество от слоеве, където всеки слой е множество от възли, наречени неврони
или персептрони. Първият слой на невронната мрежа се нарича входен слой, а
последният се нарича изходен слой. Връзките между слоевете са претеглени ръбове и
се означават като тежести. При даден вход, възлите на невронната мрежа имат изходи, които са реални числа. Чрез последователното изчисляване на изходите на
слоевете изчисляваме и този на изходния слой. Следователно, структурата на неврон347
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ната мрежа се определя от броя на слоевете и функциите, които определят изходите
на слоевете.
𝜓
𝑜
, ако 𝑘 1
1
𝑜
𝑥 , ако 𝑘 0
където 𝑜

е изходът на слой k, а 𝜓

е функция, определяща 𝑜

при вход 𝑜

.

Една такава функция 𝜓 е на напълно-свързаните слоеве в една ИНМ. Както и
самото име подсказва, за да бъдат напълно свързани два последователни слоя, всички
възли в предишния слой трябва да бъдат свързани с всички възли в следващия слой.
Изходът на един напълно свързан слой се изчислява, използвайки функцията 𝜓
,
като:
2
𝑜
𝜓
𝑜
𝜙 𝑜
𝑤
𝑏
където, ако а 𝑚 е броят на възлите на даденото ниво 𝑘, 𝑤 ∈ ℝ
е тегло∈ ℝ
е стойност отклонение, чиято цел
вата матрица, свързваща двете нива, 𝑏
е контролиране на константите в невронната мрежа, а 𝜙 е активационна функция.
Чрез подреждането на напълно свързани слоеве един след друг, може да се увеличи дълбочината на невронната мрежа, а чрез прилагане на активационна функция
𝜙 се постига нелинейност, което повишава качеството на апроксимация на една
невронна мрежа. Има много различни видове активационни функции (като например
хиперболичен тангенс или сигмоид), но често срещана е Rectified Linear Unit (ReLU)
[3]. ReLU води до редуциране на възлите, което води до по-бързото обучение. Също
така, ReLU е по-лесен за изчисляване в сравнение с хиперболични или експоненциални алтернативи.
За да може една невронна мрежа да се използва с изображения като входни данни (в това число кадри от видео файлове), може да се дефинират конволюционни
слоеве използвайки конволюционни операции. Невронните мрежи с конволюционни
слоеве се наричат конволюционни невронни мрежи (КНМ). КНМ са кръстени на линейната математическа операция наречена конволюция. В обработката на изображения, конволюцията е операция на две матрици, чийто резултат е също матрица.
Изходът на един конволюционен слой е множеството от вектори 𝑜
𝑜 , ,𝑜 ∈
ℝℋ 𝒲
, където ℋ е дължината на височината, а 𝒲 е дължината на широчината на даденото ниво 𝑘. За всяка двойка индекси 𝐼 , 𝐽 , където 0
𝐼
𝒲 и
центриран в 𝐼 , 𝐽 , дефиниран
0
𝐽
ℋ , съществува плъзгащ прозорец 𝑝 ,
чрез изходите на предното ниво. Умножава се с теглото, добавят се отклоненията на
нивото 𝑘 и резултатът се използва за вход на активационната функция 𝜙, за да се
получи като изход 𝑜 :
3 ψ

𝑜

𝑜

𝑜

,

∀ 𝐼, 𝐽

∃𝑝

,

𝑜

,

𝜙 𝑝

,

𝑤

𝑏

Матриците на признаци, представляващи изходите 𝑜 на даден конволюционен слой 𝜓
, може да се използват като вход на най-различни други алгоритми –
класификационни, локализиращи, сегментационни, както и дори други КНМ.
За да се постигне по-добра точност на апроксимацията на една невронна мрежа,
е нужно да се оптимизират параметрите ѝ. Един често срещан начин за оптимизация
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на тези параметри е използването на стохастична апроксимация на градиентното
спускане (SGD). SGD е итеративен метод на обучение, който започва с първоначални
(произволни) параметри. Нека 𝑊 е множеството на всичките теглови параметри, а 𝐵
е множеството на всичките отклонения в една невронна мрежа и нека 𝜃 ∈ 𝑊 ∪ 𝐵
е параметър, който искаме да оптимизираме. Правилото за обучение, присвояваща
нова стойност на 𝜃 в най-опростен вид е:
4 𝜃≔𝜃

𝜂𝛻 ℒ 𝑦, 𝑦

ъдето 𝜂 е стъпката на обучение, 𝑦 е очакваният изход, 𝑦 е апроксимацията на невронната мрежа, 𝛻 ℒ 𝑦, 𝑦 е частната производна на функцията на загубата ℒ по отношение на зададения параметър (𝜃), а : е операторът за присвояване.
Стъпката на обучение 𝜂 се използва, за да се подсили или намали ефекта на промяна на даден параметър, а частната производна (градиента) определя посоката на тази промяна. Една итерация на оптимизацията е завършена, когато се актуализира
всеки параметър за дадените входни и изходни данни. Извършвайки много на брой
итерации, SGD цели да намери глобален минимум за функцията на загуба при зададените данни и първоначални стойности на параметрите. Примери за функция на загубата са средната квадратична грешка (RMSE) при регресионните проблеми и кръстосаната ентропия (SCE) при класификационните задачи.
Най-честият подход за обучаване на една невронна мрежа е т.нар. контролирано
обучение (supervised learning), при който се построява математически модел на съвкупност от данни, която съдържа входа и желания изход. Тази съвкупност се нарича
сет от данни за обучение или обучаващи данни и представлява набор от примери за
обучаване. Всеки един пример съдържа една или повече стойности на желания изход –
наричани още анотации. За да може да се валидира доколко една КНМ се справя със
сета от данни, който се подава за обучение, част от него се отделя за валидация и не
се използва по време на трениране.
Локализиране на обекти
Локализирането на обекти е процес, който включва разпознаване на класовете
обекти и намирането на позицията им в дадено изображение (или видео). Обикновено пространствената ориентация на намерения обект е маркирана чрез правоъгълна
кутия, която определя неговата височина и широчина. Локализирането на обекти е
съществен компонент от една система за създаване на кратък обзор на видеа, тъй като основна задача е движещите обекти да се извлекат от сцената преди да се поставят
в крайното видео.
В текущата разработка се използва локализиращ метод базиран на конволюционни невронни мрежи You Only Look Once (YOLO) [4]. YOLO използва матриците
на признаци, идващи като изход от конволюционните нива, за да дава предположения както за местоположения на евентуални региони, така и за тяхната класова
принадлежност. YOLO разделя входното изображение на мрежа с размери 𝑆 𝑆,
𝑆 ∈ ℤ и всяка клетка от тази мрежа е отговорна за даване на апроксимация за това
какъв обект се намира в центъра ѝ. Всяка клетка дава общо 𝐵 ∈ ℤ предположения за
региони и техните съответни вероятности, указващи доколко даденият в стъпката за
генериране на крайния изходен файл регион е на някакъв обект. Всяко едно предположение за регион е съставено от 5 компонента - 𝑥, 𝑦, 𝑤, ℎ, 𝑜 , където 𝑥 ∈ 0. .1 и
𝑦 ∈ 0. .1 указват координатите на центъра на региона, а 𝑤 ∈ 0. .1 и ℎ ∈ 0. .1 размерите за широчина и височина съответно. Петият компонент o ∈ [0..1] е вероят349
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ността доколко дадения регион е на някакъв обект. Тези вероятност е представена
формално като 𝑃 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝐼𝑂𝑈
, което едновременно указва каква е вероятността
да има обект в региона (𝑃 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡
0) и доколко е правилен откритият обект
). В същото време, независимо от броя на регионите, се дават и апроксима(𝐼𝑂𝑈
ции за 𝐶 ∈ ℤ класови вероятности 𝑃 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 |𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 , ∀𝑐 ∈ 1, … , 𝐶 , всяка една от
които определя каква е вероятността дадения обект от клетката да принадлежи към
клас 𝑐. В оригиналната статия, авторите използват следните стойности: S = 7, B = 2 и
сет от данни с C = 20 различни класа
Структурата на невронната мрежа YOLO е съставена от 53 конволюционни слоя.
Невронната мрежа може да обработва изображения в реално време с близо 60 кадъра
в секунда, а по-новите ѝ разработки – YOLOv2 и YOLOv3 [5], които използват допълнителни слоеве за нормализация по групи (batch normalization), както и обучение с
различни размери на входните данни, могат да обработват дори до 300 кадъра в секунда. Това ги прави изключително добър избор в приложения, свързани с обработване на видеоматериали, каквато е и системата за създаване на кратък обзор на видеа.
В текущата разработка се използва алгоритъма YOLOv3.
Проследяване на обекти
За извличане на всички движещи се обекти от сцена в поток от видео данни,
технологиите за локализиране не са достатъчни. Поради това, че локализацията на
обекти работи с конкретна сцена от видео файл, при резки промени в осветеността
или като цяло околната среда, са възможни пропуски от страна на алгоритъма. За да
се запълнят тези пропуски, трябва да се използва допълнителна видео-контекстна информация за това каква е посоката и траекторията на дадения обект. Този клас алгоритми се наричат алгоритми за проследяване на обекти в реално време. Те съхраняват история на позициите на обектите във времето, за да може на база състоянието на
даден обект в текущия кадър да се прогнозира състоянието му в следващия кадър от
едно видео. Състоянието може да бъде, както позицията на обекта, така и размерът му.
Използваният в разработката алгоритъм за проследяване на множество обекти
на сцената се нарича DeepSORT [6]. Той е базиран на Simple Online and Realtime
Tracking (SORT) [7], който е прагматичен метод, използвайки прости, но ефективни
алгоритми като филтър на Калман и унгарския метод за идентифициране на обектите.
Основният проблем на SORT произтича от това, че за запазване на идентичността на
един проследяван обект се използва метрика, която единствено дава оценка за препокриване на региона на обекта с този от предходната сцена – не разглежда визуалните
характеристики на обектите. DeepSORT подобрява SORT като се използва конволюционна невронна мрежа за по-точна оценка чрез сравняване на визуалните дескриптори на обектите.
Алгоритъмът за проследяване, който се използва в системата на DeepSORT, е
филтър на Калман. Филтрирането на Калман е рекурсивен метод за оценяване, при
който стойността на всеки оценяван регион от алгоритъма за локализация от даден
момент 𝑘 1 се използва като прогноза за стойността му в следващия момент 𝑘
(текущо състояние) чрез изчислена информация за това как се е променил
(състояние на динамиката). Калмановият филтър работи в две стъпки – предсказване, където се дават апроксимации за текущото състояние и обновяване, където се
сравняват състоянието в текущия момент 𝑘 с апроксимациите на база предходното
състояние в момент 𝑘 1 (стъпка за изчисляване на грешка). След проследяването на
регионите от локализиращия алгоритъм следва асоциирането на крайните резултати.
Изгражда се асоциираща матрица, чиито елементи определят оценката на обект от
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локализиращия и обект от проследяващия алгоритъм. Към асоцииращата матрица се
прилагат редица ограничения, които се решават чрез унгарския метод. При алгоритъма DeepSORT асоцииращата матрица е съставена от линейната комбинация на две
метрики за разстояние – (1) разстоянието Махаланобис между състоянията от филтъра на Калман на два обекта от локализиращия алгоритъм и (2) минималното Евклидово разстояние между визуалния дескриптор на даден обект от алгоритъма за локализиране и визуалните дескриптори на последните 100 обекта, асоциирани с дадена
идентичност, която се проследява.
III. РЕАЛИЗАЦИЯ
Обучение на конволюционните невронни мрежи
В текущата разработка са обучени две конволюционни невронни мрежи – (1) за
локализиране на пешеходци и (2) за извличане на техните визуални дескриптори.
Избраната архитектура на конволюционна невронна мрежа за локализиране на
обекти е YOLOv3. Избрани са два сета от данни, които да се използват за обучение:
Common Objects in Context (COCO) [8] и Pascal Visual Objects Classes (VOC) [9]. Тъй
като в текущата програмна реализация на системата основният фокус е разпознаване
на пешеходци, и от двата сета от данни е избрана да се използва единствено категорията person (човек). Крайният сет от данни за локализиране на пешеходци е съставен от: 66109 изображения за обучение и 4786 за валидация. За процеса по обучение
бе избран алгоритъма SGD с общ брой итерации 15000 и стъпка на обучение 0.001.
Постигната точност върху сета от данни за валидация по време на обучението е 93%.
За извличане на визуалните дескриптори бе избрана специализираната конволюционна невронна мрежа Omni-Scale Feature Learning for Person Re-Identification
(OSNet) [18]. OSNet се основава на комбиниране на информация от различни пространствени размери. Отчитат се характеристики, съответстващи на малки, местни региони (обувки, очила) и глобални региони на цялото тяло (размер и възраст на човека, груби комбинации от дрехи като бяла тениска и сиви шорти). Генерирайки 512
различни признака от различни по размер конволюционни потоци, OSNet преодолява
голям процент от случаите, когато алгоритъма за проследяване бърка един човек за
друг. Използвани са следните сетове от данни за обучение: Market1501 [10], Duke [11]
и CUHK03 [12]. Крайният сет от данни, получен след обединяването им, е съставен
от 36823 изображения за обучение и 6996 за валидация, структурирани в 2152 категории за различните идентичности на пешеходците. За обучението на модела е използван алгоритъма SGD с 150 000 итерации и стъпка за обучение 0.065.
Алгоритъм за кратък обзор
За създаване на краткия обзор на едно видео са нужни две неща: моделирания
фон, както и списък с обектите на видеото. Преди да започне действието на алгоритъма, обектите се обработват предварително като се подреждат по броя на кадрите, на
които дадения обект се среща в оригиналното видео, както и се премахват тези обекти, чиято бройка е по-малка от 10. По този начин се премахват незначителните обекти, а тези, които се срещат по-често в оригиналното видео се показват първи. Освен
това е възможно да се добави малко закъснение (k кадри) преди да се добави нов
обект на сцената, за да може да се избегне препокриване в началните кадри. Количеството на едновременните обекти също може да се контролира, така че да не се
претоварва сцената, чрез допълнителен параметър. По този начин, когато се достигне
тази предварително зададена бройка, се изчаква да се премахне обект от сцената преди да се добави нов. Накрая, когато и последният обект е добавен на сцената, краткият обзор се счита за завършен и записан като изходен файл.
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IV. РЕЗУЛТАТИ
Избраният контролен сет от данни за валидиране на резултатите от алгоритъма
за кратък обзор е разработеният от университета в Оксфорд – Oxford Town Centre
[13]. Представлява видео от камера за видеонаблюдение, заснето в центъра на
Оксфорд. Състои се от 4500 кадъра с продължителност от 3 минути и анотации на
общо 230 различни пешеходци (идентичности) или средно 16 пешеходци на кадър.
Използваните метрики за генериране на резултатите са следните:
 SynopsisO: Оптимизация, която алгоритъмът за видео резюмета прави на
входния файл. Равнява се на колко процента по-малък е изходният файл от входния:
5 𝑆𝑦𝑛𝑜𝑝𝑠𝑖𝑠𝑂

1

𝐹 /𝐹

където 𝐹 ∈ ℕ е продължителността на входния видео файл, а 𝐹 ∈ ℕ – на изходния.
 ObjAVG: Среден брой идентичности на кадър за изходния файл:
6 𝑂𝑏𝑗𝐴𝑉𝐺

∑

𝑂𝑏𝑗
𝐹

където 𝑂𝑏𝑗 ∈ ℕ е броят идентичности (пешеходци) на кадър 𝑡 ∈ 0, … , 𝐹
изходен видео файл.

от

 SynopsisT: Общо време за генериране на изходния видео файл (в секунди).
Резултатите от алгоритъма за кратък обзор са генерирани използвайки
изходните данни на алгоритмите YOLOv3 и DeepSORT, получени върху кадрите на
видеото Oxford Town Centre. Генерирани са няколко резултата според контролните
константи на алгоритъма: максималният брой обекти, които да се покажат на една
сцена 𝑚 ∈ 100, 50,30 и броят кадри, които да се изчакат преди да се добави нов
обект 𝑘 ∈ 10,3 . От получените резултати на Таблица 1 се вижда, че високи
стойности на 𝑆𝑦𝑛𝑜𝑝𝑠𝑖𝑠𝑂 и 𝑂𝑏𝑗𝐴𝑉𝐺 се постигат при по-ниски стойности на 𝑘 и повисоки на 𝑚, и съответно двата параметъра влияят на продължителността 𝐹 на
изходния файл. От друга страна скоростта за генериране 𝑆𝑦𝑛𝑜𝑝𝑠𝑖𝑠𝑇 пряко зависи от
броя кадри на изходния файл, а оттам и от конкретните стойности на параметрите на
алгоритъма.
𝑚

𝑘

𝐹 ↓

100

10

2767

100

3

50

𝑆𝑦𝑛𝑜𝑝𝑠𝑖𝑠𝑂 ↑

𝑂𝑏𝑗𝐴𝑉𝐺 ↑

𝑆𝑦𝑛𝑜𝑝𝑠𝑖𝑠𝑇 ↓

0.385

21.123

9.166

925

0.794

63.187

7.970

10

1451

0.678

40.281

7.965

50

3

1266

0.719

46.167

7.855

30

10

2122

0.528

27.544

8.043

30

3

2020

0.551

28.935

7.972

Таблица 1. Резултати на алгоритъма за създаване на кратък обзор.
Стрелките са индикатор за ниски или високи оптимални стойности.
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящата разработка е представена крайна система, която сегментира, локализира и проследява пешеходци посредством изкуствени невронни мрежи за целите
на създаването на кратък обзор на видеоматериали. Генерираният кратък обзор не е
получен чрез пропускане на кадрите, на които няма движение, а чрез наслагване на
траекториите на всеки пешеходец на една и съща сцена, независимо от момента на
появата му в оригиналното видео. Това позволява съкращаването на дълги, заснети
от камери за сигурност, видеоматериали в съществено по-кратки видео файлове и
същевременно даващи много повече информация на всеки кадър, отколкото в
оригиналното видео. Количеството информация (броят пешеходци), която да се показва на всеки кадър, може да се контролира чрез създадени за тази цел параметри на
алгоритъма за кратък обзор. Комбинирайки последни разработки в проследяването
на множество обекти, както и конволюционни невронни мрежи, крайната система за
кратък обзор на видео файлове съкращава до 79.4% продължителността на едно
входно видео (Таблица 1).
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Abstract: In this work we are using hybrid artificial intelligence system to teach a virtual
robot to walk. For which we designed a 3D spiderlike robot with four legs and equipped it
with neural network. The spider feeds information about its rotation, distance from the
floor and position of every limb in the neural network which outputs the new desired
position of the legs. The neural network is trained by genetic algorithm which creates a
generation with dozens of spiderlike robots with random neural network. Then the GA sorts
the individuals of a generation by their fitness value and picks up the best to be fed to the
next generation and to crossover them to make children for the next generation, after that it
fills the next generation with spiderlike robots with random neutral networks. Like that
generation by generation the GA trains the neural networks to walk and the ones that
completed the task are saved.
Keywords: Artificial intelligence, genetic algorithm, neural network, machine learning.

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Изкуственият интелект е наука, която изследва методите, концепциите и средствата за създаване на интелигентна компютърна програма. Изследванията на изкуствения интелект включват възможността за разсъждение, обучение, планиране, общуване, възприемане и способността за движение и манипулиране на обекти.[1]
Машинното обучение се използва за решаването на различни задачи, но найобщо обучава компютрите да изпълняват задание без да бъдат конкретно програмирани за него.(фиг. 1)
Целта на тази разработка е да бъде създаден виртуален робот, който сам да се
научи да върви.
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Фигура 2. Връзките между изкуствен интелект, машинно обучение
и дълбоко обучение
II. СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛА НА РОБОТА
Възникна въпроса – колко крака да има робота? Ако е с 2 крака, ще му отнеме
много време да се научи да пази баланс, ако е с 6,8 и нагоре ще може да запази баланс без проблем, но ще му отнеме много време да се научи да си движи крайниците
така че да го закарат в правилната посока. Всичко това бе тествано с базов модел в
средата за разработка Unity (фиг. 2). Така стигнахме до извода че нашия модел ще
бъде с 4 крайника и създадохме модел на модифициран робот паяк (фиг. 3) .

Фигура 2. Не правилно движение при наличие на 5 и повече крайника(горе в ляво и
дясно), и липса на баланс при наличие на 2 и по-малко крайника(долу в ляво и дясно)
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Фигура 3. Модифициран модел на паяк-робот с 4 крайника
III.

СЪЗДАВАНЕ НА НЕВРОННА МРЕЖА

Невронната мрежа се състои от входен слой, междинен (скрит) слой и изходен
слой, като във всеки слой има даден брой неврони и всеки неврон от един слой е
свързан с всички неврони от съседните му слоеве посредством тежести (weights) които дават стойността на силата на връзката между два неврона и отклонения (biases)
към тежестите (фиг. 4).[2][3] Невронната мрежа е мозъка който движи крайниците на
нашия робот тя е от входен слой с 16 неврона, 3 междинни слоя и изходен слой от 12
неврона, всеки от които задвижва по една става на робота.

Фигура 4. Архитектура на невронна мрежа
Кои да бъдат входните данни и колко на брой да са невроните във входния слой
определихме на база на разсъждения. Трябва да можем да пазим баланс, първите 3
неврона са за ротацията на робота по XYZ. Също трябва да знаем на какво разстояние сме от земята, неврон номер 4 е за разстоянието на тялото на робота от земята.
Нещо което много очевидно, но е трудно да се сетиш за него – за да вървиш трябва
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да знаеш къде точно ти се намират крайниците. Следващите 12 неврона дават позицията на всяка една част на четирите крайника (от таза до коляното, от коляното до
глезена и ходилото).
Нека предположим че дадена случайна невронна мрежа задвижва робота и той
изминава 60 единици напред, супер но движението на крайниците е било хаотично и
много експлозивно или част от движенията не са били в полза на движението напред.
Това създава нуждата от променлива с която да измерваме колко се е движил всеки
крайник или имаме Енергия, която се намаля с течение на времето и пропорционално
на движението на всяка една става, но се увеличава с изминаването на една единица
напред. Енергията е това което мотивира нашите роботи да се движат.
Роботът вече върви или по-скоро има основа на база на която може да се научи
да върви и идва момент в които трябва да решим дали дадената невронна мрежа е
добра или не. Съставяме фитнес функция която да отразява представянето на даден
робот на база на разстоянието което е изминал, скоростта за която го е изминал и
енергията му. Ако фитнеса на дадена невронна мрежа е много малък, а е минало известно време или енергията на робота е свършила, това ни инициира че е време да
„убием“ невронната мрежа и да я заменим с друга.[4][5]
Но каква ще е тази друга невронна мрежа решава генеричния алгоритъм.
IV.

ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

Избрахме да обучаваме невронните мрежи чрез генетичен алгоритъм, защото
той е базиран на естествения подбор и се стреми да наподобява еволюцията и това
идеално за нашата цел, да научим робот да върви.
Генетичния алгоритъм се състои в това да се създаде поколение с даден брои
индивиди, всеки индивид се оценя по даден критерии. Индивидите с най-високи
оценки се кръстосват помежду си и създават деца от новото поколение, което отново
се оценява и процеса се повтаря до постигането на желания резултат(фиг. 5).[6]
Индивидите (роботите) ги оценяваме според фитнеса им и ги подреждаме в списък, след което избираме първите 10 индивида и ги вкарваме в списъка с високо
оценени индивиди, но също така директно ги вкарваме в новото поколение, защото
знаем че те се представят добре, а не знаем след кръстосването дали ще се представят
по-добре или по-зле. След което ги кръстосваме, като 2 родителя правят 2 деца всяко
от което е взело половината от информацията от единия родител, а другата половина
от другия. В случая кръстосването се състои в това да се създаде невронна мрежа на
която тежестите за всеки слой или за всеки неврон(консумира повече процесорна
мощ) и отклоненията, на случаен принцип се вземат от единия или от другия
родител. След кръстосване индивида има шанс да мутира, като гените (тежестите и
отклоненията) му бъдат увеличени или намалени със случайна стойност. В новото
поколение вече има 20 индивида, останалите се генерират със случайна невронна
мрежа.[7][8]
Когато даден индивид стигне задоволителен резултат, невронната му мрежа се
запазва в JSON файл и може да се зареди и да се пробва при нови обстоятелства.
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Фигура 5. Блок схема на генетичен алгоритъм
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въпреки успеваемостта на робота да върви и значим брои индивиди които преминаха 100 единици напред, има значителен брои в поколенията които не се справят
с поставената задача, което ни показва че може още да се настрои генетичния алгоритъм за да дава по-добри резултати в по-ранни поколения.
Може да се повиши универсалността на програмата като се подобри невронната
мрежа, чрез добавяне на 3 нови неврона на входния слой които да отчитат за предмети отпред и встрани от робота, който да се научи да ги избягва.
Работи се върху добавяне на способност за промяна на терена на които се обучават невронните мрежи и зареждане на обучена невронна мрежа на нов терен и изпълнение на програмата върху клъстър с по-голяма процесорна мощ от обикновен
компютър, което ще даде възможност от повишаване на броя на индивидите в поколение и по-бързо стигане до решение на задачата.
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FANTASY KINGDOM – КРАЛСТВО, СЪЗДАДЕНО
С АЛГОРИТЪМ НА ВОРОНОЙ
Денис Бок – бакалавър, II-ри курс – bokdenis2000@gmail.com
Бургаски свободен университет

FANTASY KINGDOM – KINGDOM CREATED
WITH VORONOI DIAGRAMS
Denis Vladislavovich Bok – bachelor, 2ond grade
Burgas Free University
Abstract: This paper presents the development progress of a strategy game called
FantasyKingdom, which is being created with UnityEngine on C#. Each player has his own
floating island where players are supposed to develop their own settlements. For this
reason, islands are generated to contain specific tile types as plains, forest, hills and
mountain which give players some bonuses. These tiles are modified by Voronoi algorithm.
Keywords: Voronoi Grid, Grid, Graph Grammar Procedural Generation, coherent noise
I. ВЪВЕДЕНИЕ
За дадено множество от точки V в равнината алгоритъмът на Вороной представлява последователно разделяне на равнината на области така че:
1. във всяка област има точно една точка от дадените.
2. всяка точка от коя да е област е по-близо до точката от V, намиращата се в
същата област, от колкото до всяка друга точка от V.
Област, съдържаща дадена точка, се образува като се построят всички симетрали на отсечки с краища дадената точка и някоя от останалите точки и се конструира
сечението на полуравнините съдържащи дадената точка.
Получените след прилагане на алгоритъма на Вороной деления на равнината се
използват при локализация и отговаряне за заявки от типа най-близък съсед, при които се търси най-близкия обект до дадена точка (не задължително от V). Ако обектите
са точките от множеството V, то е достатъчно да се определи в коя област се намира
дадената точка. Тогава най-близкият обект до нея е точката от V, която принадлежи на
същата област. С алгоритъма на Вороной може да бъде намерен и най-далечния обект
от дадена точка. При планиране на движението на роботи, диаграмите на Вороной се
използват за намиране на чист маршрут (например, ако точките са препятствия, то
най-безопасният маршрут ще бъде този по страните на диаграмите, защото те са максимално отдалечени от заплашващите ни обекти).
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II. АЛГОРИТЪМ НА ВОРОНОЙ
Алгоритъма за създаване на VoroniGrid работи като разделя пространството на
определен брой квадрати, в които се генерира точно една точка в случайна позиция
(фиг.1). После за всяка възможна позиция се търси дистанция до най-близката точка.
В резултата ще получим дистанция и координата на тайл, в който се намира тази
точка (фиг. 2).

Фиг. 1. Мрежа 5x5, в която се генерират точки

Фиг. 2. Резултат на прилагане на алгоритъма на Вороной
при резолюция 500x500; VoroniGrid 10x10;

360

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

III. АЛГОРИТЪМ НА ВОРОНОЙ В ИГРАТА FANTASY KINGDOM
Взаимодействие с тайла
Първоначално се вземат входните данни на мишката, съответно на позиция от 0
до 1 на картата и се прилага алгоритъмът GetVoroniTile(), резулатат на който е координата на тайла, върху който е кликнато.
GetVoroniTile() проверява точки и в съседни тайли.
Начална точка на тайла
За целта се използва алгоритъма GetVoroniTile(), но за изход получаваме не дистанция, а начална точка. Началната точка се използва за поставяне на обекти като: замъци, части от мостове и други.
Генериране на острови
При генерирането на острови се използва Graph Grammar Procedural Generation,
където графът се изменя по определени правила, като правилата са няколко наброй и
се прилагат по случаен принцип.
Правилото което е вложено в създаден алгоритъма GрaphIslandGeneration е:
 вземи случайно съединение;
 премахни го;
 създай две нови точки и ги добави;
 съедини ги;
 съедини първа създадена точка с точките, чиито съединения бяха премахнати.
Правилото се повтаря! (фиг. 3)

Фиг. 3. Генериране на острови. В дадения пример се провеждат 2 итерации
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Съседни тайли
За определяне на съседните тайли всеки възможен съсед (започнат с долен ляв,
по посока на часовниковата стрелка) се проверява с помощта на алгоритъма
CheckIfNeigthboor()
Алгоритъмът проверява точките на текущ, предишен и следващ възможен съсед
като се създава вектори с начало (точка на проверяван тайл):
Vc – началото е точка на проверяван тайл, край е точката на текущ съсед;
Vn – началото е точка на проверяван тайл, край е точката на следващ съсед;
Vp – началото е точка на проверяван тайл, край е точката на предишен съсед.
После с помощта на скаларно произведение (от Vc и Vn) разделено на дължината на Vn, получаваме дължина на проекцията X и по същия начин (от Vc и Vp) получаваме дължина на проекцията Y. И ако дължината на Vn е по-голяма от X и дължината на Vp е по-голяма от Y то следователно текущ възможен съсед е съсед на проверяван тайл, ако е обратното – то текущ възможен съсед не е съсед на проверяван
тайл. (фиг. 4)

Фиг. 4. От ляво алгоритъмът връща: проверяван възможен съсед е съсед
От дясно алгоритъмът връща: проверяван възможен съсед не е съсед
Генериране на ландшарф
Първоначално се взема така наречен coherent noise, който посредством изменяне
на честотата и амплитуда ще бъде подобен на ландшафт на Земята. За достигане на
тази цел ландшафтът се изменя постепенно, като честотата се увеличава (за придобиване на повече детайли), а амплитудата намалява. Първоначално се генерират неравности (с най-малка честотата, с най-голяма амплитуда). След това се генерират детайли и те се добавят към неравности (с по-голяма честотата, с по-малка амплитуда), амплитудата се намалява за да намали въздействието върху неравности, искаме детайли, а не по-големи неравности, после се добавят още детайли с по-малка амплитуда,
така алгоритъмът се повтаря определен брой пъти.
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В проекта алгоритъмът се използва за генерация на типове тайли, а именно:
низина, равнина, хълм, гора и празнина.

Фиг. 5. Резултат на горе описани алгоритми.
при резолюция 500x500; VGruid9x99; 5 итерации на GraphIsalndGeneration

Литература
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УСИЛВАТЕЛ НА МОРСКИТЕ ВЪЛНИ
Димитър Станчев Алексиев
Бургаски свободен университет, ЦИТН

SEA WAVES BOOSTER
Dimitar Stanchev Аleksiev, CITS
Burgas Free University
Abstract: Year after year, the need for more effective usage of the renewable energy
sources increases. Still, the technology for harvesting energy from sea waves is yet to be
improved. Lots of companies worldwide are investing resources in such projects. Main
obstacles they must face are the difficult construction of such facilities, their maintenance
and rough conditions in open water. On the bright side, there is stillroom for new
discoveries and ideas.
Key words: renewable energy, waves, black sea, wave power, shoaling effect.
Въведение
С всяка изминала година интересът и нуждата от по-ефективното използване на
възобновяемите енергийни източници нарастват. На този етап обаче технологиите за
добив на енергия от морските вълни все още не са напълно усъвършенствани и са необходими още не малко проучвания и тестове.
Много енергийни компании в световен мащаб инвестират средства в това начинание, което за жалост никак не е леко.
Основните проблеми, които трябва да бъдат решени са преодоляване на трудностите при изграждане на подобни съоръжения, тежките атмосферни условия в открити води, на които тези съоръжения трябва да устоят, както и поддръжката им.
I. Видове преобразуватели на енергия от морските вълни
Преобразуватели на енергия от морските вълни могат да бъдат категоризирани
в много различни видове в зависимост от разположението им спрямо брега или ориентацията спрямо вълновия фронт. Основни и най-често срещани видове са терминаторите, атенюаторите и точковите абсорбатори.
Терминаторите са преобразуватели, разположени успоредно на вълновия
фронт, като по този начин представляват бариера и трябва да бъдат стабилно конструирани.
Те образуват редица от много единични модули, от които се очаква висок добив
на енергия.
Те от своя страна пък се разделят на осцилиращи преобразуватели, използващи
разликите в нивата на водите или такива, използващи хидростатичния натиск.
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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 ù над морското равнище.
При изпускане на водата се задвижва водна турбина и чрез генератор се произвежда електроенергия (Фиг.1).

Фиг. 1. Преобразуватели, използващи разликите в нивата на водите.
Осцилиращите преобразуватели се монтират на брега, което прави поставянето
и поддържането им безпроблемно. Не е необходимо закотвяне на съоръжението на
големи дълбочини или транспорт на енергията до брега. За сметка на това пък, близо
до брега вълните пристигат вече отслабени и се генерира по-малко електроенергия.
Атенюаторите са преобразуватели, които се разполагат паралелно на посоката
на вълната.

Фиг. 2. Преобразувател от типа на атенюатор.
365

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

Те представляват обикновено (но не винаги) модулна система (Фиг. 2), която
разчита на сгъването нейните свръзки за генериране на енергия.
Тези устройства се възползват от различните видове движение на водата
(Фиг.3). Движението на свръзките между модулите задвижва хидравличен мотор,
който на свой ред захранва електрически генератор, за да се получи електричество.

Фиг. 3. Движения на водата, използвани при атенюаторите.
Най-често срещаният вариант за преобразуване на енергията на вълните е чрез
използването на така наречените точкови абсорбатори. Характерно при тях е, че те
посредством поплавъци, носещи се на повърхността на водата, улавят енергията на
вълните от всички посоки.
Обикновено единият край на абсорбатора е фиксиран, а другият се движи вертикално, като по този начин може да задвижва линеен двигател, който да произвежда
електрическа енергия (Фиг.4).

Фиг. 4. Улавяне на енергията на вълните от точков абсорбатор.
Тези системи вече доказано работят на различни места по света, но все пак винаги е възможно подобрение в изпълнението и получените резултати.
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II. Повишаване на амплитудата на морските вълни чрез използването на
допълнителна платформа
За повишаване на амплитудата на морските вълни непосредствено преди преобразувателите може да се разположи платформа, която да имитира ефекта на плитчина, тъй като е известно, че при достигане на по-плитки води амплитудата (височината) на вълната се увеличава. Платформата ще бъде закотвена за морското дъно и ще е
разположена така, че да посреща вълните и да увеличава тяхната височина и сила с
помощта на наклонена плоскост, която ще може да се регулира в зависимост от височината на вълната в даден момент (Фиг. 5). Това ще доведе до осъществяването на
движение на преобразувателя с по-голяма интензивност и честота, генерираната
енергия също ще бъде по-голяма. Тази платформа би могло да бъде наречена „усилвател“ на морските вълни. В частност, това би било добро допълнение към работата
на точковите абсорбатори, тъй като те разчитат предимно на морските вълни и движението на повърхността на водата.

Фиг. 5. Усилвател на морски вълни.
Изводи:
За увеличаване ефективността на различни технологии за производство на енергия от морските вълни е удачно да бъдат използвани съоръжения, наречени в настоящият доклад „Усилватели на морските вълни“.
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БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА PV ЦЕНТРАЛИ
В БЪЛГАРИЯ И ЕС – ТЕХНИЧЕСКИ ФАКТОРИ
Здравко Здравков Караджов, Радослав Русков Симионов
Бургаски свободен университет

FUTURE PERSPECTIVES FOR PHOTOVOLTAIC POWER
PLANTS DEVELOPMENT IN BULGARIA AND EU - TECHNICAL
FACTORS
Zdravko Zdravkov Karadzhov, Radoslav Ruskov Simionov
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Abstract: The main purpose of this report is to review the future tendencies and
perspectives in the construction of photovoltaic power plants in the near 10-15 years in the
territory of Bulgaria and/or EU.
Key words: photovoltaic, power, plant, electricity, efficiency, future, tendencies, development
Въведение
В изпълнение на целите за преминаване към нисковъглеродна, сигурна и конкурентоспособна икономика в края на 2018 г. Европейският парламент прие нови цели
за използване на възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност. До
2030 г. енергийната ефективност на Европейския съюз (ЕС) трябва да се подобри
поне до 32.5%, докато делът на енергията от възобновяеми източници (ВИ) трябва да
е най-малко 32% от крайното енергийно потребление на ЕС. Възобновяеми енергийни източници са водната енергия, вятърната енергия, слънчевата фотоволтаична
енергия, слънчевата топлинна енергия, геотермалната енергия, твърдите биогорива,
дървените въглища, биогазовете, сметищните възобновяеми отпадъци, течните биогорива и топлината от околната среда [2].
За изпълнението на целите и управлението на Енергийния съюз държавитечленки на ЕС, разработват 10-годишен план за „интеграция на националната енергия
и климат“ с национални цели, принос, политики и мерки.
В проекта за „Интегриран план в областта на енергетиката и климата на
Република България“ за периода до 2030 г. са определени политиките и мерките за
производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници и са заложени следните цели: делът на възобновяемата енергия (ВЕ) в брутното крайно потребление на енергия да достигне 16% през 2021 г., а към 2030 г. – 25%.
Рамковата стратегия на Европейския съюз в областта на енергетиката има за цел
ориентиран към гражданите енергиен преход.
Въпреки настоящите промени, потребителите, включително домакинствата,
бизнесът и промишлеността все още не могат да се възползват изцяло от енергийния
преход, тъй като нямат достъп до пълната информация.
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Енергийната адаптация на населението и особенно на малките общности към
енергийна децентрализация е приоритет, в който България изостава значително и е
предмет на настоящия доклад. Фокусира се основно върху производството и разпространението на електрическа енергия, като ударение е поставено върху най-малките
покривни фотоволтаични електроцентрали, където процесът на децентрализация е
най-напреднал.
I. Принцип на работа и видове технологии
Когато светлината попадне върху повърхността на соларната клетка, част от нея
се абсорбира от полупроводниковия материал. Фотоволтаичните клетки имат и поне
едно електрично поле, което насочва свободно движещите се електрони и формира
електрически ток. Във фотоволтаичен модул една след друга се включват много соларни клетки и по този начин се произвежда напрежение от порядъка на 20÷30 V.
Чрез последователно включване на множество модули се получава прав ток, който с
помощта на преобразувател се превръща в променлив ток, необходим за домакинските уреди.
Фотоволтаиците могат да бъдат изработени във вид на покривни панели, които
се монтират с кран. Най-висока ефективност на панелите се постига при ориентация
на юг, югоизток и югозапад. При невъзможност за монтаж на юг, остава възможността за монтаж в посока югоизток и югозапад [3,6,7].
Децентрализираното производство на електрическа енергия може да се опише
като внедряване на малки производствени електроенергийни мощности, управлявани
от домакинства или малки предприятия, които са включени към разпределителната
мрежа на средно и ниско напрежение и които задоволяват електроенергийните нужди
на потребителя, като отдават остатъка обратно към мрежата. Част от децентрализираните системи са т.нар. автономни (напр. фотоволтаични), които не са свързани с
електроразпределителната мрежа. По този начин домакинствата и бизнесът осигуряват електрозахранване в случаите, когато мрежата е недостъпна или е твърде скъпо
да се изгради [1,4,5].
Налице е набор от различни видове фотоволтаични панели, които могат да се
използват при изграждането на фотоволтаични централи:
 Монокристални фотоволтаични панели – имат най-високо КПД при директно слънцегреене, но и се произвеждат по най-сложен процес от силициеви монокристали. Препоръчваме ги предимно тогава, когато на определена площ трябва да се
инсталира максимално възможна мощност независимо от малко по-голямата инвестиция;
 Поликристални фотоволтаични панели – КПД-то им е с 1-2 % по-ниско
от това на монокристалните панели, техните производствени разходи са също малко
по - ниски, защото не се използва толкова чист силиций, както при монокристалните.
Счита се, че това са панелите, които имат най-добре съотношение цена/качество;
 Тънкослойни фотоволтаични панели – клетките на тънкослойните соларни
панели се произвеждат чрез нанасяне на много тънък слой силиций или друг полупроводников материал върху носеща повърхност (напр. стъкло). Този производствен
процес е много опростен и съответно това са най-евтините соларни панели. От друга
страна те имат почти два пъти по-ниско КПД в сравнение с кристалните панели. За
една и съща инсталирана мощност ще са необходими двойно повече панели. Тънкослойните панели имат по-добра производителност, когато не са поставени под оптималния ъгъл (който е около 30°) – например върху фасади на сгради;
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 Фотоволтаични панели за вграждане – те представляват много интересно
архитектурно решение – панелите за вграждане се използват вместо керемиди. Към
фотоволтаичен панел фабрично се добавят специални хидроизолиращи уплътнения,
които уплътняват процепите между панелите и осигуряват също така плавен преход
към керемидите, ако една част от покрива е покрит с керемиди. Разбира се, както и
всички други фотоволтаични панели, така и тези издържат на всички атмосферни
влияния – включително и на градушки.
Има два три основни вида соларни системи:
 Микросоларни системи – състоят се само от един или два соларни панела и
микро-инвертор. Микро-инверторът се включва директно в най-близкия контакт на
жилището и подава енергия към консуматорите. Задължително е наличието на захранване от ел. разпределителната мрежа. Подходящи са за покриви и тераси на жилищни сгради с цел намаляване на сметките за ток;
 Автономни соларни системи – освен соларни панели и автономен инвертор
те притежават и акумулаторен блок, в който съхраняват произведената от фотоволтаичните панели енергия. По този начин енергията може да се използва независимо
от наличието на слънчева светлина. Подходящи са предимно за райони без електрозахранване или за постигане на енергийна независимост.
 Мрежови соларни системи – състоят се от минимум 10 панела (до неограничен брой) и от инвертори, които са сертифицирани за присъединяване в паралел
към мрежата. Тези системи представляват малки електроцентрали. Те не съхраняват
произведената енергия, а я подават директно към мрежата и/или към най-близките
консуматори. Поставят се върху покриви на жилищни, промишлени, търговски и
офис-сгради с цел покриване на част от консумацията и/или продажба на електроенергия.
II. Промени във ВИ сектора до 2017 г.
През последните години се наблюдава значителен ръст на възобновяемата енергия в България. Първичното производство на възобновяема енергия през 2017 г. е
1 938 хил. тона нефтен еквивалент (т н.е.), като количеството се е увеличило общо с
90.1%, или 1.9 пъти спрямо 2007 година.
Това представлява средно увеличение със 7.1% на година. Производството на
първична енергия от възобновяеми източници в страната изпреварва общия темп на
растеж в ЕС. През 2017 г. държавите членки са увеличили производството с 65.6%
спрямо 2007 г., или средногодишно с 5.2%.
С нарастване на производството на енергия от ВЕИ се увеличава и нейното потребление. Крайното енергийно потребление на възобновяема енергия в страната почти се удвоява – от 735 хил. т н.е. през 2007 г. на 1 378 хил. т н.е. през 2017 година.
Статистическите данни сочат, че още през 2012 г. страната вече е достигнала и дори
надминала поставената цел за 2020 г. – 16% дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия. През 2017 г. делът на възобновяемата енергия
достига 18.7%. По този начин България е сред 11-те държави-членки на ЕС, които
вече са постигнали дял, съответстващ на целта им за 2020 г. (след Швеция, Финландия, Дания, Естония, Хърватия, Литва и Румъния).
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Фиг. 1. Индекс на произведената първична енергия от ВЕИ
в България и ЕС (2007 = 100).
Делът на електроенергията, произведена от възобновяеми източници в страната
през 2007 г., съставлява около 9.4% от брутното крайно потребление на електроенергия, а през 2017 г. достига 19.1%.

Фиг. 2. Дял на ВЕ в брутното крайно потребление на енергия в България и ЕС.
В същия времеви период средният дял в ЕС нараства от 16.1% до 30.8%, като с
най-голям принос през 2017 г. е водната нормализирана енергия (34.6%), следвана от
вятърната нормализирана енергия (34.4%) и слънчевата енергия (11.8%).
Между 2007 и 2017 г. се отбелязва значима промяна в структурата на енергийните източници за производство на възобновяема електроенергия в страната. Приносът на хидроенергията постепенно намалява – от 98.4% (2007 г.) на 51.4% от брутното производство на електроенергия от ВИ (2017 г.), което е за сметка на другите възобновяеми източници. Произведените вятърна и слънчева фотоволтаична енергия нарастват както в абсолютен обем, така и като дял в брутното производство. Най-бързи
темпове на растеж са отбелязани между 2009 и 2013 г. – средногодишно 1.7 пъти за
вятърната енергия и 5.3 пъти за слънчевата фотоволтаична енергия.
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III. Перспектива 2020-2030г.
Становище на Комисията относно рамка за политиките в областта на
климата 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 парникови газове, като се определи цел за намаляване с 40% 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 междусистемните връзки и технологичното развитие.
Тенденцията за внедряване на ВЕИ и след 2020 година в рамките на Европейския съюз се запазва, макар и при по-умерени темпове на развитие и икономически
обосновани схеми за изкупуване на електрическата енергия. Работната мощност на
вятърните електрически централи (ВяЕЦ) и фотоволтаичните електрически централи
(ФЕЦ) е в пряка зависимост от интензивността на вятъра и слънчевата радиация.
Измененията в работната мощност от ВяЕЦ и ФЕЦ се компенсират чрез конвенционалните електрически централи. От гледна точка на изискванията за регулиране на обменните мощности на ЕЕС на България в електроенергийното обединение на
ENTSO-E, възможностите на нашата ЕЕС да присъединява нови ВяЕЦ и ФЕЦ е ограничена и се определя от наличните към момента регулиращи мощности и разполагаемия диапазон за регулиране. Увеличеното количество ВЕИ ще предизвиква големи и внезапни промени в баланса производство-потребление на нашата ЕЕС и при
недостатъчно регулиращи мощности, ще затрудни изпълнението на графиците за обмен на електроенергия със съседните ЕЕС. Инсталираните към момента електроцентрали от ВЕИ не могат да предоставят на системния оператор допълнителни услуги
(първично регулиране на честотата и вторично регулиране на честотата и обменните
мощности) и не могат да участват в противоаварийното управление на ЕЕС и възстановяване на ЕЕС след тежки аварии. ФЕЦ не могат да участват в покриването на максималните зимни товари, които са вечер около 19-21ч., а ВяЕЦ произвеждат най-много електроенергия в периода 02-06ч., когато потреблението е най-ниско и има излишък от електроенергия в системата.
Таблица .1 Предвидени за присъединяване ВЕИ
в електропреносната и електроразпределителните мрежи
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Изграждането на малки фотоволтаични централи във връзка с директивите на
ЕС е регламентирано със следните законови и подзаконови нормативни актове:
 Закон за устройство на територията – В сила от 31.03.2001 г. Обн. ДВ. бр.1 от
2 Януари 2001 г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г.
 Закон за енергетиката, Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.47
от 21 Юни 2011 г.
 Закон за енергията от възобновяеми източници -в сила от 03.05.2011 г. Обн.
ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019 г.;
 Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и
клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните
електрически мрежи.
На база регламентираната правна рамка в изредените по-горе законови и подзаконови нормативни актове, могат да бъдат формулирани следните етапи при реализация на малки фотоволтаични системи.
Етапи в процеса на изграждане на фотоволтаична централа.
Изграждането на фотоволтаична централа е свързано с дълъг процес, съпътстван от редица административни процедури.
Конкретните стъпки са:
1. Извършване на одит, който включва:
 проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът –
наклон, изложение и др;
 определяне на нивото на слънчевата радиация;
 прогнозно годишно производство на енергия;
 предложение за конкретна технология, която да бъде използвана за реализация на системата.
Първото условие е да се направи одит на терена, на който се планира да се инсталира фотоволтаична централа. Това включва визуална оценка и анализ на наколна
и изложението. Измерва се нивото на слънчевата радиация, както и нивото на сянката. На база на получените стойности се определя една годишна база на придобивана
енергия, както и възвръщаемост на вложената инвестиция.
2. Покупка на земя или учредяване на вещно право (право на строеж).
3. Смяна на статута на земята, ако тя е земеделска.
4. Получаване на виза за проектиране от съответната община.
За да се стигне до тази стъпка, земята трябва да е купена, придобита и да има
право за строеж на нея. Важно е да се отбележи, че ако статута не земята е „земеделски“ то той трябва да бъде променен.
След като това се направи, трябва да се изиска от общината така наречената
„виза“. В електроразпределителното дружество, което оперира на съответната територия, се внася искане за проучване на условията за присъединяване.
Това се прави защото фотоволтаичната централа ще бъде закачена към електроразпределителната мрежа. След като се оправят тези документи, следва сключване на
предварителен договор с даденото електроразпределително предприятие.
5. Внасяне на искане за проучване на условията за присъединяване към ел.
разпределителната мрежа в съответното електроразпределително предприятие (ЕРП) – ЕОН, ЕВН или ЧЕЗ.
6. Сключване на предварителен договор със съответното ЕРП.
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7. Проектиране.
Първоначалната инвестиция от страна на инвеститора, освен таксите към ЕРП и
общината за горепосочените документи, е за изготвянето на технически проект. Проектът включва следните части: – електротехническа, конструктивна, архитектурна,
геодезическа, ПБЗ, Пожарна безопасност и технологична.
Цената на системата в момента върви около 1,2 – 1,5 Евро на Ват инсталирана
мощност в зависимост от панелите, които се използват и вида на присъединяване.
8. Получаване на разрешение за строеж от съответната община.
9. Сключване на окончателен договор за присъединяване със съответното
ЕРП.
10. Доставка и монтаж на фотоволтаичната система.
11. 72 часови проби на системата, извършени от съответното ЕРП.
12. Получаване на Акт 16.
13. Сключване на договор за изкупуване на енергията.
Както е известно, проекти за изграждане на фотоволтаични системи могат да
получат 70% безвъзмездно финансиране по мярка 311 и мярка 312 по програмата за
развитие на селските райони. Фирмите, които ще подадат проекти по мярката, трябва
да знаят, че е необходимо да са направили стъпките от 1 до 9, преди да кандидатстват
по нея.
На практика, след като проектът им бъде одобрен за финансиране, те ще трябва
да изпълнят само дейностите по доставката и монтажа на фотоволтаичните панели и
другите компоненти, необходими за изграждане на системата.
На територията на България, фирмите, които искат да произвеждат електроенергия чрез слънчеви панели могат да получат до 70% финансиране по мярка 312 и
мярка 311.
Но това може да се случи, само след като вече има налице подписан краен договор с електроразпределителното предприятие.
Законът за ВЕИ гарантира сключването на договор за изкупуването на енергията от съответното ЕРП за срок от 20 год., като една част от произведената енергия
може да се използва за собствени нужди.
Изводи
Направеното проучване на съществуващите фотоволтаични централи, както и
анализа на тяхната ефективност, показват, че изграждането на малки децентрализирани фотоволтаични централи в непосредствена близост до консуматора е поефективно поради значителното намаляване на загубите от пренос на големи количества произведена електроенергия в ограничено време от денонощието и необходимостта на пренасянето им на голямо разстояние.
Направения анализ показва, че политиката за изграждане на малки фотоволтаични централи е правилна и дава възможност за по-гъвкаво изграждане на съвременни смарт грид системи.
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СОФТУЕРНИ АГЕНТИ – СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЯ
Ивайло Читаков
Софтуерно инженерство
Бургаски свободен университет
Научен ръководител: проф. д-р Даниела Орозова
1. Дефиниция за софтуерен агент
Софтуерен агент е компютърна програма, която функционира по начин, удовлетворяващ постигането на определени цели и резултати, където човешката намеса е
минимална или напълно отсъства, в динамична (променяща се) среда, демонстрирайки степен на гъвкавост и креативност.

Фигура 1. Софтуерен агент.
2. Основни атрибути на агента
Автономност – оперира без директна намеса на човек и има контрол над
своите действия и вътрешни състояния.
Социалност – взаимодейства с други агенти (може и хора) посредством
специализиран език за комуникация.
Реактивност – възприема промените в средата, в която се намира и реагира на тях.
Проактивност – поема инициативата да постигне определената цел.
Адаптивност – променя поведението си на базата на минал опит.
Мобилност – агентът има способност да се транспортира на друга машина или
платформа.
Рационалност – чрез автономното и проактивното поведение, които притежава, агентът преследва производителност, в съответствие с неговите интереси.
3. Приложения на софтуерните агенти
 Управление на личната информация на потребител
Информационният филтър NEWT осигурява на потребителя информацията, от
която се нуждае, на базата на предишни търсения и изтегляния на файлове в
Интернет.
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За да разберем как един такъв агент работи, нека да си представим потребител,
който редовно посещава няколко уеб сайта, за да провери за новости в тях. При всяко
отваряне на браузъра, агентът следи за това кои линкове към страници се посещават
най-често и какви документи се достъпват от потребителя. По този начин агентът
изгражда представа за потребителските интереси на „сърфиране” в уеб пространство
и при всяко следващо достъпване до браузъра ще се намалява времето за достигане
до желаната от потребителя информация и ще се увеличава продуктивността на търсенето.

Фигура 2. Информационният филтър NEWT.
 Електронна търговия
Тук участват потребителски агенти и бизнес-агенти, които играят ролята на
посредници съответно на клиента и на доставчика. Пример за една електронна търговия е онлайн закупуване на билети за филм и резервация за вечеря в ресторант след
това. За да се осъществи процесът е необходимо клиентът да “информира” потребителския агент за своите преференции (например, че е веган, не яде пикантна храна,
предпочита комедия пред филм на ужасите). След това потребителският агент ще се
обърне към „кино-агентите” (автономност, социалност), за да потърси подходящ
филм и начален час на проекция. Ако операцията е успешна, потребителският агент
ще се свърже с „ресторант-агентите” и ако услугите, които предлагат, съвпадат с преференциите на клиента, то подбраните филм и ресторант ще се върнат като възможности, от които клиентът може да избира. Ако няма подходящ ресторант, потребителският посредник ще се върне отново към „кино-агентите” и ще потърси за друг
филм (реактивност), удовлетворяващ изискванията на клиента и по този начин про377
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цесът на търсене ще се повтаря. При желание от страна на клиента, агентът може да
осигури информация за часа на пристигане на последния влак, с който да се прибере
вкъщи (проактивност).

Фигура 3. Пример за електронна търговия.
 Управление на бизнес процеси
С времето много бизнес процеси като проектирането на самолети, строежът на
търговски центрове или сключването на договори стават все по-сложни и трудни за
реализиране.
Например при възлагане на договор от страна на дадена компания участват три
отдела, които отговарят за осъществяване на определеното споразумение – правен,
технически и търговски. Техните задачи съответно са: да проверят дали предложението е законосъобразно, дали предложените качества от едната страна съвпадат с
търсените качества от другата страна и дали това е изгодно за всички участници в договора. Управлението на тези процеси ръчно води до допускане на грешки като например да се забрави изпълнението на определени дейности или изпращане на грешна
информация до грешен човек. Всичко това е неизгодно откъм ресурси и време. Тук
намират приложение така наречените „преговарящи” агенти на проекта ADEPT. За
всеки отдел отговарят софтуерни агенти, които взимат автономни решения за справяне с конкретни бизнес проблеми и работят съгласувано. Например даден потребител
възлага на системата от агенти задача за изпълнение от високо ниво. В началото агентите на техническия отдел ще започнат работа по възложения проект, но преди функцията им да приключи, те ще изпратят заявка към агентите на правния отдел, които
да проверят дали той е законосъобразен. След успешна проверка, обратна информация ще бъде изпратена до агентите на техническия отдел и според нея те ще решат
как да процедират оттук нататък.
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Фигура 4. Пример за управление на бизнес процеси чрез агенти.
По този начин „преговарящите агенти“ предлагат гъвкаво решение на проблемите, свързани с разпределение и контрол на информация и ефективното използване
на ресурси.
Заключение
Софтуерните агенти намират решения на проблеми както от съвременен характер (управление на личната информация на потребител, електронната търговия), така
и от традиционен характер (управление на бизнес процеси). Със своите качества като
огромна изчислителна мощност, социалност, автономност, реактивност и проактивност те изграждат образ на „верен” помощник на човека и отразяват неговите нужди,
перференции и ограничения.
Дали обаче ние хората трябва да им гласуваме цялото си доверие? Съществуват
сценарии, в които обикновен агент за филтриране на имейли може да изтрие полезна
информация на даден потребител или в по-неблагоприятния случай определена финансова операция да бъде извършена неправилно, което би могло да доведе до сериозни последствия. Поради тази причина е наложително да се вземат предпазни мерки
в случай, в който агентите надхвърлят юрисдикцията на своите действия. Това е доказателство, че въпреки автономността на агентите, хората ще са нужни, за да осигуряват контрол върху правилното изпълнение на процесите им.
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СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ И
НАВИГАЦИЯ В СГРАДАТА НА УНИВЕРСИТЕТА
Калоян Тотев, Хрусав Хрусафов, Георги Маджаров
Бургаски свободен университет, ЦИТН

SOFTWARE APPLICATION FOR LOCALIZATION AND
NAVIGATION INSIDE THE UNIVERSITY BUILDING
Kaloyan Totev, Hrusav Hrusafov, Georgi Madzharov
Burgas Free University, СITS
Abstract: In this paper is present the concept of software for localization and navigation in
the vicinity of Burgas free university. The project is still in development, however fragments
of the code are still available in the paper.
Key words: navigation, GPS, IOT, BFU
Въведение
Софтуерното приложение има за цел да ориентира новите студенти, както и гостите на Бургаски свободен университет в сградата, тъй като много от тях изпитват
затруднения с намирането на учебните зали и лаборатории.

Фиг. 1
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Съществуват няколко начина да се установи положението на устройство в закрито помещение.
Един от тях е поставянето на множество от така наречените Bluetooth beacons
(BB) – устройства, разпространяващи Bluetooth сигнал с обхват между 20 и 30 метра.
Устройствата са сравнително евтини и лесни за инсталиране.
Отрицателните страни на такова решение са необходимостта от точно локализиране на устройството, за да може да прехваща поне 3 BB едновременно, а освен това
има нужда от презареждане на батериите (фиг.1).
Друг начин е чрез използването на множество рутери, разпространяващи Wi-Fi
сигнал. Устройството измерва децибелите на рутера и получава информация за разстоянието на което се намира спрямо него (фиг. 2).

Фиг. 2
По този начин, при използване на два рутера може да се установи местоположението на устройството.
В този вариант изискването е рутерите да поддържат така нареченият Wi-Fi
RTT, който е стандарт включен в протокол 802.11 на IEEE.
Третият начин е да се използва GPS система. Тя е достъпна за почти всяко
смарт устройство и не се нуждае от допълнителен хардуер.
Отрицателният ефект тук е точността на GPS, която е доста по-малка от тази на
предишните два метода.
Концепция на предложенията за локализация и навигация в сградата на
университета
1.1. Първа версия на приложението
Целта за първата версия на приложението е при стартиране да се показва карта
на университета, на която при търсене на определена стая нейното местоположение
да се определи върху картата (фиг.3 а, б).
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Фиг. 3, а

Фиг. 3, б
1.2. Втора версия на приложението
За подобряване функционалността на приложението в бъдещи версии ще се добави локализиране не точното място на устройството в сградата с помощта на GPS.
Този вариант се оказва най-подходящ, т.к. за разлика от блутут алтернативата,
GPS нанася по-малко щети върху хората, не се нуждае от презареждане и е по-евтино.
Програмата ще може да намери маршрут от предварително зададени точки, поставени на картата за изобразяване на маршрут, за достигане на конкретна стая. Принципният процес на работа на програмата може да се проследи на блок схемата (фиг. 4).
Реализация на предложенията за локализация и навигация в сградата на
университета
За реализацията на проекта се използва Unity. Unity – игрови двигател (game
engine), който излиза през 2007 г. и служи главно за разработката на игри, но поддръжката и развитието на двигателят през годините го прави изключително удобен за
разработката на приложението. Голям плюс в използването на програмата е, че е безплатна. Поради голямата бройка от разработчици, използващи Unity, има много развити разширения за самият двигател, едно от които е особено подходящо за целите
на приложението и е наречено maps SDK.
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Фиг. 4
То снабдява Unity с инструменти за изработването на карти и локализирането на
устройства спрямо тях. Maps SDK поддържа различни платформи като андроид и IOS
което позволява използването му на различни мобилни устройства. Двигателят работи с езика за програмиране C#, на който предоставям фрагмент от код, който
локализира устройство посредством GPS.
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public class GPS : MonoBehaviour
{
public static GPS Instance { set; get; }
public float latitude;
public float longitude;
public Text coordinates;
private void Start()
{
DontDestroyOnLoad(gameObject);
StartCoroutine(StartLocationService());
}
private void Update()
{
latitude = Input.location.lastData.latitude;
longitude = Input.location.lastData.longitude;
coordinates.text = "LAT:" + latitude + "\nLON:" + longitude;
}
private IEnumerator StartLocationService()
{
if(!Input.location.isEnabledByUser)
{
Debug.Log("user has not enabled GPS");
yield break;
}
Input.location.Start();
int maxWait = 20;
while(Input.location.status ==
LocationServiceStatus.Initializing && maxWait>0)
{
yield return new WaitForSeconds(1);
maxWait‐‐;
}
if(maxWait <= 0)
{
Debug.Log("Timed out");
yield break;
}
if(Input.location.status == LocationServiceStatus.Failed)
{
Debug.Log("unable to determin device location");
yield break;
}
latitude = Input.location.lastData.latitude;
longitude = Input.location.lastData.longitude;
yield break;
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}

}
public class GPSupdate : MonoBehaviour
{
public Text coordinates;
private void Update()
{
coordinates.text = "LAT:" + GPS.Instance.latitude.ToString() +
"LON:" + GPS.Instance.latitude.ToString();
}
}

С изключение на мобилното устройство, не се планира приложението да се
нуждае от допълнителен хардуер. Въпреки това за по-късните версии е планирано да
се прави връзка със сървър, от който да се черпи информация относно профилът на
потребителят и стаите на занятията в сградата на БСУ, които се провеждат във
времето на ползването на апликацията.
Заключение
Целта на приложението е да подпомогне новите студенти, гост-преподавателите
и гостите на Бургаския Свободен Университет да откриват бързо и надеждно търсеното от тях помещение.
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ТЕХНОЛОГИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОСЦИЛИРАЩИ ВОДНИ
КОЛОНИ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ МОРСКИ ВЪЛНИ
Красимир Златев, Пламен Цонев, Калин Георгиев
Бургаски свободен университет, ЦИТН

TECHNOLOGICAL APPLICATION OF OSCILLATING
WATER COLUMNS FOR GENERATING ENERGY
FROM THE SEA WAVES
Krasimir Zlatev, Plamen Tsonev, Kalin Georgiev
Burgas Free University, СITS
Abstract: In this paper, we will theoretically look at methods and facilities for converting
green energy from sea waves into electricity. These methods are suitable for all seas, we
will try to locate and give examples with the Black Sea.
Key words: green energy, sea waves, alternative electricity, wells turbine, oscillating water
column.
Въведение
Консумацията на енергия от човечеството се увеличава. Природните запаси
от невъзобновяеми източници на енергия намаляват. Необходимо е да се търсят
решения за добив на енергия от други източници.

Фиг. 1. Черно море
Една от възможностите е преобразуване на кинетичната енергия на морските
вълни в електрическа енергия.
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Това преобразуване може да се изпълни на много места по света, включително в
условията на Черно море (Фиг. 1).
Технологията на добиване на енергия от вълните е една от най-интересните поради огромния им неефективно изполван засега енергиен потенциал.
Има големи вариации на използваните технологии за добиване на енергията зависещ от механизма на добиване, дълбочината на водата, локацията (на бреговата
ивица, в плитките води и дълбоко във водният басейн).
Вълновата енергия не само има много голям потенциал – който според Международната Енергийна Агенция е до 80000 TWh/годишно, ами също има и най-голямата енергийна плътност от всички възобновяеми източници.
Половината от енергията на вълната е съхранена в потенциалната форма, свързана със вертикалното надигането и падане на водата. Другата половина е свързана с
кинетичната енергия на вълновата фаза и само потенциалната енергия на вълната
пътува със фазовата скорост.
II. Предимства и недостатъци на съоръженията за преобразуване на
енергията на морските вълни
2.1. Предимства
За разлика от слънчевата и вятърната енергия, енергията на вълните е предсказуема и циклична. Това е основание за осигуряване на условия балансиране на нивото на енергията, постъпваща в електроразпределителната система.
Енергията от вълните има значителни стойности дори при малка скорост на вълната.
Голямата плътност на водата (800 пъти по-голяма от тази на въздуха) осигурява
възможност турбините да генерират електричество при ниски стойности на скоростта
на вълната – от 1m/s (3.6 km/h).
При скорост на вълните 16 km/h генерираната енергия ще е еквивалентна на
тази, добита от вятърен генератор при скорост на вятъра144 km/h.
Времето за експлоатация на електроцентрала, преобразуваща енергията на морските вълни, може да достигне 100 години. За сравнение – срокът на експлоатация на
вятърните турбини и соларните панели е в рамките на 25÷30 години, а на ядрените
реактори – 50÷70 години.
Въглеродният отпечатък на съоръженията използващи морската енергия е
между 18.4÷26.30g CO2-eq/kWhe, което е по-малко от това на тези, използващи слънчевата енергия (20÷60g CO2-eq/kWhe) и малко повече от този на вятърните турбини
(11÷12g CO2-eq/kWhe).
2.2. Недостатъци
Съоръженията, инсталирани за преобразуване на енергията на вълните в електрическа енергия може да окажат неблагоприятно въздействие на морските организми.
Перките на турбините представляват сериозна опасност за живота на преминаващи морски организми.
Излъчваният шум може да прогони част от морската фауна.
Началната инвестиция в съоръженията за добив на електроенергия от морските
вълни е доста висока, поради трудносттите при изграждането им под водата. Налице
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е и вредното влияние на водата, предизвикващо корозия на материалите на конструкциите, което налага използването на скъпи материали, издържащи на корозия.
Не всяка локация е подходяща за построяване на такова съоръжение, тъй при
тях има ред специфични условия от грледна точка достигане на необходимата ефективност.
Амплитудата на приливите и отливите е много важна за ефективността на подобен тип съоръжения. Районите, имащи такива характеристики са малко.
III. Видове преобразуватели на енергия от морските вълни
3.1. Осцилираща водна колона (OWC)
Интересна алтернатива е добиването на енергия от осцилацията на морската
вода, поради голямата и разпространение и високата плътност на мощността (Фиг. 2).
Всички подвижни части на осцилиращата водна колона са разположени над нивото на водата.

Фиг. 2. Осцилираща водна колона (OWC).
Това предпазва съоръженията от корозията, порoдена от солената вода, което
означава значително повече дълготрайност на системата, по-лесна подръжка и намаляване на използването на скъпи антикорозионни материали.
Този тип съоръжения не представляват опасност за морските организми.
3.2. Турбина на Уелс
Турбината на Уелс представлява въздушна турбина с ниско налягане, която се
върти непрекъснато в една посока, независимо от посоката на въздушния поток (Фиг. 3).
Тя има аксиален ротор, обикновено със симетрични (безкамерни) остриета, разположени под ъгъл 900 спрямо входящия поток водна струя. КПД на турбината
варира между 0,4 и 0,7.
ОВК системите са популярни поради простият им дизайн и лесната инсталация
и управление на тези съоръжения.
Една от особеностите на фиксираната ОВК е, че дълбочината е ограничена,
което ограничава височината на вълните.
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Водата следва елиптична орбита в плитки и полу-плитки води, което прави
добиването на енергия много по-лесно.
Всички подвижни части на съоръжението са разположени над нивото на водата.

Фиг. 3. Турбина на Уелс.
Това предпазва техниката от корозията, порoдена от солената вода, което означава значително повече дълготрайност на системата, по-лесна поддръжка и позволява
да се избегне използването на скъпи антикорозионни материали.
Също така те не представляват опасност за морските организми.
IV. Аналитично определяне на ефективността на преобразувателите на
енергия от морските вълни
Типът на OWC, който е обект на изследване, е фиксиран на брега.
Статистическите данни, които се използват са за височина на вълната за периода 2011-2015 г., данни за приливите и отливите през януари 2015 г. и данни за
периодите на повишаване на морското равнище.
Данните за значителната височина на вълната са получени чрез ecmwf.int и се
обработват с помощта на Ocean Data View.
Основните зависимости за определяне на основните параметри са:
 Потенциална енергия:
EP=wy2/2=wA2/2sin(kx-wt)
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 Кинетична енергия:
KE=1/4wgA2

(2)

EW=0.5A2Lg/gc

(3)

 Обща енергия:

 Плътност на енергията:
EWD=Ew/w=0.5wgA2(J/m2)

(4)

 Работна мощност:
Pw=Ew/T=(1/2T)wgA2

(5)

 Мощност на плътността:
PWD= Pw/w=(/2T) gA2 (W/m2)

(6)

 Мощност на вятъра:
Pa=0.5AV3

(7)

 Мощност на турбината:
Pm=Pa.Cp

(8)

 Формула на Бернитас:
Pu=(P2+0.5V2)VA

(9)

 OWC ефективност:
f=Pa/Pw

(10)

Където:









плътност на водата (кg/m3);
w – ширина на OWC камерата (m);
g – земно притегляне (m/s3);
А – амплитуда на вълната (m);
К=2/ – вълнов номер;
 – дължина на вълната (m);
W=2/T – вълнова честота(rad/s);
Ср – мощност на турбината.

Данните за повишаване на морското равнище се получават чрез използване на
интерполационни графики.
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Тези данни се използват за получаване на стойността на проектното ниво на
водата (DWL) като проектиране на сгради на OWC.
Минималната стойност DWL за най-високата страна и минималната стойност за
най-ниската страна на OWС може да се изчислис формулите:
 Минимална стойност на най-високата страна на OWС:
DWL=HHWL+Sw+SLR

(11)

Sw=0.19[1-2.82 (Hb)1/2]Hb

(12)

 Минимална стойност на най-ниската страна на OWС:
DWL=LLWL,

(13)

Където:






DWL – проектно ниво на водата (m);
Sw – настройване на вълната m);
SLR – покачване на морското равнище;
Hb – височина на разкъсване на вълната(m);
Т – период на вълната (m).
Таблица 1
Параметър
ρ
w
g
A
λ

Данни за Черно море
1012 kg/m3
2.4m
9.8 m/s2
4m
60 m

В таблица 2 са показани получените стойности за Черно море, сравнени с тези,
получени за Индийски океан на брега на Сунгай, Индонезия
Таблица 2
Параметър

Черно море

Индийски океан,
брега на Сунгай,
Индонезия

PE
KE
EW
EWD
Pw
PWD

5,71MJ
5,71MJ
11,4MJ
11,4 J/m2
11,4 MW
4.7 MW/m2

3.8 MJ
3.8 MJ
7.7 MJ
7.7 J/m2
7.7 MW
3.2 MW/m2
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Където:
 PE – потенциална енергия;
 KE – кинетична енергия;
 EW – обща енергия;
 EWD – плътност на енергията;
 Pw – електрическа мощност;
 PWD – плътност на електрическата мощност.
Заключение
Средната консумация на четири членно семейство по света за година е около 5 kW.
Предложените съоръжения за преобразуване на енергията от морските вълни в електрическа могат да задоволят нуждите на 100 семейства за една година.
От направените изчисления се вижда, че тази технология може да бъде приложена успешно и в Черно море.
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САЙТ ЗА ЕКСПЕРТНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Кристиан Киров
Бургаски свободен университет, ЦИТН

EXPERT AND CONSULTING SERVICES SITE
Kristian Kirov
Burgas Free Universtiy, CITS
Abstract: The Idea of this project is to make a website that allows communications between
people and experts for the purpose of consulting. For easy use and construction, I will be
using an easy-to-use site called WordPress. Wordpress is easy for anyone to learn and
construct a site and allows Experts to make a site when needed.
Keywords: consultation, construction, communication, Wordpress, web design.

Introduction
The need to make a website often lead to either becoming a website developer or to
hire a website developer who knew how to code in HTML or other coding languages but
nowadays we have CMS (Content Management systems) softwares that cut out the need of
learning or hiring someone who learned to code in HTML. One such software is
Wordpress, there are many other programs that utilizes CMS software but for this report we
will be using Wordpress because it is one of the oldest softwares and therefore supports
many plugins (Over 55 000+ different types of plugins). Plugins are additional software
that contain various functions, for example one plugin can allow you to connect Google
analytics and see information regarding your site. Other benefits for using Wordpress are
that it is free to use (to an extent) and therefore budget friendly and it is easy to learn.
There are drawbacks for using the free version of Wordpress, for example your
domain name will be restricted to a certain name (if you wanted to name your site
‘Consultingservices.com’ it might say your free version name will be
‘Consultingservices5412.com’) and you will not able to install the plugins you would like
to.
Wordpress is a CMS that is written in PHP (Personal Home Page) and works with
MySQL and MariaDB databases. Wordpress’s features include a plugin architecture and a
template system, which is called Themes inside Wordpress. Themes are temeplates that
allow the user to change the appearance and design of their website.
Development of a Website Consulting and Experts
I. Key points of Designing a website for Consulting and Experts
 Communication is key therefore be sure to make sure your users completely
understand what you are consulting and communicate the worth of your business.
 Make sure your website is user friendly.
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 Don’t focus on what YOU can but ask what you can do for THEM. Your website
has to show that you are putting you client first and are willing to listen to them.
 Add contact button in your website that allows people to contact an agent. This is
done by installing a plugin in Wordpress.
 Link all social media platforms (twitter, intagram, ect) to your website, if you do
not have one create one. This helps build a relationship between your company
and your client.
 Provide photos of your business’s endeavors in your website, this helps build trust
and credibility to your website.
 Add new content regularly and make it so that search engines can find your
website.
II. Development of the website

Figure 1
First step to developing a site with Wordpress is signing up at www.wordpress.com as
shown in Fig. 1. After completing my registration at www.wordpress.com I will need to
pick a Domain name (or web address) for my site I selected
‘consultingexperts.wordpress.com’ as shown in Fig. 2.
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Figure 2
Now that I have my domain name, I will need to edit the default template that
Wordpress as given Me. Wordpress gave me a basic tutorial of what I should do to make
the website mine, for example give my website a name, make a menu for my website, ect.

Figure 3
Following the given steps, step one is to give my site a name. for my site I’ve named
my site ‘Consulting Experts’ also inserted the nature of my site in the ‘Site Tagline’, this
lets the users know what type website they are on. Since I am making a Consultation site
‘Consultation Services’ would be the appropriate ‘Site Tagline’. Figure 3 is an example of
this process.
Once I was done completing the tutorial Wordpress gave me, I looked at the Themes
that Wordpress had. Themes are templates that have different designs and are aimed
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towards different types of sites for example one Themes is focused towards Graphics
Designing Studios and are a bit more creative than most sites. I picked a theme that made it
feel like an Expert Site while keeping in mind of the Key points spoken of before. Once I
picked my theme, I can continue on by adding the necessary information that will allow
people to understand what my site is for and how they can get in contact with me.
First I started with the ‘About us’ page. This page is arguably the most import
because it tells the users who you are, what your business does and what your business’s
objective is.
While I was viewing the ‘about page’ I click the edit link at the bottom, this allowed
me to input information about myself, business and my mission, keeping in mind of the
Key point mentioned before. (Fig. 4).

Figure 4
Next, I started with the home page. The ‘home page’ is the introduction of my website
therefore here is where I will put my mission statement, pictures that will encourage people
, quotes of people who were satisfied with my consultation and other information that will
give people the understanding of what I am trying to accomplish.
Once done there I went to contacts and repeated the step, added a contact number,
email address, social links to my other social platforms and working hours to let your user
know at what times they can contact me. I wanted to add a new page that displayed all the
services that my website can perform, so to do that I went to the ‘My Home’ tab and click
on the ‘add new page’ option.
A template for almost every idea is there from the Contact page to the Services Page.
I did not wish to use one of the templates so I used a blank page and added elements
manually. As shown in Figure 5.
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Figure 5
In order to add a new text, spacer, underline, etc. I clicked click on the Blue + button
on the top right of the window (figure 5 – red). Once I was done making the new page, I
added it to the menu so that people can find it. The last step is to add a contact button where
users can chat to an operator for added convenience. I went to the plugins tab and searched
for a web chat plugin. I picked one that best suited my needs; some will have the added
benefit of having video calls. Once that is installed, people will be able to contact an
operator and ask questions.
Conclusion
The created website is complete and will help with consultation between Experts and
customers.
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Kalina Stefanova Hristova - Bachelor IInd year, Burgas Free University
Анотация: Тази разработка представя KiPath - настилка, „събираща” кинетична
енергия от пешеходци, вибрации от превозни средства, индустриални машини, вълни, звук и други. Фокусът е върху преобразуването на кинетичната енергия в електричество, което да се използва за различни цели. KiPath е допълнително оборудвана и с малки соларни панели, като резервен вариант в случай на намален трафик.
Abstract: This paper presents KiPath - a pavement, „collecting“ kinetic energy from
pedestrians, vehicle vibrations, industrial machines, waves, sound etc. The focus is on
converting kinetic energy to electricity that can be used for various purposes. KiPath is
also equipped with small solar panels, as a backup in case of reduced traffic.
Keywords: Kinetic Energy, Vibrations, Electricity, Piezoelectric effect, Pavement, Energy
harvesting
I.

МОТИВАЦИЯ

В съвременния свят енергийният сектор, който е основа за цялостното икономическо развитие, заема ключова роля за постигане на устойчивост и стабилност в глобален мащаб. В съответствие със съвременните изисквания и потребности, енергетиката следва да задоволява потребностите от горива и енергия с минимални обществени разходи и при спазване на изискванията за опазване на околната среда. Сред нововъзникващите методи е добивът на енергия от пиезоелектрически устройства, чиято
концепция е електрическата енергия да се генерира от вибрации от хора, превозни
средства, вълни и други. Подобна концепция се прилага в различни части на света,
където има интензивен трафик на пешеходци, превозни средства и вибрации от морски вълни и индустриални.
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KiPath И КИНЕТЧНАТА ЕНЕРГИЯ

Кинетичната енергия е енергия на движението и всяко движещо се тяло я притежава. Когато тялото е в покой, кинетичната му енергия е равна на 0, но когато то се
движи, кинетичната енергия винаги има положителна стойност и колкото по-голямо
е ускорението на движещото се тяло, толкова по-голяма е числената стойност на кинетичната енергия. И щом е енергия на движението, следователно може да се намери
във всеки обект, който се движи. В ежедневието сме заобиколени от него, било то
хора, които се разхождат по улиците или велосипеди, които се карат из града. Друг
аспект в използването на кинетичната енергия е в ядрената физика, където се използват елементарни частици като снаряди за разбиване на атомни ядра и други елементарни частици с цел да се извадят дори по-малки частици.
Друг пример, при който кинетичната енергия може да бъде намерена и използвана е във вятъра. С помощта на вятърните турбини тя може да се трансформира
в електричество. Съществуват и по-нови подходи за използване и трансформиране на
такава енергия: например кинетичните плочки имат способността да събират кинетичната енергия от човешки крак и да я преобразуват в електричество.
През 2009 г. англичанинът Лорънс Кенбъл-Кук произвежда Pavegen – подови
настилки, които създават енергия извън електрическата мрежа чрез теглото на хората, които вървят по тях. Настилките се състоят от плочки от 100% рециклирана гума.
В краищата си са свързани с индукционни генератори изработени от 80% рециклирани материали. Измествайки се вертикално чрез теглото на хората, се поражда ротационно движение, което генерира електричество, независимо от заобикалящата електрическа мрежа.
На подобен принцип е създадена настилката KiPath, която „събира“ кинетична
енергия от пешеходци, вибрации от превозни средства, индустриални машини, вълни, звуци и други, преобразуващи я в електричество. Оборудвана е и с малки слънчеви панели за максимален енергодобив в часовете с намален трафик.
III. РЕАЛИЗАЦИЯ
За изпълнение се използва развойна платформа Arduino Uno с микроконтролер
ATmеgа 328, избрана заради ниската си себестойност и лекота за изработване и тестване на прототипа. Микроконтролерът Uno е един от най-популярните представители
в Ардуино фамилията и отличен избор за отправна точка в програмирането с
Ардуино.
За постигане на пиезоелектричен ефект са използвани пиезоелектрици, свързани помежду си паралелно и прикрепени за корков материал (Фигура 1). Той е добър
изолатор, притежава хидрофобност, има ниска себестойност, като тези негови качества го правят подходящ за основа на прототипа. Прототипната платка MB102 дава
възможност за създаване на тестови проекти, без нужда от запояване. Тя е важен компонент от всеобщата архитектура, който свързва и синхронизира всички технически
елементи на прототипа. В реализацията на проекта са използвани и два слънчеви
панела 1W6V с висока преобразувателна стойност и ефективност. Слънчевите панели
са подходящи за всякакви проекти, реализирани със захранване в батерии. Батерията,
която захранват в случая е от MS серията на MHB с капацитет 1.3 (Ah) и волтаж 6(V).
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Фигура 1 – Паралелно свързани пиезоелектрици
IV. ТЕСТОВЕ И ПРОТОТИПИ
На фигура 2 се вижда създадения прототип, като са отбелязани отделните модули както следва: 1 – корпусът на настилката се състои от две коркови плочи, на които
са залепени 48 на брой пиезоелектрици. Всеки 6 пиезоелектрика са навързани последователно и свързани с прототипната платка, която синхронизира всички технически
елементи на прототипа. 2 – на корпусът са прикрепени и двата слънчеви панела, които преобразуват слънчевата енергия в електрическа; 3 – батерия; 4 – прототипна
платка; 5 – Arduino Uno.
Всеки ред от пиезоелектрици е тестван отделно за реакция при допир и натиск.
След като отчете резултат се добавя към веригата на прототипната платка от където
се тества пак, този път с помощта на светодиод и платформата Arduino Uno, Arduino
IDE и допълнителна към него програма-осцилоскоп. В зависимост от тежестта и
натиска се отчитат различни стойности на напрежение, съответно при лек натиск –
ниски, при силен натиск (като стъпка например) високи стойности, като според
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направено проучване измежду различни тестове и прототипи максимални стойности
са около 5V или 3J.

Фигура 2 – Прототип

V.

ИЗВОДИ И РАЗВИТИЕ

В процеса на разработване стана ясно, че подобен вид настилка може да се използва по няколко различни начина, като източник за захранване на улично осветление, за направа и поддържане на светещи пешеходни пътеки, както и за захранване
на LED осветителни тела, използвани за подсветка на информационни табла за градски транспорт, рекламни надписи, билбордове и други.
Приложение може да се намери както на пристанища, така в открити води, поради множеството вибрации произведени от източници като вода, индустриални машини, кораби.
След лека корекция и двойна хидроизолация на настилката е възможно монтирането и на шамандури и успешно събиране на енергия от постоянното движение на
морските вълни удрящи се в нея.
За в бъдеще се планира поставянето на различни сензори отчитащи интензивността на трафика, температурни промени, а също така и сеизмична активност, което
би спомогнало за навременното информиране и установяване на земетресения.
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СРЕДНА СКОРОСТ
Найден Петров
Бургаски свободен университет, ЦИТН, БСУ

LICENSE PLATE RECOGNITION
Найден Петров
Burgas Free University
Abstract: The system automatically recognizes the registration number regardless of light
conditions, reduced visibility or partial contamination. Studies are also being conducted to
ensure that the selected software locates, analyzes, and stores the registration numbers in
the database. The process involves analyzing images of different types of numbers and
images.
Key words: server, databases, camera.
I. Особености на уеб базирана система за разпознаване на регистрационни
номера и отчетена средна скорост
Софтуерът NRJ LPR е подходящ за малки, средни и големи фирми или организации, които разполагат със собствен или нает автопарк от няколко автомобила до
няколко стотин такива.
С помощта на този софтуер има възможност да се получава информация от камерите за видеонаблюдение за преминаването на автомобили през определени възлови точки.

Фиг. 1.
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В потребителският интерфейс може да се реализира търсене на конкретен автомобил по регистрационния му номер, като се приложи набор от филтри за период от
време, възлова точка и т.н. и да се получи информация за преминаването му под
формата на лог по дата/час/възлова точка и съответно приложен скрийншот с
изображението на автомобила в момента на преминаването му (Фиг. 1).
Има възможност за добавяне на регистрационни номера на автомобили, които
трябва да се проследяват при преминаване през дадените възлови точки в така наречените „Предефинирани списъци“ и да се получава email и/или SMS нотификации на
предварително зададени email адрес и телефонен номер.
Има възможност също за получаване на обобщен отчет в графичен и табличен
вид на информацията за преминалите автомобили през възлови точки.
Възможна е и обработка на данните за съотношението регистрирани/обработени
изображения от камерите и за натовареността на трафика във възловите точки.
Технология и предимства
 Списък/лог на регистрираните разпознати номера в базата данни с прилежащ
скрийншот. Има възможност за търсене и филтриране по различни критерии
за период от време, възлова точка и др.
 Регистриране на средна скорост между 2 точки, отчитане на превишена скорост за даден участък.
 Групиране на камери за създаване на 2-ка камери при регистрирането на
средна и превишена скорост.
 Графични и таблични справки по различни показатели и задаване на входно/
изходни параметри.

Фиг. 2.
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 Мониторинг на сателитните сървъри в системата, отчитане статуса на хард
дисковете, процесорен статус, рам статус, температурен статус и т.н.
 Списък с камери – добавяне, редактиране, изтриване. Възможност за преглед
на livestream видео от дадена камера при въведени настройки за достъп до
RTSP stream на съответната камера (само в Mozzila Firefox с инсталиран VLC
plugin).
 Карта с маркери на местоположението на видеокамерите при въведени координати в настройките на дадена камера.
 Предефинирани списъци за добавяне на регистрационни номера на автомобили и получаване на email и/или SMS нотификации.
 Записване на изображението на автомобила и номера му;
 Отбелязване датата, часа на регистрацията и посоката на всяко превозно
средство.
 Разпознаване номерата на движещи се превозни средства (Фиг. 2);
 Генериране на текстова информация за всеки отделен номер;
 Компилиране в специална база данни обработените снимки и текст.
Търсенето на справки се изпълнява (Фиг. 3):





по име/потребител;
по камерата;
по дата в интервал от-до;
по конкретен регистрационен номер.

Фиг. 3.
Функционалност:
 Следи и засича, издирвани превозни средства или такива които са извършили нарушения;
 Водещи се в „черен списък“, при откриването им се активират различни видове аларми.
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Местоположение на камерите
 Бързо намиране на местоположението на всяка една камера, записана в
базата данни (Фиг. 4).

Фиг. 4.
II. Разработването на софтуер за адаптирана уеб-базирана система за разпознаване на регистрационни номера по зададен маршрут и отчетена
средна скорост за конкретно превозно средство или определен отрязък
от време
Един от проблемите, свързан с LPR камерата е, че тя работи със висока скорост
на заснемане 25fps – 60fps (frames per second).
При такъв режим на работа в системата се натрупва голям обем от снимков материал, което води до изчерпване на дисковото пространство за съхранение.
Трафикът на данни в реално време също се увеличава, което от своя страна допълнително забавя преноса на данни.
Като се имат предвид изложените по-горе проблеми бяха направени следните
предложения за оптимизиране на работата на системата:
 Въвеждане в експлоатация на сървър, имащ по-голям капацитет на дисковото пространство;
 Инсталиране на втори сървър;
 Осигуряване на добра оптична връзка между камерата и сървърите;
 Използване на облачно пространство за съхраняване на данните (при достатачно голям капацитет);
 Намаляване на frames per second;
 Намаляване на byte per second.
Разработен бе и софтуер, наречен ,,NRJ Mini LPR System“. Той е предназначен
да работи съвместно с различни видео камери (обзорни, IP, PTZ, LPR и др.).
За целта камерата се свързва посредством кабел с устройството (рутер, медия
конвертор, суич), като данните посредством Internet протоколи се получават на сървъра, на който е инсталирана програмата.
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Софтуерът се свързва с камерата и проектира в реално време видео потока на
монитор.
Така направеното подобрение на системата е реализирано на териториториите
на градовете Хасково, Минерални бани, Раднево, Първомай, Банско, Русе, Кнежа,
Сепарева баня, Перник и др.
Изводи
Създадената база от данни е една добра възможност за реализиране на сътрудничеството между държавни и частни структури и звена и постигане на по-високо качествено при изпълнение на поставените цели.
Други възможности, които дава така оптимизираната система са:
 Осигуряване на съвместимост със системи за контрол на достъп (бариери,
портални врати и др.);
 Следене и засичане на издирвани, откраднати превозни средства и на нарушения;
 Събиране на данни за трафик на пътя;
 Автоматичен контрол за ограничаване на скоростта;
 Реализиране на възможност за извеждането на мигновен резултат и детайлна
оценка.
 Съхраняване на заснетите изображения с цел проследяване на тяхното изменение;
 Лесен достъп от всяка точка на света.
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ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА ВЪЛНОВА
ЕНЕРГИЯ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ
Никола Славчев Желязков
Бургаски свободен университет, ЦИТН

ADAPTATION OF A WAVE ENERGY CONVERTER FOR WORK
IN THE BLACK SEA CONDITIONS
Nicola Slavchev Zhelyazkov
Burgas Free University, СITS
Abstract: The paper looks at technologies and theoretical achievements in the sphere of wave energy
harvesting and their possible implementation to the local conditions of western Black Sea. Setting a
base for future engineering design is the main focus. Ecologically clean renewable energy sources in
the paper are: sea water waves (wave concentrators, point absorbers).
Keywords: wave energy, Black Sea, wave concentrators, point absorbers.

I. Нови технологии за преобразуването на енергията на морските вълни
Технологиите, фокусирани върху преобразуване на възобновяеми ресурси, са
бързо развиващ актуален отрасъл в електроенергетиката през последните години.
България не изостава в това направление. В зависимост от локалните условия
добиването на енергия от слънцето, вятъра и водата се развиват и утвърждават като
перспективни варианти за подпомагане или пълно задоволяване на нуждите на
средния потребител и малкия бизнес.

Фиг. 1.
Една от насоките, който обаче е оставена на заден план въпреки наличието на
ресурс, е извличането на енергия от морските вълни.
Това на пръв поглед не е случайно. На публикувания от Московския държавен
университети М. В. Ломоносов уеб-атлас за наличната вълнова и вятърна енергия в
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руските морета може да се види, че в произволна избрана в близост на брега област
има средна годишна височина на вълните 0.23 m с период 2.49 секунди и енергия 0.1
кW/m (Фиг. 1).

Фиг. 2.
Но какво реално показва тази информация?
Ако се използва формулата от Фиг. 2 се вижда, че енергията от P = 0.1 кW/m се
отнася за b = 1 m, успоредно по продължението вълната.
За да бъде преобразувана тази енергия успешно от механична в електрическа е
необходим или ефективен метод за улавяне на наличната енергия с минимални
загуби или метод, с помощта на който тя може да бъде концентрирана.
Тук трябва да отбележи една съвместна интересна разработка на Институтa по
електромагнетизъм и акустика, Катедра по електронни науки в Xiamen, Китай и 3D
отдела по електрическа и компютърна техника в Университета Дюк, Дърам, Северна
Каролина, САЩ (Фиг. 3).

Фиг. 3. Устройства за концентриране на вълни.
Използвайки концепции от оптиката са проектирани и експериментално демонстрирани две пръстеновидни устройства за концентриране на вълни, които използват градиентни профили в дълбочина на базата на резонансите на Фабри-Пиетро.
Областта между ro и ri е с изключителна анизотропия, базирана на ФабриПиетро резонанси, която се състои от дълбочина на градиента h(r), разделена от поредица от радиални прорези. Прорезите са по-високи от повърхността на вълната, така
че вълните могат да се разпространяват само по радиални направления: това е, което
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се прави чрез „екстремна“ анизотропия. Основната характеристика на такава конфигурация е че съотношението на дълбочината е избрана за непрекъсната във всяка
точка.
h(r0)=h0

(1)

(ri)=hi

(2)

Изборът на показателя на пречупване в регионът между ri и ro може да бъде
доста гъвкав. Тук за експериментално e избрано отношение:
n(r) =(ro-r)/ri+1

(3)

От тук може да се получи дистрибуцията на водните нива:
hi = h0 (ri/ro)2

r<ri

(4)

hr = h0.ri2/(r0-r+ri)2

ri < r<r0

(5)

Ефектът на невидимост на концентратора се проявява при резонансните условия на Фабри-Пиетро, където дължината на вълната λ трябва да отговарят на да задоволява условието:

𝑛 𝑟 𝑑𝑟

𝑚



𝑚

1,2,3, ….

(6)

Така „оптичният път“ е цяло число, кратно на половин дължина на вълната.
Следователно вълните могат перфектно да се предават през всеки малък канал без
фазово забавяне.
Идеята на принципа може да бъде видяна нагледно от проведения от тях експеримент. За целта е използван голям резервоар за вода с дължина 60 m, ширина 1,2 m
и дълбочина 2 m. В него е поставен концентратор с параметри: външен радиус
ro = 42.888 cm, вътрешен радиус ri = 24.761 cm, дълбочина на водата в околната среда
h0 = 10 cm.

Фиг. 4. Симулиран амплитуден концентратор при честота 1,5 Hz.
Равномерно са подредени петдесет тънки прегради с дебелина 0,5 мм, за да образува прорезната решетка (Фиг. 4). Ширината на прореза в близост до радиуса ro е
5,34 сm, докато близо до радиуса ri е 3,06 cm. Цилиндър с дебелина 6,667 сm е разположен в областта вътре в радиуса ri, което може да постигне ефективен показател на
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пречупване от 1,732. В единия край на резервоара е разположен генератор на вълни, а
на другия – устройството за разсейване на вълната. Падащата водна вълна е с амплитуда 1,2 mm. Коефициентът на увеличение на амплитудата вътре в радиус ri е около
2, което е близо до теоретичната стойност. Въпреки това, когато инцидентните амплитуди се увеличават до 1,7 и 2 mm, нелинейният ефект се засилва и амплитудните
коефициенти на увеличение вътре в радиус ri са по-големи, което се отклонява от
теоретичната стойност. Промяната на коефициентите на увеличение на амплитудата
в радиусите на концентратора от 1,1 до 1,75 Hz водят до амплитуди на водната вълна
съответно от 1,2, 1,7 и 2 mm.

Фиг. 5. Снимки от експериментални видеоклипове:
а – лодка с амплитуда на падащата вълна от 2 mm; b – лодка във вътрешната част
на концентратора с честотата на 1.1; c – 1.2; d – 1.3; е – 1.5, f – 1.6.
Резултатите от проведеният експеримент доказват (Фиг. 5), че моделът е работещ и може да бъде приспособен за целогодишно ползване в условията на Черно море където приливните и отливни амплитуди варират в много малки амплитуди. Също
така структурата е удобна за строителство в плитки води, което улеснява достъпа и
намаля цената на изпълнение.

Фиг. 6. Точков абсорбатор с фиксирано рамо
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Разработки от този тип обаче решават само част от поставените проблеми. Все
още няма отговор на въпроса за улавянето на вече концентрираната енергия.
Видовете технологии за преобразуване на енергията от вълните са най- разнообразни, но най-удачното в случая е използването на точков абсорбатор с фиксирано
рамо (Фиг.6).

Фиг. 7. Блоковата схема на механично-хидравлична система.

Фиг. 8. Работен цикъл.
Този тип е атрактивен поради възможността за инсталиране към вече съществуваща инфраструктура и се ползва значителен интерес сред изследователи и разработчици на технологии.
В резултат аналитичния модел на системата е надеждно разработен с подробни
изчисления на вълновото натоварване и кинетичен модел.
Комбинациите с механично-хидравлична система са с доказана надеждност и в
голямата си степен следват блоковата схема демонстрирана на Фиг. 7.
Работният им цикъл, демонстриран на Фиг. 8, позволява продължителна и гладка работа на генераторната единица при оптимални нива за нейните параметри.
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II. Възможности за използване на новите технологии за преобразуване на
енергията на морските вълни за условията на Черно море
В Experiments with point absorbers for wave energy conversion (Експерименти с
точкови абсорбатори за преобразуване на вълнова енергия) на J. Hardisty може да види пример за моделирана резонансната реакция на буя на монохроматичните вълнови
условия и да се сравни с резултатите от лабораторни експерименти.
Подобна информация се открива в работата на Lin Wang, AthanasiosKolios,
LinCui и QihuSheng – Flexible multibody dynamics modelling of point-absorber wave
energy converters (Гъвкаво многодиагностично динамично моделиране на вълнови
преобразуватели на точкови абсорбатори).
Тя може да бъде добра основа за бъдещи изследвания и създаването на динамичен компютърен модел, с който да са предвидят натоварвания в стресови точки и
умора на отделните елементи от конструкцията.
За проектирането на една такава система за улавянето на енергията е необходимо да се разработи модел.
Използването на софтуер за подпомагане на инженерните анализи е широко
прилагано при решаването на комплексни задачи.
Tези анализи включват използване на метода на крайните елементи, динамиката
на флуидите, динамиката на множество обекти, свързани конструктивно и варианти
за оптимизация.
Като пример може да се разгледа случая на симулирането движението на морска вода с обект, плаващ в нея. До преди десетилетие това бе постижимо само с математически модел, а сега могат да бъдат получени резултати за минути.

Фиг. 9.
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Използването на софтуер, например FloEFD (Фиг. 9) дава възможност за вграждане във водещите CAD системи и за едновременна симулация на дизайн, анализ на
течността, вътрешни/външни налягания и пренос на топлина.
Голям процент от тези програми са безплатни и могат ад се ползват от студентите за изследвания и анализи.
Заключение
Направеният анализ на научните публикации и заключенията от изложената информация създава възможности за активна работа по създаването на иновативен
проект за използване на енергията на морските вълни, в частност – разработката на
модел за получаване на екологично чиста електроенергия от плитките части на Черно
море.
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ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЛАНЕТНА ПРЕДАВКА
Николай Живков Костов
Бургаски свободен университет

PLANETARY GEAR DESIGN
Nikolay Zhivkov Kostov
Burgas Free University
Резюме: Задачите на настоящата работа е да се дефинират и определят основните параметри на хипоциклоидно-верижната и верижно-епициклоидната предавки
и да се разгледат възможни конструкции за установяване на стандартния елемент –
веригата и приложението в практиката.
Abstract: The tasks of this work are to define and define the basic parameters of the
hypocycloid chain and chain epicycloid gears and to consider possible constructions for
establishing the standard element - the chain and its application in practice.

От механичните предавки, използвани в машините, най-широко приложение са
намерили зъбните, благодарение на малките си размери, голямата надеждност, дълготрайност и КПД. Механизмите със зъбни колела позволяват да се осъществи предаване на въртеливо движение между успоредни, пресичащи се и кръстосани оси.
От всички видове предавки тези изисквания най-много се удовлетворяват от
планетните предавки, имащи малки размери и тегло в сравнение с други предавки.
Предимствата се дължат на възможността за разпределяне на натоварването между
сателитите и рационалното използване на вътрешното зацепване.
Механизми съставени от зъбни или фрикционни колела, в които геометричната
ос на едно от колелата е подвижна, се наричат планетни механизми. По-голямо приложение са намерили зъбните планетни механизми. Основните изводи направени за
зъбните планетни механизми, в известна степен може да се отнасят и за фрикционните планетни механизми.
Планетните предавки, наричани по-нататък ПП, намират все по-широко приложение въз основа на многото си предимства, като компактност, коаксиално задвижване и отвеждане на движението, наслагване на обороти и въртящи моменти, възможности за разклоняване на мощността, по-високи коефициенти на предавката при еднакъв обем. Това са преди всичко ПП като предавки за включване, редуктори и маховици. Те се произвеждат серийно и отчасти са стандартизирани.
Съгласно въведената класификация един зъбен механизъм е планетен, когато
геометричната ос на поне едно негово зъбно колело е подвижна. Планетните механизми могат да имат една (фиг.1.б), две (фиг.1.в) или повече степени на свобода.
Планетните механизми с две и повече степени на свобода се наричат още диференциални.
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а)
б)
в)
Фиг. 1. Планетни зъбни механизми с една (а,б) и с две степени на свобода – в.
Предавките от тази група се означават в съответствие означенията на основните
звена. Централното колело се означава в съкратен вид с буквата К. Централното звено водило се означава с Н, а извеждащият механизъм с V. Срещат се четири вида
предавки от тази група: К–Н; 2К – Н; 3К и К – Н – V;
Едни от най-интересните и използвани в практиката предавки са предавки от
типа К–Н–V. В предавките К–Н–V основни звена се явяват централното колело К,
водилото Н и звено V, като ъгловата скорост на последното звено е равна на ъгловата
скорост на сателита а – фиг.2.
Неразделна част от предавките К–Н–V се явява механизмът (съкратено ще го
наричаме W), който осъществява предавателно отношение равно на +1 между паралелни валове. За механизма W не се използва зъбно зацепване, тъй като използването
му ще доведе до увеличаване габаритите, теглото и загубите от триене. Предавката
К–Н–V може да се получи от К–Н механизма, показан на фиг. 2.а. За целта трябва да
се добави звено, въртящо се около основната ос, означаващо се с W, и да се съедини
неговия механизъм със сателита. (фиг.2.б)
На фиг.2.б е показана К–Н–V предавка в която за W механизъм се използва
двоен шарнирен съединител/ два карданови съединителя и карданов вал/. Това силно
увеличава габарита на предавката в осево направление и затова в практиката за целта
се използва щифтовия съединител на Халовей.

а/

б/
Фиг. 2. Получаване на К-Н–V предавка
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а/

б/
Фиг. 3. К-Н–V предавка с W механизъм

Вместо шарнирен съединител в предавката може да се използва съединителят
на Олдхам. В този случай, е необходимо да се ограничи използването на само един
сателит. Друг недостатък на този вариант е неизбежните големи загуби в резултат на
триене. Предавателно отношение i=1, може да се получи с помощта на устройства,
изобразени на фиг.3.а. На фиг.3.б е изобразена предавката К–Н–V в която за W механизъм е използвано устройство показано на фиг. 3.а.
По тази схема например са конструирани редукторите, произвеждани от немската фирма „CYCLO GETRIEBE“. Зъбните колела на тези редуктори могат да бъдат
с еволвентни и с цикло профили (фиг.4)
Ако разликата в броя на зъбите на короната и сателита z3-z2 е малка (например
= 1), предавателното отношение ще бъде достатъчно голямо (iab= - z2). Тъй като в механизма има само едно зъбно зацепване, КПД на предавката ще бъде голям. Удачно е
да се използва втория случай на фиг. 4., тъй като това циклоидно зацепване може да
съществува, само ако разликата в броя на зъбите на цевното колело и сателита е
равна на единица (z3 - z2 = 1), което e условие да се получи предавка с голямо предавателно отношение.

Фиг. 4. Предавки с еволвентно и циклоидно зацепване
Недостатък на горепосочената конструкция е наличието на щифтов съединител.
Американският учен Масер открива решение и премахва съединителя. Той предлага
сателитът 2 да се направи като тънкостенна чаша по външната периферията, на която
са нарязани зъби (фиг.5.). За да се осигури зацепване на зъбите на зъбния венец на
чашата с тези на короната, се предлага водилото, да се изработи като звено, което деформира чашата.
При предаване на движението една точка от сателита (чашата) ще извършва
вълнообразно движение и затова този механизъм се нарича „вълнова предавка“.
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Фиг. 5. Вълнова предавка
Вълновите предавки се разглеждат като произлезли от планетната предавка
K-H-V чрез съответна модификация. Характерен белег при тях е обаче гъвкавостта
на зъбното колело, което е било сателит във въпросната предавка.
Вълновата предавка намира все по-широко приложение в съвременната практика благодарение на своята компактност и сравнително високия КПД. Тя е единствената от механичните предавки, която може да се използва за предаване на движение
между херметически затворени среди. Това я прави незаменима при използването и в
химическата промишленост и космическите кораби.
В техническата литература под коригирани цикло-предавки се разбират предавки с вътрешно цевно-епициклоидно и цевно-хипоциклоидно зацепване с разлика в
броя на зъбите на двете колела единица.
Зъбната предавка от фиг. 6. е съставена от цевно колело 1 с външни зъби и хипоциклоидно зъбно колело 2 с вътрешни зъби. За профил на зъбите на хипоциклоидното колело се използва еквидистанта на скъсена хипоциклоида. Зъбите на цевните
колела са оформени като цеви с радиус rц . Предавките са коригирани, защото центроидната окръжност на цевното колело не съвпада с окръжността, по която са разположени центровете на цевите ( r2  rw2 и r1  rw1 ). Разликата между броя на зъбите
на двете зъбни колела е единица ( z 2
от предавката са в зацепване.

 z1  1 ), при което теоретически всички зъби

Фиг. 6. Коригирана цевно-хипоциклоидна предавка
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Трудност при създаването на такива предавка е съставното цевно колело. За изработването му се изисква точна координатна обработка на отворите, прецизно изработване на цевите и трудно сглобяване на отделните eлeменти. За получаването му е
необходимо и различно машинно оборудване.
Предлага се нов вид циклоидна предавка – хипоциклоидно-верижна – фиг.7.

Фиг.7. Кинематична схема на хипоциклоидно-верижна предавка
Хипоциклоидно-верижната предавка представлява предавка от планетни колела
със специфична конструкционна форма. Тази предавка се задвижва от водилото Н.
Състои се от две монтирани на водилото верижни колела 1 с външни зъби – Z1,
ексцентрично изместени на 180о. Колелата представляват ролкова верига и зацепват с
неподвижното колело 2 с вътрешни зъби – Z2. Профилът на колелото 2 представлява
скъсена хипоциклоида. Разликата в зъбите Z2 - Z1 = 1 определя голямото предавателно отношение на предавката. Хипоциклоидно-верижната предавка е с точно зацепване. Зъбите на колелата и ролките на веригата се намират в непрекъснато зацепване,
поради което „изскачане” на веригата не е възможно.
Методиката за геометрични пресмятания се характеризира с правилен и точен
подбор на основните параметри, които се стандартизират. Основни параметри определящи геометрията на зъбните колела от познатите цевно-хипоциклоидни предавки
са:
 Модул – m;
 Коефициент на радиуса на формообразуващата окръжност – rц*;
 Коефициент на изместване на изходния контур – x;
 Брой на зъбите на колело с външни зъби – z1.
Замяната на цевното колело с верижно колело е свързана с правилния избор на
готова стандартна верига. Във верижните предавки намират приложение два основни
вида вериги: предавателни ролкови и втулкови вериги. Основните данни за най-често
използваните ролкови вериги са дадени съгласно БДС 6211-82 (фиг. 8). Стандартът
предвижда с оглед увеличаване на допустимата двигателна сила, предавана от веригата, изпълнението й като едноредна, двуредна и триредна.
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Фиг. 8. Вериги ролкови
След съпоставяне и анализиране на стандартните основни параметри на веригите като: стъпка – P и диаметърът на ролката d1, с основните параметри на познатите
цикло-предавки, са създадени таблици с помощта на които в зависимост от предавателното число бързо и лесно се извършва избор на верига и се определят геометричните размери на циклоидно-верижните предавки.
Методика на пресмятане на верижно-циклоидна предавка
Като изходни данни се определят следните параметри: z1 или z2, P, rp.
- z2 = z1 + 1
- P – стъпката, това е разстоянието между едноименните страни на два съседни
профила (зъба) измерено по делителната линия (окръжност). Стъпката намираме по
следната формула:
P = .m
където: Р – стъпка
 – число  = 3,14
m – модул
- rp – линеен параметър на средната линия на изходния контур (отговаря на
делителната окръжност).
След като имаме изходните данни z2, / z1 / P, rp пристъпваме към първия етап на
пресмятане.
1-ви етап – при този етап ще трябва да определим m (модулът). Той е един основен параметър, който определя едрината на зъбите и основните размери на зъбното
колело. Изразява се чрез следната формула

m

P
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2-ри етап – вторият етап на пресмятане обхваща определянето на линейните параметри на изходния контур чрез следната зависимост

rp  rц . m
където rp – линеен параметър на изходния контур

rц – коефициент на радиуса на формообразуващата окръжност. Определя се


по следната формула rц 

rp
m

.

3-ти етап – При този етап ще трябва да определим Х – коефициента на изместване на изходния контур. Положението, при което модулната и начална окръжност съвпадат наричаме номинално положение на изходния контур. Коригираното колело
получаваме при изместване на изходния контур.
Приемаме за Х /0,2  X  0,5/.

2
 x  0 – то ще имаме положително изместване.
1  z1
2
Ако
 x  0 , то ще имаме отрицателно изместване.
1  z1
Ако

4-ти етап – Следва да определим размерите на зъбната предавка.
ИЗВОДИ
1. Създадената методика и помощни таблици дават възможност за бързо и лесно избиране и пресмятане на геометричните размери на верижно-епициклоидната
предавка, както и за проектиране на редуктори.
2. Използването на стандартен елемент – верига, на мястото на цевното колело
води до намаляване на предавателните елементи и възли в редуктора.
3. Стандартният елемент-верига, определя по-ниска цена на верижно-циклоидния редуктор, по-голяма съобразност на използване и по-малки разходи за ремонт и
техническо обслужване.
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ЕДНОРЕДНА РОЛКОВА ВЕРИГА
№

Z
2

Pt

P

d1

D

m

rц

xmin

rц max

1.

8

5,76

8,00

5,00

20,382

2,547

0,981

0,124

3,298

2.

8

10,24

9,525

6,35

24,267

3,033

1,046

0,142

3,231

3.

8

-

12,70

7,75

32,356

4,044

0,958

0,117

3,312

4.

8

-

12,70

7,75

32,356

4,044

0,958

0,117

3,312

5.

8

-

12,70

8,51

32,356

4,044

1,052

0,144

3,259

6.

8

13,92

12,70

8,51

32,356

4,044

1,052

0,144

3,259

7.

8

-

15,875

10,16

40,445

5,055

1,004

0,130

3,286

8.

8

16,59

15,875

10,16

40,445

5,055

1,004

0,130

3,286

9.

8

22,78

19,05

11,91

48,535

6,066

0,981

0,124

3,298

10. 8

19,46

19,05

12,07

48,535

6,066

0,994

0,127

3,292

11. 8

29,29

25,40

15,88

64,713

8,089

0,981

0,124

3,298

12. 8

31,88

25,40

15,88

64,713

8,089

0,981

0,124

3,298

13. 8

35,76

31,75

19,05

80,891

10,111

0,942

0,113

3,320

14. 8

36,45

31,75

19,05

80,891

10,111

0,942

0,113

3,320

15. 8

45,44

38,1

22,23

97,070

12,133

0,916

0,107

3,332

16. 8

48,36

38,1

25,40

97,070

12,133

1,046

0,142

3,231

17. 8

48,87

44,45

25,40

113,248

14,156

0,897

0,102

3,342

18. 8

59,56

44,45

27,94

113,248

14,156

0,986

0,125

3,296

19. 8

58,55

50,8

28,58

129,426

16,178

0,883

0,099

3,348

20. 8

58,55

50,8

29,21

129,426

16,178

0,902

0,103

3,340

21. 8

71,55

63,5

39,68

161,783

20,222

0,981

0,124

3,298

22. 8

72,29

63,5

39,37

161,783

20,222

0,973

0,121

3,304

23. 8

87,83

76,2

47,63

194,140

24,267

0,981

0,124

3,298

24. 8

91,21

76,2

48,26

194,140

24,267

0,994

0,127

3,292
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FAKE NEWS
Plamena Ivanova Ivanova – bachelor, IInd year
Burgas Free University
Abstract: By now, lots of people are aware of artificial intelligence (AI) being an
increasingly present part of our everyday lives. But, many of us would be quite surprised to
learn of some of the skills AI already is capable of doing. Not just hearing and
understanding, speaking, smelling, touching, understanding emotions, playing games,
reading your mind and even helping us fight against the fake news.
Keywords: Artificial Intelligence, Fake news, Artificial neural network, Robots,
Algorithms.
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Днес всеки говори за изкуствен интелект, но дали разбираме за какво точно
става дума? Важно е да сме наясно с това, защото с всеки изминал ден човечеството
се приближава все повече към бъдеще, в което хора и машини съжителстват заедно.
Определението за изкуствен интелект го определя като част от компютърната наука,
която се занимава с автоматизиране на интелигентното поведение. Трудността идва
от това, че никак не е лесно да се определи точно интелигентността и затова изкуственият интелект също не може да бъде точно определен. Алън Тюринг е британски
математик, който става популярен с работата си – Тестът на Тюринг. Тестът, който
той е провел е с цел проверка дали компютърът има разум, подобен на човешкия. До
сега все още няма информация някоя от машините да е преминала теста. От този негов тест изникват много въпроси. Мислят ли машините? Ако да, как? Как биха ни
възприели – като приятели или врагове? Ще могат ли да разграничат доброто от злото? Ще имат ли емоции? Как се програмират емоции? Та ние самите все още не сме
успели да разгадаем напълно как работи собственият ни мозък. Как бихме програмирали всичко споменато в компютър. Дори и да стане, не се знае дали той ще реагира
на дадени ситуации като нас, както и дали същите тези ситуации биха подбуждали
други или същите емоции като нашите. Дори и да им се програмират чувства и емоции, то те биха чувствали, защото така им е указано в програмата. То тогава възможно ли е изобщо машините да мислят и чувстват самостоятелно или ако го правят то е
защото са програмирани определен набор от емоции, които те да изпитват в определена ситуация. Но изкуственият интелект далеч не спира само до тук. Тук знанието
не е представено чрез символи, а по-скоро с изкуствени неврони и техните връзки –
нещо като реконструиран мозък. Събраното знание се разделя на малки парчета –
невроните – и след това се свързва и се вгражда в групи.
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II. УМЕНИЯ
Разбира се, няма как да опиша абсолютно всички умения на ИИ затова ще представя само най-общите, а именно: да чете, пише, вижда, чува и разбира, да говори, да
се движи, да помирисва болести, разбира емоции, играе игри, твори и чете мисли.
Започваме аналогично:
Да чете: в днешно време всеки търси как да спести време в нашето забързано
ежедневие. Е, това вече е факт с помощта на изкуствен интелект SummarizeBot. Независимо дали става въпрос за новинарски статии, уеб връзки, книги, имейли, правни
документи, аудио и дори файлове с изображения, като автоматично обобщава текста,
отчита важната информация и го чете. А девизът им е „Get to know more by reading
less”. SummarizeBot може да се използва във Facebook Messenger или Slack, като разчита на ИИ, машинно обучение и естествена обработка на езици.
Да пише и твори: изкуственият интелект може дори да овладее творчески процеси, включително правене на визуално изкуство, писане на поезия, композиране на
музика и правене на снимки. За вярване или не, новинарски организации като „The
New York Times”, „Washington Post” и „Reuters” работят не само с професионални
журналисти, а и с изкуствен интелект. ИИ може да се разшири и отвъд това до покреативно писане. Много търговци се обръщат към ИИ, за да изработят своите публикации в социалните медии. Съществува дори и цял роман написан от машина.
Романът озаглавен „The Day A Computer Writes A Novel” участва в японския литературен конкурс „Nikkei Hoshi Shinichi Literary Award”, като почти печели и наградата.
Суперкомпютърът на Google дори създаде „собствено дете“, „AI дете“, което може да
превъзхожда създадените от човека съперници. Невероятната машина на име NASNet
става по-интелигентна чрез „reinforcement learning”, което я наблюдава как докладва
на своя „родителски“ компютър, когато изпълнява задачи. NASNet се контролира от
невронна мрежа, наречена AutoML, която е създадена от хората в Google Brain. Родителският ИИ учи своето потомство да изпълнява специфични задачи, които се повтарят хиляди пъти.
Да вижда: машинно виждане, е когато компютрите могат да „видят“ света, да
анализират визуални данни и да вземат решения за него. Има толкова много начини,
по които машинното виждане се използва днес, включително и за самостоятелно шофиране на автомобили, разпознаване на лица за подпомагане на полицейска работа и
други. При производството способността на машините да предвиждат, помага за
прогнозна поддръжка и контрол на качеството на продукта.
Да чуват и разбират: ИИ може да засече изстрел, да анализира звука и да предупреди съответните агенции. Това е едно от изумителните неща, които ИИ може да
прави, когато чува и разбира звуци. Кой може да опровергае колко са полезни дигиталните гласови асистенти, когато отговарят на нашите въпроси/молби, независимо
дали искаме да разберем повече за прогнозата за времето, спортните или светски новини и т.н.
Да говорят: ИИ също може да говори. Съществуват и гласово управляваните
услуги като „Alexa”, „Siri”, „Google maps“. На всички ни харесва въпросните асистенти да отговарят на нашите запитвания дали за времето, както споменах вече или дори
за някой виц или да ни дават указания. За разлика от тях , „Google Duplex“ – функция, част от Google Assistant- прави още една стъпка напред, като използва ИИ за насрочване на срещи и приключване на задачи по телефона на много разговорен език.
Склонен е да отговаря по начин, по който е чувал хората да говорят (да ги имитира).
Да, реални разговори от „фалшиви“ хора. Може дори вместо нас да запази маса в любимия ни ресторант или час при зъболекаря. От друга страна колко лично простран426
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ство и уединение имаме с тези асистенти, които се наричат още и „гласови услуги,
основани на облака“.
Да помиришат: провеждат се изследвания, които в момента разработват модели
на ИИ, които ще могат да открият заболявания само чрез мирис на човешкия дъх.
(Фиг.1) Той може да открие химикали, наречени алдехиди, които са свързани с човешки заболявания и стрес, включително рак, диабет, мозъчни наранявания и „дървесната, мускулна миризма“ („woody, musky odor”), излъчвана от болестта на
Паркинсон, дори преди да бъдат установени симптоми. Машините, наречени „gaschromatography mass-spectrometers“ или GC-MS, са в състояние да анализират въздуха и да открият хиляди различни молекули, известни като летливи органични съединения. Това се счита за голям пробив в изкуствения интелект, тъй като науката не е
съсредоточена само върху машините, които мислят като хора, но и давайки им човешки възможности.

Фиг. 1. Изобразява процеса на откриване на дадено заболяване от машините
(Фиг. 2) Всеки връх/пик представлява фрагмент от молекула, който създава модели, които показват наличието на различни вещества. Дори и най-малкият връх може да бъде категоричен. Някои от смесите в човешкия дъх разкриват наличието на
различни видове рак, дори в ранните етапи. В GC-MS машината всяко съединение в
проба въздух първо се отделя и след това се разбива на фрагменти, създавайки отличителен пръстов отпечатък, от който съединенията могат да бъдат разпознати. Ако
машини като тези придобият способността да идентифицират заболяване, и след това
да намират лек за пациента, докъде всъщност може да се стигне с изкуствения интелект?
[1] „Някои хора наричат това изкуствен интелект, но реалността е, че тази технология ще ни подобри. Така че, вместо изкуствен интелект, мисля, че ще увеличим
нашия интелект“
Джини Ромети, Изпълнителен председател на IBM
Изкуствено интелигентните ботове могат също да идентифицират течове на газ
или други разяждащи химикали. Дори IBM Research AI for Product Composition
използва усъвършенствани алгоритми за машинно обучение за създаване на нови и
иновативни аромати. Софтуерът на IBM „Philyra” използва алгоритми за машинно
обучение за сканиране през хиляди суровини за идентифициране на нови комбинации от ароматни суровини и проектиране на нови формули. Алгоритъмът е тестван с
1300 ароматни суровини, исторически формули и информация за това кои формули
са били успешни преди. Добавяйки информация за конкретни целеви групи клиенти,
предпочитания и данни за продажбите, софтуерът дори може да предложи формули,
които не са били изпробвани преди.
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Фиг. 2. Схема, показваща различните вещества
Да се движат: изкуственият интелект задвижва всякакъв вид движение от автономни превозни средства до дронове и роботи. Продукцията Alter 3 в „New National
Theater” в Токио разполага с роботи, които могат да генерират автономни движения.
Alter 3 е хуманоиден робот с голо тяло, излагащо машината вътре, лице без възраст
или сексуалност. Създаден е от „Hiroshi Ishiguro“ от Osaka University и „Mixi
Corporation“, като е част от нов изследователски проект за Artificial life (Alife). Целта
е да изследва бъдещето на човешката комуникация и новите форми на забавление.
Предизвикателството на това изследване е да се даде отговор на основни въпроси, като например дали роботът може да придобие представа за живота сам чрез взаимодействие с външния свят и чрез това, какъв е животът.
Да разбира емоции и чете мисли: Emotion AI известна още като „Affective
Computing“, датира от 1995 г. и се отнася до клона на ИИ, който има за цел да обработи, разбере и дори да възпроизведе човешките емоции. За цел се счита подобряването на естествената комуникация между човека и машината, за да се създаде ИИ,
който комуникира по по-автентичен начин. През 2009 г. Rana el Kaliouby и Picard основават Affectiva, „an emotion” AI компания в Бостън, която е специализирана в рекламните изследвания. Със съгласието на клиентите, камерата на потребителите улавя
реакциите им, докато гледат реклами. Използвайки „Multimodal emotion AI”, която
анализира изражението на лицето, речта и езика на тялото, те могат да получат пълна
представа за настроението на индивида. А какво ще кажем за изкуствен интелект,
който може да чете мислите ни? Да, и върху това се правят проучвания. Впечатляващо и променящо живота за хората с нарушение на речта, но малко обезпокояващо,
когато вземем предвид аспекта на четене на ума. ИИ може точно да превежда мислите в изречение, поне за ограничен речник от 250 думи. Системата може да доближи
стъпка по-близо до възстановяване на речта на хора, които са загубили способността
поради парализа или други причини.
Да играят игри: не всичко е сериозен бизнес с ИИ. Той може да се научи да играе игри като шах, Go и покер. Не само, че може да се научи да играе тези игри, а и
да се състезава и дори да победи хора в тях. ИИ успява да се появи и на световната
сцена по шах. В периода 1996-1997 година шахматният суперкомпютър на IBM
„Deep Blue” побеждава руският състезател Гари Каспаров, ставайки първият компютър победил световен шампион по шах.
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III. БОРБАТА С FAKE NEWS
Фалшивите новини постоянно се развиват около нас, предимно като „clickbait”
(съдържание, чиято цел е да привлече вниманието и да насърчи посетителите да
кликнат върху връзката) и често са склонни да се разпространяват бързо в интернета,
създадени с цел да подведат хората. Това води и до въпроса: Как могат да бъдат открити или спрени? Най-добрият начин за борба с фалшивите новини е използването
на автоматизиран инструмент. А що се отнася до инструменти то най-популярните
са: SPIKE (използван за идентифициране и прогнозиране на истории за пробив),
HOAXY (инструмент, който помага на потребителите да идентифицират сайтове за
фалшиви новини), SNOPES (помага да забележите фалшиви истории), LE DECODEX
(база данни, която съдържа уебсайтове, които са маркирани като фалшиви, истински
и т.н.). Други пък използват сравнителен анализ между подобни публикации, за да
проверят дали съдържащата се информация и факти са верни и съответстват на надеждни източници. Други търсят разлики между заглавието и съдържанието, като по
този начин идентифицират статии за clickbait.
Разработени са алгоритми за разграничаване между съдържание, генерирано от
хора и ИИ. От друга страна, тези алгоритми идват и с възможността сами да създават
фалшиви новини. Създават се софтуери, които могат да открият дали даден видеоклип е истински или фалшив. Компютрите се обучават, като гледат много реални
видеоклипове и много фалшиви такива. Francesco Nucci е главен изследовател по
проекта „Fandango”, който има за цел именно да спре „fake news“. Екипът му изгражда софтуерни инструменти, за да помогне с откриването на въпросните неверни новини. Един от малкото компоненти за откриването им се нарича „content-independent
detection” чрез използване на инструменти, насочени към формата на съдържанието.
Днес изображенията и видеата могат лесно да се манипулират, дори само с програми
като Photoshop. Системите на Fandango могат да върнат обратно тези инженерни
промени и използвайки алгоритми, да забележат манипулираното съдържание. Дотук
тези инструменти разглеждат само формата, без да проверяват съдържанието. Затова
следващият компонент е свързването на истории, които са били доказани фалшиви от
проверка на човешки факти и търсят онлайн страници или публикации в социалните
мрежи с подобни думи и твърдения. Инструментите могат да открият кои фалшиви
новинарски истории споделят един и същи корен. Друга ситуация е, когато в дадена
статия се направи твърдение за висок процент престъпления в дадена държава например. Това лесно може да се опровергае, заради големите масиви от налични открити
данни. Но ако човек извършва тази дейност би отнело много време. И така инструментът на Fandango свързва всички видове отворени източници на данни свързани с
темата и ги визуализира. Друг алгоритъм за борба с фалшивите новини е Grover.
Grover (A State-of-the-Art Defense) – съвременна защита срещу невронни фалшиви
новини. Целта на Grover е да открие тези „невронни фалшиви новини“. Най-добрият
начин за откриването на тези новини е използването на модел, който е и генератор.
Именно той е най-запознат със своите навици, поведение и характерни и отличителни черти, така както е и с тези на подобни ИИ модели, особено тези, обучени от подобен тип данни (обществено достъпни новини). Моделът Grover е генератор
разработен от „Allen Institute for Artificial Intelligence“ и „University of Washington“.
Той лесно може да забележи собствените си фалшиви новинарски статии, както и тези, генерирани от други ИИ. В предизвикателна обстановка, с ограничен достъп до
невронни фалшиви статии, Grover получава над 92% точност, разделяйки статии написани от хора или от машини. Дори и Grover да не открие дадена част като неистинна, изследвания показват, че пускането на много такива статии, взети заедно, би било
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сравнително лесно да се забележи. По този начин, ако източник на „Neural Fake
News“ разпространява голям брой статии, генераторът ще бъде по-способен да отбележи тези статии като злонамерени/неистинни.
Колкото до Facebook, той работи с четири „fact-checking” организации, за проверка на истинността на истории които стават „viral” (бързо разпространяващи се).
Едни от инструментите, които Facebook използва е „independent fact-checkers“.
Предназначени да предотвратят разпространението на грешна информация, те уведомяват потребителите си, когато се опитват да качат пост, който е отметнат като неверен, именно от тези „independent fact-checkers“. През 2019 г. Facebook свали близо
2 милиарда фалшиви акаунти. Различават се 2 вида фалшиви акаунти. Първите са
лични профили за фирми или домашни любимци, които трябва да бъдат превърнати в
страници. Те са лесни за справяне, като ги „конвертират“ в такива. Вторите са така
наречените „violent accounts”. Това са лични профили, които участват в измами и
спам или нарушават по друг начин условията за ползване на платформата. За да се
справи с тях Facebook използва ръчно кодирани правила и машинно обучение, за да
блокира фалшив акаунт, преди да бъде създаден или преди да стане активен. Другата
ситуация е вече активен фалшив акаунт. Там откриването става по-сложно и се
налага да се използва системата за машинно обучение, известна като „Deep Entity
Classification“ (DEC). DEC се научава да разграничава фалшивите от реалните потребители по техните „connection patterns“, модели на връзка в мрежата. Тя нарича тези
„deep features”, дълбоки характеристики и включват неща, като средната възраст или
разделението по пол на приятелите на потребителя.

Фиг. 3. Борбата с фалшивите новини
Разбира се, има и програми, които не се борят с фалшивите новини, а ги създават. Такива се наричат „deep fakes” – ИИ системи, които адаптират аудио, снимки и
видеоклипове, за да „накарат“ хората да кажат или направят неща, които никога не
са. Пример за това е ИИ c име GPT-2 създаден от компанията „OpenAI“. Той има способността софтуерно да генерира свързан текст само с няколко подадени думи или
изречения. Алгоритмите на този ИИ са тренирани с база данни от 8 млн. интернет
страници с текстове. Ръстът при разпространението на фалшивите клипове, снимки и
статии е свързан именно с развитието на ИИ. Тук отново се появява и Grover, който е
способен да напише изключително убедителни статии, които са далеч от фактите и
все пак много правдоподобни. Системата е създадена и програмирана да работи досущ като човешко съзнание, като е направена да „погълне“ огромна база данни, разработена заедно с Grover, известна като RealNews. Това е 120 гигабайта библиотека,
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която се състои от статии от 2016 г. от най-добрите 5000 новинарски публикации
според Google News. Чрез машинно обучение Grover е изучавал множество новинарски статии, които са истинни. След това използва натрупаната информация за изграждане на сложен модел на стилове и фрази за писане, включващи и теми, които са
подходящи помежду си и как те са свързани с различни идеи и търговски обекти. За
да създадат същото, създателите въведоха „състезателна система“, която има два аспекта, които работят съвместно. Докато един от тях създава съдържание, другият
оценява колко убедително звучи. Това е дълъг процес, при който и двамата се опитват и опитват и така докато накрая не излязат със съдържание, което изглежда истинно. Тези състезателни настройки са сред най-мощните приложения на ИИ, способни
да създават реалистични новини дори от нулата. В правилните ръце, и с промени в
проверката, със сигурност може да се помогне за спирането на фалшивите новини.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изкуственият интелект вече се използва в много области, но в никакъв случай
не всички от тях са видими на пръв поглед. Един равностоен или превъзхождащ ни
ИИ би създал нов тип същност, който не е биологичен, не е тленен. Той ще бъде много по-силен с много по-големи възможности независимо дали той ще пребивава само
в интернет пространството и няма да има физическо измерение, или ще оперира в
нашия физически свят чрез тяло на робот и аватари. Възможностите, които ще има,
са неограничени.
Относно борбата с „fake news”, най-големият им недостатък е, че те приемат, че
фалшивият текст винаги ще има маркери за предаване. Колко пъти спам имейла се е
промъкнал във вашата пощенска кутия? Въпреки че числата може да не са големи, не
може да се отрече, че това се случва понякога – най-вече поради факта, че създателите на съдържание от спам продължават да се развиват. Те продължават да намират
задействащите механизми, които помагат да маркират съдържанието и се научават да
ги избягват. Същото е и с фалшивите новини. Тъй като технологията за улавяне и
елиминиране става по-добра, така правят алгоритмите, които я създават. Това създаде безкраен напред и назад между онези, които работят за ограничаване на разпространението на лъжливи новини и тези, които генерират подвеждащо съдържание.
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ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОБЕЗСОЛЯВАНЕ НА МОРСКА
ВОДА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕМБРАНИ
Полина Градинарова
Бургаски свободен университет, ЦИТН

THEORETICAL MODEL FOR DESALINATION OF SEAWATER
THROUGH USING MEMBRANES
Polina Gradinarova
Burgas Free University, СITS
Abstract: In this work, the model for desalination of seawater is made using membranes.
Research is also conducted to assure the best way of desalination of seawater through
reversible osmosis. The method used a different types of membranes included in the
reversible osmosis.
Key words: desalination, seawaters, membranes, reversible osmosis.
Въведение
Анализът на световната тенденция за намаляване на количеството на сладка
питейна вода и увеличаването на количеството на морска солена вода налага необходимостта от изграждането на опростен модел за обезсоляването ù, бързото въвеждане
в експлоатация на съответната технология в съчетание с използването на ресурсите и
запасите на Черно море.

Фиг. 1. Кръговрат на водата.
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Процесът осмоза представлява спонтанно преминаване на молекулите на разтворител през полупропусклива мембрана, намираща се между течности с различна
концентрация. Посоката на преминаването им е от страната с по-ниска концентрация
към страната с по-висока концентрация, съпътствано от естествено възникващото осмотично налягане (Фиг. 2).

Фиг. 2. Процес на осмоза

и на обратна осмоза.

Като перспективна техника се очертава внедряването на технологията на обратна осмоза. Тя се използва за филтриране и отстраняване както на йони, молекули,
разтворени твърди частици, така и на по-големи молекули. По този начин концентрацията на разтворите от двете страни на мембраната постепенно се изравнява.
Технологията на обратна осмоза подлага на налягане поток от вода с цел да бъде преодоляно естествено възникващото осмотично налягане. Замърсеният поток се
пропуска през полупропусклива мембрана, от която излиза пречистена вода, оставяйки след себе си концентриран разтвор на твърди вещества. Предимството на тази технология е по-ниската консумация на електроенергия в сравнение с други процеси.
В гамата продукти за производство на полупропускливи мембрани на всеки
производител присъстват както евтини и стандартни мебрани, така и оскъпени мебрани с различни включени нововъведения и подобрения в тях.
Търсят се варианти за създаването на уникална мембрана за филтриране, която
да преобразува морската вода като годна за пиене или за използване за битови, промишлени и селскостопански цели с минимално влагане на електроенергия.
Огромно предизвикателство ще е премахването на високото съдържание на соли от морската вода, които я правят негодна за консумация. Обезсоляването ще се
състои в отстраняването на разтворените в нея соли или поне на част от тях, при достигане на химични показатели, близки до тези на питейната сладка вода.
Различните видове технологии за обезсоляване на морска вода основно се базират на термични и мебранни процеси.
Пример за термичен метод е дестилацията или така нареченото изпарение. Той
има четири разновидности – обикновена дестилация, многостепенна флаш дестилация, вакуумна дестилация и термокомпресорна дестилация.
Други използвани методи са обратната осмоза, електродиализата, йонообменното обезсоляване, замразяването, сепарирането (хидродинамичното отделяне) и др.
Разпределението на използваните различни технологии в световен мащаб варира:
 71,5% от обезсолените води са получени чрез процеси на дестилация;
 19% от обезсолените води са получени чрез обратна осмоза;
 9,4% от обезсолените води са получени чрез електродиализа;
 0,1% при замразяване и йонообмен.
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I. Предложение за създаване на модел за обезсоляване на морска вода от
коритото на Черно море в района на град Бургас с използване на мембрани
1. Реализация на метода.
За реализиране на метода се вземат под внимание следните данни:
 Различните типове мебранни процеси се класифицират според големината на
частиците, които се отделят и според движещата сила на процеса. Към обратната осмоза разликата в налягането е ≤ 100 bar, а разделянето на веществата е от нискомолекулни вещества, включително соли до органични молекули (Фиг. 3);

Фиг. 3. Движение на течностите и молекулите през полупропусклива мембрана.
 Основно два типа движещи сили се различават при разделянето: първата е
като разлика в налягането от двете страни на мембраната, а втората е като разлика в
концентрациите, която създава осмотично движещо налягане. В някои случаи се използва и електрично поле, както при електродиализата, която е незаменим метод за
обезсоляването на морска вода, но и много скъп метод.

Фиг. 4. Област на приложение на мебранните процеси,
при които движеща сила е разликата в налягането.
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 За разделяне на различни дисперсни системи се използват най-вече процеси с
движеща сила разлика в налягането от двете страни на мембраната. В зависимост от
големината на частиците, които се отделят, процесите носят различни имена, посочени на Фиг. 4.
 Колкото по-малки частици трябва да се отделят, толкова по-големи налягания трябва да се прилагат. Отделянето на по- малки частици означава и използването на филтрационни мембрани с по-малки размери на порите, което увеличава значително хидродинамичното съпротивление за протичане на дисперсната среда или разтворителя през мембраната.
Основните изисквания към мембраната са:
 висока селективност (пори с еднакви размери);
 висока проницаемост (порьозност);
 механична стабилност (за полимерните мембрани – устойчивост на разтягане, високо налягане за скъсване/свиване);
 температурна устойчиввост;
 химична устойчивост (устойчивост в широк диапазон на рН, устойчивост
при високА концентрация на Cl);
 ниска цена.
2. Избор на мембрана.
Достъпна като цена и качество са мебраните от целулозен-2-ацетат, целулозенацетат, целулозен ацето-бутират и др (Фиг. 5).

Фиг. 5.
Ще се проследи влиянието на Cellulose acetate (CA) за лабораторен метод за
обезсоляване на вода, като в процеса на работа процеса ще бъде оптимизиран.
За целта се предлага за използване мембранен филтър от CA, през който ще се
пропуска солена морска вода.
Солеността на преминалото количество вода ще се докаже чрез качествени аналитични методи за доказване на хлориди.
След това е възможно преминалото количество обезсолена вода да бъде пропусната през матрица и от активен въглен.
Интерес ще представлява съпоставянето на химичните данни на морската вода
(Таблица 1), преминала през:
 мембранен филтър на CA-за обезсоляване;
 само през активен въглен – за отстраняване на пестициди, органични съединения, миризми, за подобряване на вкусовите качества токсини и др.;
 след последователно преминаване на водата през мембрана CA, последвано
от преминаването й през активен въглен.
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Таблица 1.
Химични елементи (по маса)

Елемент

%

Елемент

%

Кислород

85,7

Сяра

0,0885

Водород

10,8

Калций

0,04

Хлор

1,9

Калий

0,0380

Натрий

1,05

Бром

0,006

Магнезий

0,1350

Въглерод

0,0026

Изводи
Теоретично е възможно създаване на опростен модел за получаване на обезсолена морска вода, с обработката на която се дава е една добра възможност за използване в ежедневието и в различните отрасли. Подобни инсталации вече са изградени в
Израел, Дубай, Кипър, Великобритания и др.
Очаква се предложеният модел за обезсоляване на морска вода да осигури:
 Производство на питейна вода;
 Рециклиране на отпадни води;
 Използване за нуждите на селското стопанство;
 За поливане;
 За използване в строителството;
 За нуждите на градската среда при почистване на улиците и др.
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ГЕНЕРИРАНЕ НА 3D ФРАКТАЛИ
Радолина-Мария Андреева – Софтуерно инженерство, бакалавър, I-ви курс –
sladkoto_hubavo@abv.bg
Бургаски свободен университет

GENERATING 3D FRACTALS
Radolina-Mariq Andreeva – Software Engineering, bachelor, Ist year
Burgas Free University
Abstract: 3D fractals are fascinating structures inspired by phenomena and system in
nature. The application of fractals is extremely useful both for the measurement of the
dimensional properties and special parameters of the unregularly biological structures as
well as for understanding of the structural/morphological organization of the living tissues
and organs.
Keywords: fractal, fractal geometry, mathematics, fractal graphics editor.
I. СЪЗДАВАНЕТО НА ФРАКТАЛ
Фракталът е структура, за която се установява нетривиално самоподобие със
собствените ѝ части. В много отношения това се свързва с традиционната математика
и геометрия. Фракталът се представя като геометричен обект, който е радикално
„начупен“. Терминът фрактал означава от латински „счупен“. За да бъдат наречени
биологичните и природните обекти фрактални, трябва да бъдат изпълнени определен
брой теоретични и методологични критерии: високо ниво на организация, неправилност на формата, функционално морфологично самоподобие, инвариантност, итеративност. [1]
Намирането и изучаването на фрактални закономерности е полезно при измерването на дименсионните свойства и пространствени параметри на неправилни биологични структури, за разбиране на структурната морфологична организация на живите тъкани и органи и за анализ след морфогенетични изменения. Фракталните форми се появяват при клетъчните мембрани, мозъчните тъкани и други. Вирус и жива
клетка може да се опише с фрактал. Фракталната геометрия помага за откриване на
ракови клетки и изследването на инкубационния период на вируса на СПИН. Тя позволява разпознаването и количественото описание на сложни форми, живи организми, биологични тъкани и организирани структури от морфологични обекти, свързани
чрез широката мрежа от функционални взаимодействия, които оформят адаптивността и правят възможен процеса на живот. Фракталът е въведен през 1975 от Беноа
Манделброт. Той прекарва голяма част от живота си в Йейлския университет преподавайки математика. Ученият през 1977 г. и 1982 г. публикува научни трудове за изследване на „фрактална геометрия“ или „геометрия в природата“, в които на пръв
поглед разчупва случайните математически форми. Според него фракталното множество е множество от метричното пространство, за което размерността на
Хаусдорф-Бесикович е по-голяма от топологичната размерност. Всичко това има значителна положителна последица в развитието на физиката, астрономията и биологията. Строго погледнато, фракталите са начупени в произволно малки мащаби, така че
реално могат да бъдат изобразявани само техни крайни апроксимации.
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II. ГЕНЕРИРАНЕТО НА ФРАКТАЛА
Най-често фракталът се генерира от повтаряща се схема, обикновено рекурсивен или итерационен процес. Такъв пример е монитора, то е устройство за изобразяване на информация във визуален или тактилен вид. Той позволява представянето на
сложни неевклидови обекти, изображенията на които са много подобни на естествените. Геометричните фрактали на екрана на компютъра е изграден от самия компютър според дадена програма и освен това фрактална живопис, фрактална анимация и
фрактална музика.

Фиг. 1. Елемент на фрактала
III. ФОРМУЛИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ФРАКТАЛИ
Създателят на фрактала е художник, скулптор, изобретател и учен, всички превърнати в едно цяло. Най-голямата група фрактали. Получават ги с помощта на нелинейни процеси в n-мерни пространства. Има няколко понятия, които са свързани с тези процеси: фазов портрет, атрактор и други. Известно е, че нелинейните динамични
системи имат няколко устойчиви състояния. Състоянието, в което се оказва динамичната система след някакво количество итерации, зависи от нейното начално състояние. Затова всяко устойчиво състояние (или атрактор) има някаква област от начални
състояния, от които системата обезателно попада в разглежданите крайни състояния.
По такъв начин фазовото пространство на системата се разбива на области на притегляне на атракторите. Ако фазово е двумерното пространство, то се оцветява областта
на притегляне с различни цветове, може да се получи цветен фазов портрет на тази
система (на итерациония процес). Изменяйки алгоритъма на избора на цвета, може да
се получат сложни фрактални картини – причудливи и многоцветни. Неочаквана за
математиците се появила възможността с помощта на примитивни алгоритми да се
пораждат много сложни структури. Детерминираните фрактали са линейни, но сложните фрактали са нелинейни. Тези фрактали се генерира с това, което Манделброт
наричал нелинейни алгебрични уравнения. Добър пример е процеса: z
z
z ,
което е уравнение, използвано за построяване на множеството на Манделброт и
Джулия от втора степен. Може да се види, че, избирайки 𝑧 в някаква област и пус438
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кайки итерациите, няма да получим неограничено големи значения 𝑧 и оставаме в
границите на определена област. Стартирайки от точка извън тази област, неизбежно
се устремяваме към безкрайност. Когато уравнението се интерпретира графически на
комплексна плоскост, резултатът се оказва странна фигура, в която правите линии
преминават в криви, появяват се, макар и не без деформации, ефекти на самоподобие
на различни мащабни нива. Повечето фрактали, които виждаме сега са красиво оцветени. Фракталните изображения са получили такова голямо естетическо значение
именно благодарение на своите цветови схеми. След като уравнение е пресметнато,
компютъра анализира резултатите. Ако резултатите остават стабилни, или се колебаят около определено значение, точката обикновено приема черен цвят. Ако значението на една или друга стъпка се стреми към безкрайността, точката се оцветява в
друг цвят, може би в син или червен. По време на този процес, компютъра определя
𝑧
𝑧 формула на Манделброт и
цвета за всички скорости на движение. 𝑧
Джулия за най-разпространените сред сложните фрактали.

Фиг. 2. Пример за 3D фрактал

IV. ПРИМЕР ЗА ФРАКТАЛ
Mandelbulb 3D е безплатно софтуерно приложение създадено за 3Д фрактални
изображение. Разработен е от Джеси и групата на Даниел и Пол. Mandelbulb, MB3D
формулира нелинейни уравнения в невероятна гама от фрактални обекти. 3D средата
за изобразяване включва осветление, цвят, сенки и ефекти, позволявайки на потребителя да контролира върху ефектите на изображението.

439

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

Фиг 3. Елемент на 3D фрактал
V. ПРЕДСТВЯНЕ НА 3D МОДЕЛ
3D компютърната графика често я наричат 3D модел. Отделно от изобразяващата графика, моделът се съдържа в рамките на графичен файл с данни. Въпреки това,
съществуват различия: 3D модел е математическото представяне на всеки триизмерен обект. A модел не е технически графичен докато не се показва. Моделът може да
се показва визуално като двуизмерен образ чрез процес, наречен 3D рендериране или
използва неграфични компютърни симулации и изчисления. С 3D печат, 3D моделите
също са изобразявани в 3D физическо представяне на модела, като ограниченията на
това как точно изобразяването да съответства на виртуалния модел.

Фиг. 4. Пример за компютърна графика
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящия реферат разгледах фрактали и 3D фрактали. Включих кога и от кого са произлезли. За да се генерира даден фрактал се използва формула. Представих
софтуерно приложение, което е разработено от Джеси и групата и. Фракталите се делят на групи геометрични, алгебрични и стохастични. Фракталът съществува в морското царство, народното изкуството и на други места.
Използвана литература и интернет източници
[1]. https://admiralmarkets.bg/education/articles/forex-indicators/kakvo-sa-fraktali-i-kakda-otkriem-fraktalni-modeli
[2]. https://bg.wikipedia.org/wiki/3D_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E
%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
[3]. https://pixabay.com/bg/illustrations/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
%D0%B0%D0%BB%D0%B8-3d-graphics%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8-1273870/
[4]. https://lickeys.ru/bg/kompyuter/element-fraktalnoi-grafiki-trehmernaya-grafika-3dfraktaly/
[5]. https://beasthackerz.ru/bg/brauzery/v-kakoi-programme-mozhno-sozdavat-fraktalyrisovanie-futuristicheskih-fraktalov-osnovnye-funkcii-pr.html
[6]. https://en.wikipedia.org/wiki/Fractal
[7]. https://lickeys.ru/bg/odnoklassniki/programmy-generatory-fraktalov-risovaniefuturisticheskih/
[8]. https://pozitivmag.ru/bg/obuv/poryadki-struktury-formy-i-fraktalnye-l-karpenteriskusstvo-sozdannoe/
[9]. https://www.google.bg/search?sa=X&sxsrf=ALeKk015hyto4y1ZKzM2hG_Mm5ax2a
VGBA:1587477847138&q=3d+%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D
0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%
B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5&tbm=isch&source=univ&hl=bg&ved=2a
hUKEwjzlavp1_noAhUvQEEAHdNJBq4QsAR6BAgKEAE&biw=1536&bih=706#i
mgrc=XRBGkx9_ulK_rM
[10]. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1
%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B
C%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
[11]. https://nauka.offnews.bg/news/Matematika_18/Fraktalniiat-algoritam-naprirodata_673.html
[12]. https://megavselena.bg/krasotata-na-povtorenieto-fraktalite/
[13]. https://pixabay.com/bg/images/search/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%
82%D0%B0%D0%BB%D0%B8/
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ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИИ ВЪРХУ ОБМЕНА
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ
И СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ
Радослав Симионов, Александър Стамболиев
Бургаски свободен университет

EFFECTS OF PANDEMIA ON ELECTRICITY EXCHANGE
BULGARIA AND NEIGHBORING COUNTRIES
Radoslav Simionov, Aleksandar Stamboliev
Burgas Free University
Abstract: Covid-19 is already occurring around the world and there are negative impacts.
The exchange of electricity between countries has also been influenced by Covid-19.
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 its
neighbors and countries based on a real exchange registered in the European Network of
Transmission System Operators (ENTSO-E).
Key words: Covid-19, ENTSO-E, electricity, energy system.
Въведение
Covid-19 вече настъпва в цял свят и негативните влияния са налице. Обменът на
електроенергия между държавите също е повлиян от Covid-19 (фигура 1). 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 преминаването на пандемията. В настоящата работа се анализира физическия
обмен на електроенергия на Република България със съседните и държави, базирано
на реален обмен регистриран в Европейската мрежа на операторите на преносни
системи (ENTSO-E).

Фиг. 1. Балансиране на обмена на електроенергия при пандемии.
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I. Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ENTSO-E).
Системните операции са основната дейност на всеки оператор на преносна система (TSO).
Той обхваща действията, предприети за гарантиране на сигурната и оптимална
работа в реално време на мрежата, трайна устойчивост на преносната система.
На Фиг. 2 са показани нивата на моментен обмен на електроенергия на Република
България със съседни държави.

Фиг. 2. Обмен на електроенергия на Република България със съседни държави.
Дейностите на системата ENTSO-E са свързани с:
 Разработване и поддържане на европейска оперативна рамка, по-специално
чрез кодове / насоки, споразумения и стандарти за операционни мрежи;
 Координиращи мерки за защита на критичната инфраструктура;
 Разработване и поддържане на комуникационна инфраструктура и системи,
включително, inter alia: специализирана комуникационна мрежа за обмен на
данни в реално време, наречена Electronic Highway, и системата за осведоменост ENTSO-E, която осигурява общоевропейски изглед в реално време на
състоянието на преносните системи;
 Установяване на европейски правила за улесняване разработването и прилагането на общ модел на мрежата за всички етапи на работа на системата;
 Улесняване разработването на среда за данни за оперативно планиране, която е крайъгълен камък за разработването и поддържането на общ модел на
мрежата;
 Дефиниране и прилагане на методи за балансиране на системата;
 Класификация и проследяване на оперативни инциденти.
Членството на ENTSO-E се простира извън границите на ЕС и обхваща 36
държави [1].
ENTSO-E разширява сътрудничеството си и с други страни / региони, свързани
с неговата зона на членство [1].
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Също така поддържа връзки със системи на други континенти (Фиг. 3).

Фиг. 3. Действаща инфраструктура на ENTSO-E.
II. Правила за управление на електроенергийната система
На база казаното до тук за членството на България в ENTSO-E и европейските
директиви, регламентиращи функционирането на операторите на енергийните мрежи
в условията на либерализиран пазар на електроенергия в различни законодателни
нормативни актови, са регламентирани правилата за управление на националната
електропреносна и електроразпределителна система (Фиг. 4).
Тези правилата регламентират: правата и задълженията на преносното предприятие; електроенергийния системен оператор; производителите на електрическа
енергия; разпределителните предприятия; потребителите, присъединени към електропреносната мрежа; обществения доставчик; обществените снабдители и търговците
на електрическа енергия, във връзка с планиране развитието на електропреносната
мрежа; планиране и управление режима на работа на електроенергийната система;
процедури по задължителния обмен на данни, ред за оперативен обмен на информация; създаване и изпълнение на защитен план и план за възстановяване на електроенергийната система; условия и ред за провеждане на системни изпитания; за предоставяне на допълнителни и системни услуги и други дейности, свързани с цялостния
процес на работа на електроенергийната система [8.9,10].
Правилата за управление на електроенергийната система са основата за сключване на договори между преносното предприятие, електроенергийния системен оператор и ползвателите на електропреносната мрежа.
Взаимоотношенията на преносното предприятие и електроенергийния системен
оператор с външни (чуждестранни) партньори се регламентират чрез споразумения и
правила за съвместна работа и сътрудничество.
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Основните цели на тези правила са създаване на предпоставки за:
 Сигурно и качествено снабдяване на потребителите с електрическа енергия;
 Ефективно развитие на електропреносната мрежа и производствените мощности в страната;
 Създаване на условия за участие на ползвателите на електропреносната мрежа в пазара на електрическа енергия при условия на равнопоставеност и гарантиране на надеждността и качеството на работа на електроенергийната
система.

Фиг. 4. Структура на либерализирания пазар на електроенергия.
Тези правила определят:







Процедурите за планиране на развитието на електропреносната мрежа;
Техническите изисквания за присъединяване към електропреносната мрежа;
Процедурите за ползване на електропреносната мрежа;
Процедурите за планиране на работата на електроенергийната система;
Процедурите за управление на електроенергийната система в реално време;
Дейностите на електроенергийния системен оператор и ползвателите на
електропреносната мрежа, свързани с управлението на качеството на работа
на електроенергийната система;
 Процедурите за изпитания на електроенергийната система.
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При дефинирането на процедурите и изискванията:
 Се гарантира сигурната, безопасна и ефективна работа на електроенергийната система и непрекъснатостта на снабдяването на потребителите с електрическа енергия;
 Са отчетени техническите изисквания на Съюза за координиране на преноса
на електрическа енергия (UCTE), отнасящи се до надеждността и качеството
на паралелната работа на електроенергийните системи;
 Електроенергийният системен оператор има право да прилага пълен обхват
на техническите изисквания към ползвателите в рамките на съществуващите
им технически възможности, за да гарантира сигурното, безопасно и ефективно функциониране на електроенергийната система и непрекъснатостта на
снабдяването на потребителите с електрическа енергия в нормални условия
и при смущения;
 Електроенергийният системен оператор има право да взема и прилага решения в случай на несъответствия между изискванията на участниците на електроенергийния пазар и изискванията за запазването на необходимата степен
на сигурност, безопасност и качество на работа на електроенергийната система;
 Са взети предвид организационните и техническите изисквания, които гарантират условията за възстановяване на електроенергийната система след
тежки аварии;
 Са спазени изискванията и условията за развитие на либерализиран електроенергиен пазар като предпоставка за обществено развитие без риск за живота
и здравето на гражданите, при приемливи екологични замърсявания, икономически разходи и социално напрежение.
Изпълнявайки тези правила, националният електроенергиен системен оператор
управлява баланса на електроенергийната система и разпределението на енергийните
потоци както вътре в енергийната система на БГ, така и със съседни държави.
III. Анализ на електрообмена със съседни държави
През последните няколко години във връзка с въвеждането на либерализирания
пазар на електроенергия, както и преструктурирането на БГ енергетика, доведе до
различни изменения в структурата на обмена със съседни държави [2,3,4].
В тази структура през последните месеци влияние оказа и настъпилата в цял
свят пандемия от вирус COVID – 19 [6, 7].
В Таблица 1 са представени данните за месеците в които протичат тези процеси,
както и за същия период на предходната година. В графичен вид тази информация е
показана на фигура 5 и 6.
Данните, които са представени в табличен и графичен вид, показват нарастване
както на внос с 37%, така и на износ с 28.08%, тоест общо повишаване на обмена със
съседните държави.
От данните се вижда, че е нараснал значително вносът от Турция и от Република
Сърбия и е нараснал значително износът за Румъния, Турция и Македония, а спад на
износа за Сърбия и Гърция спрямо същия период на предходната година. Най-драстично е нарастването на вноса от Република Турция и съответно износа за Румъния,
което показва компенсирането на недостиг от електроенергия към североизточната
част на Европейския съюз, което може би се дължи на увеличеното потребление в битовия сектор в условията на карантина [4, 5].
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Разбира се, влияние оказват и климатичните фактори, които няма как като относителен дял на влияние да бъдат уеднаквени.
Таблица 1.
Съпоставка внос и износ период 13.03-13.04, съответно за 2019 и 2020 г.

Фиг. 5. Внос на електроенергия за 2019 и 2020 г.

Фиг. 6. Внос на електроенергия за 2019 и 2020 г.
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Изводи
Въпреки че все още е рано да се правят категорични заключения за прякото
влияние на COVID-19 върху Европейската енергетика, категорично може да се каже,
че направеното сравнение на обмена на електроенергия за 2020 г. спрямо 2019 г. от
13.03 до 13.04 показва увеличението на обмена със съседни държави в посока от държави извън ЕС (Турция и Сърбия) към държави към североизточната част на ЕС.
За анализирането на всички фактори, влияещи в тази посока, е необходимо натрупването на допълнително количество данни през следващите 3 до 6 месеца [2, 3, 8].
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LinkedIn – ПЛАТФОРМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НА ПОЛОЖИТЕЛЕН ИМИДЖ
Рая Живкова Димова
Бургаски свободен университет
1. Най-важното, което трябва да знаем за LinkedIn
Без съмнение, социалните мрежи вече са част от ежедневието на всеки човек в
този дигитален свят и се използват за много и различни цели. Има хора, които ги използват за бизнес и рекламират продуктите си, други обичат да пишат и да споделят
мненията и идеите си, а трети, просто „качват“ различни снимки и постове, без дори
да се замислят защо го правят, а има и такива, които целят манипулация на мнения
или създават фалшиви новини.
Някой от най популярните социални мрежи са:
 Facebook,
 Twitter,
 Instagram,
 Google +
 My space,
но много са хората които въобще не знаят, за силата на LinkedIn.
LinkedIn е най-голямата в света професионална мрежа с над 100 милиона потребители, като броят им расте непрекъснато. Сайтът изгражда и поддържа контакти,
които спомагат за размяната на знания, опит, идеи и възможности сред една поширока мрежа от професионалисти.
LinkedIn е социална онлайн мрежа за търсене и установяване на делови контакти. Представлява популярен уебсайт, който формира социална платформа за обем на:
 връзки;
 контакти;
 възможности с професионална насоченост.
Казано с по-прости думи, това е място в онлайн пространството, което дава възможност на работодателите и търсещите работа да се откриват един друг.
„LinkedIn – социалните контакти в полза на бизнеса” се разпространява под свободния Creative Commons лиценз, което позволява тя да бъде достъпна безплатно.
Сайтът е основан през 2003 година от Рийд Хофман, който е известен в интернет и бизнес средите като изпълнителен директор на PayPal. Официално проектът
стартира на 5 май 2003 г. Постът главен изпълнителен директор се заема от Джеф
Уийнър. Управленският екип на компанията се формира от лица с опит на високи
ръководни постове в технологични гиганти като Yahoo!, Google, Microsoft, Electronic
Arts и др.
LinkedIn има офиси и в Омаха, Чикаго, Ню Йорк, Дъблин и Лондон. Прави
своето първично публично предлагане на Нюйоркската фондова борса на 19 май 2011 г.
Седалището ѝ е в гр. Маунтин Вю, окръг Санта Клара, щата Калифорния, САЩ.
LinkedIn е достъпен в над 200 страни по света, а информацията в него е преведена на 19 различни езика. Сайтът има версии на английски, френски, руски, немски,
италиански, португалски, испански, румънски и турски език.
В LinkedIn са регистрирани над 6750 млн. потребители, представляващи 200 отрасли на бизнеса.
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Ето и някои любопитни факти:
 90% от членовете на LinkedIn използват социалната мрежа за по-добро ръководене на своята фирма и за информация, която не могат да вземат от друго
място;
 3 от 4 членове на социалната мрежа разчитат в малка или голяма степен на
професионални мрежи, за да подкрепят своите бизнес решения;
 81% от членовете на LinkedIn предпочитат да имат отделни социални мрежи
за своя личен и професионален живот;
 на всяка секунда има по 2 нови регистрации в LinkedIn;
 има над 10000 търсения в LinkedIn на минута.
В тази мрежа се предоставя възможност на регистрираните потребители да създават и поддържат списък от делови контакти. Контакти могат да бъдат поканени
както от сайта, така и отвън, но при важно условие. Мрежата изисква предварително
познанство с контактите. Ако потребителя няма пряка връзка с контакт, той може да
бъде представен чрез друг контакт.
Поребителите на LinkedIn могат да използват списъка си от контакти за разни
цели:
 да бъдат представени чрез съществуващи контакти и да разширяват връзките
си;
 да извършват Интернет търсене на компании, хора, групи по интереси;
 да публикуват професионално резюме за Интернет търсене на работа;
 да препоръчват и да бъдат препоръчвани;
 да публикуват обяви за персонал;
 да създават групи по интереси и т.н.
Още през 2017 година от социалната мрежа оповестиха, че регистрираните
потребители наброяват над половин милиард в световен мащаб.
Очаква се приходите от реклама на платформата LinkedIn през 2020 г. да са
близо 2 млрд. долара. По думите на изпълнителния директор Джеф Уинър и на анализаторите, веднага след придобиване на компанията от страна на Microsoft през
2016 г., спадът бива преодолян. Ръстът е от 30% на годишна база.
2. Профил на потребителите на LinkedIn
LinkedIn е уникална социална среда, която е насочена към бизнес и професионално ориентираните публики, и се разграничава от доминиращите мрежи, като
facebook, MySpace, Hi5 и други, ползващи се предимно за развлечение и връзки с
приятели. LinkedIn таргетира различен тип аудитория, която може да не носи толкова
приходи от реклама, каквито имат социалните мрежи, посещавани от тийнейджъри и
по-млади хора, но пък е по-стабилна, предвидима и с по-ясни професионални цели.
Профилът на LinkedIn потребителя са улегнали хора, преобладаващо мъже, между
35-45 г., с ясни цели и стабилни доходи, търсещи бизнес партньорства и професионални контакти, а не развлечение. В таргета на LinkedIn влизат току що завършили
студенти, професионалисти в определена област, експерти, работодатели, компании
за човешки ресурси или друга дейност и т.н.
Регистрацията в LinkedIn предоставя много възможности за комуникация между
членовете на бизнес мрежата. Подобно на другите социални мрежи тя позволява на
потребителя да търси, да бъде намиран, да разширява своите контакти и да поддържа
връзка с тях, да бъде информиран и да оказва въздействие. LinkedIn съдържа няколко
платени нива на потребление, но най-широко използван е безплатният базов пакет.
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Ако трябва да се конкретизират, ползите от регистрацията в социалната мрежа са
следните:
- Професионален профил: чрез LinkedIn потребителят може да създаде професионална онлайн идентичност, да я контролира и развива във времето. Освен това,
при търсене с Google името на регистрирания излиза на първи позиции, което създава
добро впечатление и е от съществен плюс за имиджа на конкретната личност.
- Полезни връзки и контакти: потребителят може да изгради и поддържа онлайн контакти с колеги, бизнес партньори и състуденти и да реализира нови такива в
социалната мрежа. Това е изключително ценно в съвременния свят, където хората
често сменят работните си места. Профилът в LinkedIn обаче е винаги актуален.
- Споделяне на опит и получаване на експертно мнение: LinkedIn дава възможност да са обменят идеи и опит с други потребители и да се търси компетентно мнение от експерти и специалисти в определени области. Понякога потребителят се
сблъсква с въпроси, които не са от неговата компетентност. Чрез инструменти като
„Отговори” (Answers), „Групи” (Groups) или чрез LinkedIn търсачката той може да
намери информацията, която го интересува, или да се свърже с други потребители от
мрежата, които могат да му дадат ценен съвет или професионално мнение.
3. Създаването на профил в LinkedIn
Да създадеш профил в бизнес мрежата LinkedIn и да комуникираш с колеги и
партньори в нея не е толкова просто, колкото изглежда. Информацията, която се
включва и поства, може да окаже влияние на професионалния облик и да навреди на
кариерното развитие. Тази бизнес социална мрежа е много подходящо място за
нетуъркинг и създаване на ползотворни контакти с нови клиенти и бизнес партньори.
Въпреки това трябва да се спазва определен етикет на комуникация.
Веднъж след като се е включил там, всеки потребител може да свърже акаунта
си в LinkedIn с този във Facebook, Twitter, Sharepoint и т.н. Профилът в LinkedIn
изисква въвеждането на детайли от основен характер, но най-важно е да се посочи
точна информация за контакт като:
 електронна поща,
 Skype,
 мобилен телефон,
 интернет страница.
За да се включите в LinkedIn най-напред трябва да се регистрирате и да попълните детайлно секциите – професионален опит и интереси и да посочите в каква професионална област искате да се развивате. На практика профилът в LinkedIn е автобиография и затова трябва да се съблюдават правилата при съставянето на CV-та.
Потребителите могат да добавят снимка по техен избор, да въведат информация
за професионални умения, опит, квалификация и образование. В допълнение могат да
бъдат посочени личен уебсайт, блог, профили в други социални мрежи, портфолио,
препоръки от предишни работодатели, лица и организации, с които са имали съвместно сътрудничество.
На база на въведената информация вградените алгоритми на LinkedIn правят
претърсване и извеждат контакти на други потребители, които търсят професионалисти с посочените умения.
На първо време новите потребителите в LinkedIn търсят да добавят като контакти хора, които познават: колеги, приятели, близки. След това правят опити да се
свързват с лица, с които споделят общи интереси.
Във Facebook се добавят приятели, в Twitter и Instagram потребителите се следват един друг, докато в LinkedIn се създават контакти.
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В търсене на полезни бизнес контакти регистрираните в LinkedIn могат да членуват в малки групи. Това се прави с идеята профилите им да добият по-голяма популярност и да попаднат в радара на повече фирми и частни лица, търсещи професионалисти.
4. Извличане на максимална полза от LinkedIn
LinkedIn е много ценна социална мрежа, която отваря възможности за намиране
на подходящите служители или работодатели.
Но за да може всеки да се възползва максимално от нейния потенциал, трябва
да знае как да работи с нея рационално. Открояват се няколко основни направления,
които всеки потребител, без значение дали е нов, или с дългогодишно присъствие,
трябва да има предвид:
 търсене на работа
LinkedIn може да помогне да се намери нова работа, но преди това е важно да се
развие профил, предлагащ информация за интереси, предишна работа, основни и допълнителни умения, притежавани сертификати за образование и опит в дадена сфера.
Всичко това изгражда професионална идентичност и я излага пред погледа на работодателите.
Потребителите имат възможност да търсят работа с помощта на бутона Job. Той
извежда информация за всички обяви, пуснати от големите компании, които са активни към настоящия момент.
 добиване на полезни знания в професионалната сфера
Може да се намери интересна и полезна информация в подраздела
Tips&Resources на Jobseekeer. Там потребителите могат да прочетат подробни
статии със съвети и препоръки, които служат за ориентиране към професия, която
подхожда на посочените в профила знания и умения; как се изгражда професионален
бранд; как се пише мотивационно писмо; как да се превърне хобито в работа и т.н.
 наемане на професионалисти
Представители на фирми и организации създават и развиват профили в LinkedIn
с основна цел – намиране на квалифицирани кадри. В допълнение към това LinkedIn
дава възможност за популяризиране на фирмите и техния предмет на дейност. Колкото по-добре е изградена виртуалната идентичност на една организация, толкова поголям е шансът да се превърне в обект на интерес от страна лицата, които нямат
работа или работят на свободна практика и търсят нови професионални ангажименти. Работодателите, които търсят нови служители, вземат под внимание информацията в профила на кандидатите, затова тя трябва да бъде колкото може по-подробна.
Препоръките от предишни работодатели и колеги оказват положителен ефект, същото се отнася и за удостоверения и сертификати с придобити допълнителни знания и
опит. Най-голямо влияние в избора на работодателя оказва портфолиото на кандидата, където обикновено се представят завършени предишни и настоящи проекти.
Обикновено това най-красноречиво показва способностите на лицето, обект на внимание. В търсене на подходящия професионалист работодателите се присъединяват
към групи, освен това проверяват и раздела с въпроси и отговори.
 принос за утвърждаване на бизнес имидж
LinkedIn е платформа, която допринася за изграждане на положителен имидж на
отделните фирми, които са регистрирани в нея. Техните представители имат възможност да публикуват връзки към публикации от фирмения блог или информация за
предмета на дейност, услугите, клиентите и партньорите на фирмата. Позволено е
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публикуване на бизнес новини, които проследяват развитието и разрастването на
фирмата. Могат да се добавят мнения на клиенти и информация за партньорите.
 рекламиране
Напоследък все по-разпространен метод за промотиране станаха инфографиките (снимки, съдържащи полезна информация, предадена чрез текст, изображения,
таблици, насочващи стрелки и т.н.). LinkedIn позволява публикуване на рекламни
текстове, фотографии, връзки и видео.
5. LinkedIn да промотирате себе си
Потребителите се регистрират в мрежата, не само за да осъществят ценни бизнес контакти и да получат достъп до кариерни и професионални възможности. Те се
включват в LinkedIn с желанието да промотират себе си и собствените си постижения, да създадат и поддържат един желан професионален образ, който да им носи дивиденти. За разлика от повечето универсални социални мрежи като Facebook, където
аудиторията е разнородна – с различен социален и възрастов статус, повечето потребители на LinkedIn са със самочувствие на успели хора и професионалисти в своята
сфера на дейност. Управлявайки информацията и контактите в своя профил, те всъщност управляват своята репутация. От LinkedIn дори насърчават тази активност чрез
кампании като BrandYou, която подчертава нарастващата необходимост от персонален бранд мениджмънт. Нейната цел е повече хора да разберат, че онлайн управлението на личната репутация има ключова роля за кариерата на човек.
6. LinkedIn като средство за изграждане на имидж и за реклама
Бизнес мрежата е отлична среда и за изграждане на корпоративен имидж. Това
може да се осъществи, ако компаниите се включват в различни групи, свързани с
бизнеса им. Към момента в LinkedIn има над 650 000 групи, като най-голямата – с
200 000 представители е асоциацията по електронен маркетинг. Чрез присъединяването към определени групи компанията си осигурява нови контакти и популяризира
дейността си. Освен това, групите се отлична среда, в която корпорацията може да
открие потенциални кандидати за работа. Друг начин за промотиране на фирмата е
чрез участие на организацията във форума „Отговори” (Answers) на LinkedIn.
7. Седем неща, които се правят грешно в LinkedIn
Много хора не знаят как да използват социалните мрежи в своя полза. Още помалко с цел да помогнат на кариерното си развитие. А трябва.
Всички знаем, че в професионално отношение LinkedIn е номер едно. Над 83%
от регистрираните в нея работодатели и търсещи работа са активни всеки ден. Оказва
се обаче, че много от тях грешат в начина, по който използват платформата.
Експертът по социални мрежи Александра Гибсън разкрива седем от тях в
онлайн изданието Inc.
1. Повечето хора използват LinkedIn само, докато търсят работа. Много от
съществуващите профили в LinkedIn са непълни или зле поддържани. Истината е, че
LinkedIn може да бъде много по-полезен ако поддържате профила си и създадените
връзки.
2. Не попълват необходимата информация в профилите си. Липсата на информация в профила ви няма да даде кой знае какви резултати. Там трябва да се включат
всички работни места и постижения от миналото.
3. Не се членува в правилните групи. В социалните мрежи съществуват хиляди
групи и е трудно да се определи кои от тях са най-ключови.
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4. Не споделят полезно съдържание. По-често да се публикувайт интересни
материали. Те могат да бъдат както авторски, така и чужди.
5. Не поддържат вече изградените връзки. Необходимо е да се придържат към
професионалното ниво, което задава тази платформа.
6. Повечето хора не използват LinkedIn Answers. Форумът LinkedIn Answers е
ценна част от LinkedIn, в която може да демонстрират знания по определени въпроси
и да се добавят линкове към материали, които са свързани с отговор, особено ако са
статии в собствен сайт/блог.
7. Мениджърите не се възползват от предимствата на LinkedIn в офиса.
LinkedIn е специализирана мрежа, фокусирана върху личните и професионални връзки. Затова е съвсем логично компаниите да се стремят към такава структура и сред
служителите си. LinkedIn им дава тази възможност.
8. Приложим ли е LinkedIn в българския бизнес?
Истина е, че LinkedIn е относително по-слабо популярен в България като
социална мрежа, но това в никакъв случай не означава, че е по-малко полезен. Приложим е за българския бизнес, присъствието му е практически задължително за всеки
професионалист, мениджър или собственик на бизнес.
Важно е да се знае, че LinkedIn е най-силен като инструмент за създаване на
контакти и комуникиране с партньори и клиенти (потенциални и настоящи) – така
модерният в момента networking.
Литературни източници:
[1]. www.linkedin.com
[2]. https://www.businessinsider.com/what-is-linkedin
[3]. https://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2020-01-23/potrebitelite-na-linkedin-vbalgariya-rastat-s-10-15-na-godina
[4]. www.dnes.bg
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ВИРТУАЛЕН СОФТУЕРЕН АСИСТЕНТ
НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Светослав Жеков, Стелиян Добрев, Петър Трашлиев
II-ри курс
Бургаски свободен университет

VIRTUAL SOFTWARE ASSISTANT IN BULGARIAN LANGUAGE
Svetoslav Zhekov, Steliyan Dobrev, Petar Trashliev
second year
Burgas Free University
Abstract: This is a developed software application that reads and understands text in
Bulgarian, entered in a dialog box. The application will also include Blender-developed
animation that will be synchronized with the text. The application is implemented in
Python.
Keywords: Blender, Python. Virtual assistant, makehuman

I. ВИРТУАЛЕН АСИСТЕНТ – ВЪВЕДЕНИЕ
Развитието на виртуалните асистенти през последните 5 години е значително.
Те предоставят удобни административни услуги на редица търговци, както и улесняват потребителите при използване на различни приложения. Има налични услуги
предоставяни от виртуални помощници, включващи отговаряне на обаждания и
имейли, секретарски и административни задачи, счетоводство, управление на дневници, транзакция, картотекиране, резервация за събития и пътувания и въвеждане на
данни и много други. Някои виртуални асистенти предоставят специализирани услуги като дизайн и актуализиране на уебсайтове, десктоп и издателство и маркетинг.
По света има разработени множество виртуални асистенти, говорещи на изключително много езици (английски, турски, испански, френски, италиански и други).
Благодарение на библиотеките в Python и графичната среда в Blender, ние разработихме виртуален асистент четящ кирилица и говорещ на роден език – български.
II. ЕЗИК НА ПРОГРАМИРАНЕ „PYTHON“
„Python“ е език за програмиране с главно предназначение. Скриптовите езици
като Python са по-продуктивни от конвенционалните такива (С и Java), що се отнася
до разрешаването на програмни проблеми като манипулацията на низове и търсене в
речник. Количеството използвана памет често е по-малко отколкото при Java и не
много повече отколкото при C и C++.
Като скриптов език с модулна архитектура, прост синтаксис и богат набор
инструменти за обработка на текст, Python се използва при проекти, свързани с изкуствен интелект и компютърна обработка на човешки език.
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Използвани библиотеки:
- Pyttsx3 – библиотека за преобразуване на текст в реч. За разлика от алтернативните библиотеки тази е достъпна и работеща офлайн.
- Tkinter – библиотека, свързана със стандартния графичен потребителски
интерфейс на Python.
III. ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ
При разработка на приложението (Фиг. 1) са използвани библиотеки за преобразуване на текста в говор. Създаден е на първо лице обект, който при изпълнение цели
да каже това, което му е поддадено предварително. Зададена е скоростта, с която ще
върви говора, използвайки .setProperty („rate“, скоростта), след това е настроено нивото (.setProperty („volume“, нивото)), като то варира само между 0 и 1. Накрая е определено дали гласът да бъде мъжки или женски (.setProperty(„voice“, 0 или 1)), като
0 за мъжки глас, а 1 за женски и като крайна стъпка със .say („Това, което желаем да
бъде произнесено“) е зададено на обекта какво да каже.

Фиг. 1. Примерен код за библиотеката „pyttsx3”
За да се подава текст и да се преработва в говор е използвана библиотеката
„tkinter“, която е стандартна библиотека за Python (Фиг. 2) за създаване на графичен
потребителски интерфейс. Целта е да се направи поле (Фиг. 3), в което може да се
въвежда текста, който да бъде изговорен.

Фиг. 2. Примерен код за библиотеката „tkinter”
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Фиг. 3. Примерен интерфейс създаден с библиотеката „tkinter”
Стъпки за реализация на графичен прозорец:
1. Създаваме визуалната ни среда.
2. Задаваме прозореца на визуалната ни среда да бъде статичен
(.resizable(width=False, height=False)).
3. Създаваме празният прозорец, в който ще въвеждаме такта (.Entry(Името на
обекта, width=Широчината на прозореца, height=Дължината на прозореца)).
4. Позиционираме празният прозорец във визуалната ни среда (.grid(row=Редът,
column=Колоната, padx=Изместване по „x“, pady=Изместване по „y“)).
5. Задаваме постоянна работа на визуалната ни среда (.mainloop()).
IV. ГРАФИЧЕН РЕДАКТОР „BLENDER 2.8“
Blender е 3D софтуер за моделиране (Фиг. 4), анимация текстуриране, рендъринг, композитинг, създаване на интерактивно съдържание, а също така и за създаване на компютърни игри – Game Engine. В момента поддържа 25 езика на интерфейс и
е достъпен за всички основни операционни системи под GNU General Public License.

Фиг. 4. Общ изглед на работния прототип
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За модела е използвано приложението Make Human, моделът е персонализиран
с желаните атрибути и след което експортиран (изнесен) от Make Human и импортиран (интегриран) в Blender, готов за анимиране. След интегрирането на модела са
създадени нужните Shape Keys (клавиши за форма), се използват за деформиране на
обекти в нови форми за анимация. В друга терминология Shape Keys могат да бъдат
наречени „модифициращи цели“ или „смесени форми“. Най-популярните случаи за
използване на клавиши за фигури са в анимация на лицето с характер и при настройване и прецизиране на скелетна платформа. Те са особено полезни за моделиране на
органични меки части и мускули. Използван е рендер двигателят на име „Cycles”,
като всеки кадър бива обработен като PNG файл (Фиг. 5 и Фиг. 6). Двигателят
„Cycles” е физически базиран двигател за „Path Tracing”, предназначен за анимации,
което означава, че създава изображение, като проследява пътищата на „лъчите” през
сцената. По-специално, „Cycles” проследява светлинните лъчи, като ги изпраща от
камерата, вместо да ги изпраща от източник на светлина. Какво представлява „Path
Tracing”? Буквално преведено, „Path Tracing” означава проследяване на пътя, проследяването на пътя е метод на компютърната графика за изобразяване на изображения
на триизмерни сцени, така че глобалната осветеност да е близка до реалността. По
принцип алгоритъмът се интегрира върху цялото осветление, достигащо до една точка на повърхността на обект. След това тази осветеност се намалява чрез функция на
отразяване, на повърхността, за да се определи колко от нея ще отиде към камерата
на гледката. Тази процедура на интегриране се повтаря за всеки пиксел в изходното
изображение. Когато се комбинира с физически точни модели на повърхности, точни
модели на реални източници на светлина (електрически крушки) и оптически правилни камери, проследяването на пътя може да произведе неподвижни изображения,
които не се различават от снимките. Проследяването на пътя естествено симулира
много ефекти, които трябва да бъдат специално добавени към други методи, като меки сенки, „depth of field” буквално преведено като дълбочина на полето, „motion blur”
буквално преведено като замъгляване на движението и „ambient occlusion” буквално
преведено като индиректно осветление.

Фиг. 5. Необработен кадър
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Фиг. 6. Обработен кадър
V. БЪДЕЩИ РЕАЛИЗАЦИИ
Способността за мислене и вземане на правилни решения незабавно е от жизнено важно значение, особено в случаите, когато клиентът поставя конкретна задача
към виртуален асистент и самия той няма да е готов да отговоря. В такива случаи нашия виртуален асистент за в бъдеще ще може да взима бързи решения относно дадена ситуация и подадени към него въпроси.
Гласово разпознаване
Много от умните устройства, които използваме ежедневно, поддържат технология за разпознаване на речта. Разпознаването на реч е достъпно в почти всички мобилни устройства, работи и на стационарните персонални компютри, в умните колони, домашните устройства, системи за умен дом. С помощта на гласа търсим информация, купуваме стоки, дори управляваме други устройства. При бъдеща реализация
приложението ще може да обработва и разбира говор.
Глобална достъпност
За в бъдеще, гласовият асистент ще може да разбира не само нашия роден български език, но и много други международни езици.
Интеграция към други устройства
Широкото разпространение на мобилни устройства, конзоли, телевизори и други умни устройства е водещ фактор за разширяването на достъпността на редица
приложения. Гласовият асистент ще бъде достъпен на повечето от тях.
Използвани интернет източници
[6]. https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_assistant
[7]. https://pyttsx.readthedocs.io/en/latest/engine.html
[8]. https://docs.blender.org/manual/en/latest/animation/shapekeys/introduction.html
[9]. https://www.geeksforgeeks.org/python-text-to-speech-by-using-pyttsx3/
[10]. https://www.geeksforgeeks.org/python-gui-tkinter/
[11]. http://www.makehumancommunity.org/wiki/Main_Page
Научен ръководител: доц. д-р Пенка Георгиева
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ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА
Северина Георгиева Джевелекова
Пламен Стефанов Джевелеков
Бургаски свободен университет

RISK ASSESSMENT OF WILDFIRE IN THE COUNTRY
Severina Georgieva Dzhevelekova
Plamen Stefanov Dzhevelekov
Burgas Free University
Abstract: Wildfires Affect Climate. Wildfires release large amounts of carbon dioxide,
black carbon, brown carbon, and ozone precursors into the atmosphere. These emissions
affect radiation, clouds, and climate on regional and even global scales. Wildfires Affect
Air Quality. Wildfires also emit substantial amounts of volatile and semi-volatile organic
materials and nitrogen oxides that form ozone and organic particulate matter. Direct
emissions of toxic pollutants can affect first responders and local residents. In addition, the
formation of other pollutants as the air is transported can lead to harmful exposures for
populations in regions far away from the wildfires.
Key words: risk assessment, wildfire, desert fire, forest fire, grass fire, hill fire, peat fire,
vegetation fire, veld fire

ВЪВЕДЕНИЕ
Горските пожари се превърнаха в глобално бедствие, нанасящо огромни щети
на горите и горското стопанство в целия свят. Тези пожари в значителна степен се отразяват и върху екологичното равновесие на цялата планета.
Като цяло горските пожари оказват отрицателно въздействие върху икономическото, социалното и екологичното състояние на отделни страни и цели географски
райони. Резултатите от действието на горските пожари водят до унищожаване на огромни количества ценна дървесина, разстройване и влошаване на горските насаждения, обезлесяване на огромни територии, влошаване на защитните функции на горите, намаляване на водоохранната им роля, увеличава се почвената ерозия, особено в
планинските райони. Успоредно с това се влошават условията за земеделско производство, на голяма опасност се излагат животни и хора, производствени сгради и жилища, инфраструктура и други обекти, засегнати пряко или косвено от огнената стихия. Според изследванията и разчетите на американския изследовател д-р Алън
Дърник, като резултат от горските пожари нашата планета е претърпяла истинска
екологична катастрофа.
По данни на горската пожарна статистика, годишно в света се опожаряват от 10
до 15, а в някои години и 20 милиона хектара гори. Само на територията на Европейския съюз за последните 30 години средногодишно се опожаряват по 480 000 хектара
гори, като 85% от тях се намират в Средиземноморския район.
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Данните от нашата горска пожарна статистика показват, че за последните 20-25
години средногодишно у нас се опожаряват по около 10 000 ha гори. Опожарените за
същия период горски територии заемат приблизително 5% от общата горска територия на страната ни.
От средата на миналия век проблемът с пожарната активност в горите в световен мащаб придоби нови, опасни, а в определени години, и критични измерения. Този проблем в най-голяма степен засегна огромни горски територии в САЩ, Канада,
Австралия, Русия и страните от Южна Европа. Като илюстрация на тази ситуация
може да се посочи следния цитат: „225 000 горски пожара, 2 600 000 хектара опожарена площ в 224 провинции и департаменти в Гърция, Испания, Португалия, Италия
и Франция. Само 13 дни без възникнал пожар. Това е накратко разказът за горските
пожари от 1989 до 1993 г.”.
Статистиките посочват още, че като резултат от горските пожари и борбата с
тях се увеличава и броя на загиналите и ранените хора в Австралия, Русия, Гърция,
Италия, Португалия, Турция и другаде. В страни като САЩ, Русия и Турция борбата
с горските пожари се разглежда като елемент от националната им сигурност.
За решаването на посочените проблеми, свързани с отрицателните последици от
горските пожари и борбата с тях на национално, регионално и международно ниво,
се отделят значителни човешки, финансови, материални и научни ресурси. Значителни средства в това отношение се заделят и в програмите на Европейския съюз за защита на горите на Съюза от пожари. Основните цели на програмите за ресурсно осигуряване на мерките и мероприятията по защитата на горите на Съюза от пожари са
насочени към намаляване на броя на възникналите пожари и намаляване на размера
на опожарените площи.
Основната задача на настоящата разработка е „Разработване на методика за определяне на риска от горски пожари на територията на страната”. За решаването на
поставената задача е необходимо:
1) Да се изяснят основните характеристики на понятията пожарна опасност и
пожарен риск с оглед определянето и сравненията в пожарната активност в
горите;
2) Да се направи кратък преглед на пожарната активност у нас и в други страни
с оглед определяне характера на риска от горски пожари;
3) Да се анализират съществуващите концепции и методични подходи при определянето на риска от горски пожари;
4) Да се предложи методика за определяне на риска от горски пожари на територията на страната;
5) Да се извърши пилотно тестване на приетата методика за определяне на риска от горски пожари за посочените в техническото задание области.
I. ГОРИ, ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПОЖАРЕН
РИСК В ГОРИТЕ – ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Във връзка с поставената задача за разработване на методика за определяне на
риска от горски пожари на територията на страната, задължително трябва да се дефинират използваните за целта термини и тяхното определение (съдържание). Само при
това условие може да се правят коректни анализи, сравнения и оценки на пожарната
ситуация в горите в други страни и региони или да се дискутират подобни разработки, свързани с темата. На този етап, а вероятно и в бъдеще, въпреки усилията за унифициране, хармонизиране и утвърждаване на общи или общоприети термини и тяхното определение от учени, научни организации, препоръките на UNECE/FAO,
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Регламент (EEC) № 2158/92, Европейската информационна система за горски пожари
(EFFIS), препоръките в Доклада на Европейската сметна палата (ECA) и др., различията в термините и техните определения, отнасящи се до горските пожари, остават.
Този факт е и основната причина в Регламента на Комисията (Regulation (EEC)
№ 2158/92) за защита на горите от пожари, в чл. 2 да се постанови, че „странитечленки трябва да класифицират своята територия по степента на риска от горски
пожари”. Следователно, при тази ситуация всяка страна трябва самостоятелно да разработи методика за определяне на риска от горски пожари, която в достатъчна степен
отчита своите национални и/или регионални особености, свързани с различията в
климатичните условия, горската растителност, топографията, националното горско
законодателство, лесовъдските практики и традиции и други особености. Разбира се,
трябва да се търсят и общи критерии и показатели за оценка на риска от горски пожари, като тяхното дефиниране трябва да бъде достатъчно точно, ясно и разбираемо.
За целите на разработката ще бъдат дефинирани термини, понятия и определения, използвани у нас и сравняването им с използваните в други страни и на ниво
Европейски съюз. За тези цели ще се използват следните термини и определения:
1.1. Горски територии, гори и горски пожари
Горски територии и гори. В света и в Европа не съществува единна терминология, свързана с определение на понятията горска територия и гора. Опитите и усилията на ООН/ФАО, Европейската комисия и научните организации към нея, като
Обединеният научен център (JRC) и др. засега се ограничават само с определянето на
общи рамкови понятия. Всяка отделна страна като правило работи със собствени
национални дефиниции на понятията горска територия и гора, утвърдени по съответния нормативен ред. На нива ФАО и Европейския съюз се използват следните обобщени термини:
1) горска територия (forest land или forest area), което означава площ, заета с
горско-дървесна растителност, прието в съответствие с националната дефиниция на
понятието гора.
2) друга горска територия или друга залесена площ (other wooded land/area) –
това са площи, заети с друга (специфична) растителност, различна от тази, която е
включена в понятието гора.
3) незалесена горска територия/площ (non-wooded land/area) – това са други площи, извън определените с понятията гора и друга горска площ, които се намират сред
горска територия или са в близост до нея, но не са обект на земеделско ползване.
Сумата от така описаните площи определя т. нар. обща горска територия/площ (total
forest area). Това понятие, независимо от националните и регионални различия, се използва на международно и европейско ниво. То се приема и у нас.
Примери:
Франция: Горската територия заема 31,4% от територията на страната, като
горите обхващат 98,8% от нея. Останалата част е заета с характерната за Средиземноморието растителност (маквис, ланде, гариг и др.).
Германия: Горските територии са 1/3 от територията на страната, но 100% от
нея се покрива с понятието „заета от гори”.
България: Горската територия на нашата страна заема 35,8% от територията на
страната, като 92% е покрита с гори, а останалите 8% са незалесени (голи) площи.
Напоследък, и особено за районите на Средиземноморието и Западното крайбрежие на САЩ, се появи и нов термин – урбанизирани гори, т.е. горски територии,
наситени с жилищни и др. сгради, в които постоянно или временно пребивават хора.
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Не се дискутират горските територии и гори в САЩ, Канада и особено в Русия,
поради техния мащаб и специфичното им функционално и административно управление, включително и по отношение на горските пожари. Сравненията с тях не е логично да се използват, тъй като в общия случай горските им територии там се разделят
на зони: зона с наземна охрана (подобна на нашата), зона с авиационна охрана и зона
със сателитен мониторинг.
Горски пожари. Логично под термина горски пожар (forest fire) трябва да се
разбира пожар, който се разпространява в горска територия, при който гори (изгаря)
горска растителност. Предвид на националните различия в понятията горска територия и горска растителност, логична е и разликата в съдържанието на понятието горски пожар в отделните страни и региони. В специализираната литература в САЩ,
Австралия, Русия и другаде, горските пожари се представят като растителни пожари
(vegetation fire), като част от групата на т.нар. „ландшафтни пожари”. Този термин е
пределно общ, тъй като включва и опожаряването на тревни площи, пасища, земеделски територии и др., които не са включени в понятието „горска територия”. Напоследък, във връзка с анализа на причините, водещи до глобалните промени в климата, като фактор се добавят и т.нар. природни пожари или пожари действащи в свободни природни условия (wildland fire). При така дефинираните пожари също гори
растителност, без да се уточнява нейния характер, без да се уточнява функционалното предназначение на територията, която обхваща. По този начин, в обхванатата от
пожара площ се включват паркове, урбанизирани територии, овощни градини, лозя,
земеделски плантации и др. площи с растително покритие.
Опожарени площи. Принципно този термин означава част от горската територия, която е обхваната от огъня на горския пожар.
В литературата и статистиките на отделните страни обаче този термин, преведен на английски език, има различно съдържание, най-често свързано със степента на
увреждане на горската растителност, т.е. с щетите, нанесени от пожара. По тази причина се срещат определения като burned area, destroyed area, affected area или swept by
fire, damaged by fire и др. Очевидно, не се прави разлика между засегнати площи,
опожарени площи, унищожена растителност, увредена гора и т.н. Логично, с един
термин трудно може да се характеризира действието на пожара и степента на увреждане на растителността.
Степента на увреждане на горската растителност е отделен показател и е елемент от методиките за определяне на щетите (загубите), причинени от горските пожари. Под „щети” или „загуби” се разбира паричното изражение на преките или косвените отрицателни последствия от горския пожар.
Опожарените от горския пожар площи по лесовъдски признаци се разделят на
две категории (групи) – „залесени” и „незалесени (голи)” площи.
1.2. Пожарна опасност в горите и степен на риск от горски пожари
В литературата и практиката в отделни страни и региони понятията пожарна
опасност в горите (forest fire danger) и пожарен риск в горите (forest fire risk) се използват масово като равностойни термини. Независимо от факта, че между двете понятия съществува определена връзка, те имат различно съдържание и произход.
Пожарна опасност в горите. Общият термин опасност се определя като „явление, действие или обстоятелство, което застрашава нормалното състояние или функциониране на дадена система или обект”. Така определеният общ термин не е пряко
приложим за оценка на пожарната опасност в горите поради многообразието в
характеристиките на обекта на пожара – горската растителност от една страна, и от
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друга, влиянието върху тази опасност на метеорологичните, топографските, социалноикономическите и други фактори. В света и в Европа съществуват многобройни
системи за нейната оценка: Американски за Канада и САЩ; Русия, Испания,
Франция, Италия, Германия, Полша и т.н. използват собствени национални или адаптирани други системи за оценка на пожарната опасност в горите, включващи различни по характер и брой фактори. Наличието на този голям брой национални системи и
методики за определяне и класифициране на горските територии по степен на пожарна опасност се дължи определено на географските различия на териториите и голямата неравномерност в разпределението на горските пожари в пространството и времето.
От теоретична гледна точка пожарната опасност в горите задължително трябва
да включва два елемента:
а) вероятност за възникване на пожари в определена територия, и
б) величина на възможните щети, причинени от тях.
В зависимост от целта, за която ще се използва определението пожарна опасност в горите, логично е тя да бъде разделена на три отделни компонента, в зависимост от произхода, характера и параметрите на факторите, които я определят. Тези
компоненти са:
1) пожарен риск, който се определя от количеството и активността на източниците на запалване, водещи до възникването на горски пожари. На базата на тази
оценка се организират превантивните мерки срещу пожарите в горите: пропаганда,
обучение, контрол, навременно откриване на възникнали пожари, ограничаване
и/или спиране на достъпа и дейности в горите или обекти в тях и др. активности.
2) постоянна природна пожарна опасност, която се определя от вида, количеството и пирологичните свойства на горската растителност. По тази оценка се определят класовете на пожарна опасност на отделните участъци от горската територия. На
базата на тези класове се проектират елементите на противопожарната инфраструктура в горите, техните параметри – бариерни и лесокултурни прегради, пояси, минерализовани ивици, пътища, водоеми, лесовъдски мероприятия, повишаващи пожарната устойчивост на горите и др.
3) динамична (текуща) пожарна опасност, която се определя от стойностите на
метеорологичните елементи за даден период от време, определящи т.нар. „пожароопасно време”. Тази опасност също има природен произход и следва климатичния
ход на времето. Оценката на динамичната пожарна опасност се използва за определяне на степента на готовност на горските и противопожарните служби за активна пожарогасителна дейност и спазване на мерките за недопускане възникването на горски
пожари.
Степен на риск от горски пожари. Рискът от горски пожари и неговата степен
е отделен, условно приет термин, с цел елиминиране различията в отделните национални и регионални системи за оценка на пожарната опасност в горите. Този термин,
с достатъчна точност, съдържателно обединява в едно цитираните вече компоненти
на пожарната опасност в горите. Тази обобщена характеристика за пожарна опасност
намира приложение при оценки, анализи, сравнения, а в отделни случаи и за класифициране на горските територии по степен на риск (заплаха) от горски пожари.
По същество, класифицирането на горските територии по степен на риск от
горски пожари, е мярка и характеристика на пожарната активност в тях. Пожарната
активност в горите в цял свят се оценява по два ясно определени показателя:
1) брой на възникналите пожари в дадена горска територия за определен период
от време, и
2) величина на опожарената от тях площ за същия период от време.
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II. ПРЕГЛЕД НА ПОЖАРНАТА АКТИВНОСТ В ГОРИТЕ
Прегледът на пожарната активност в горите на базата на данните за горските
пожари за отделните страни, региони или горски територии е задължителен етап при
класифицирането на териториите по риск от горски пожари по няколко причини. Основната причина е изискването на регламент № 2158/92, който постановява, че горските територии се класифицират по степен на риск от горски пожари само при условие, че характерът на риска е „постоянен” или „цикличен”. Останалите причини са
свързани с изискванията на Регламент (EC) № 804/94, въвеждащ някои детайлизирани правила за приложението на Регламент на Съвета 2158/92 относно информационни системи за горски пожари и Регламент (EC) № 2152/2003 (Forest Focus Regulation),
постановяващ постоянен мониторинг на горските пожари и създаването на база данни за тях. Базата данни за горските пожари, с наименование European Fire Database,
се поддържа и управлява от Обединения научен център (JRC) към Генералната дирекция по Околна среда на Комисията. Към 2013 г. чрез Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS) в базата данни за горските пожари се събират и
анализират данни от 39 страни: 25 членки на Европейския съюз, 10 европейски страни, нечленуващи в Съюза, и 4 страни от Средния Изток и Северна Африка. Ежегодно
JRC публикува обединени доклади с базата данни за горските пожари за отделните
страни и региони, членуващи в информационната мрежа.
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2.1. Преглед на пожарната активност в горите в България
Анализът на пожарната активност в нашите гори почива на официално публикуваните данни от Европейската база данни за горските пожари (EFD) и включва данни
за периода от 1990 до 2013 г. (24 години).
За този период в страната са възникнали общо 12 905 броя пожари или средно
годишно по 538 броя. Общо опожарените площи са 234 858 ha, което представлява
6,02% от горската територия на страната, или средно годишно се опожарява 0,25% от
нея.
Средно годишно на площ от 1000 ha (10 km2) възникват 0,14 броя пожари, а
опожарената от тях площ е 2,51 ha на 1000 ha горска територия. Средната площ на
един условно среден пожар е 18,2 ha. (Фиг. 1)

Фиг. 1. Динамика в броя на възникналите горски пожари у нас
за периода 1990 -2013 г.
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Фигура 2 показва динамиката във величината на опожарени площи по години за
същия период (1990 - 2013 г.). От показаната графика ясно личи голямата неравномерност и пряката връзка на тази величина с данните за броя на възникналите пожари (фиг.1). За пиковите в пожарно отношение (с леки отклонения) години – 1993,
2000, 2007 и 2012 г. големината на опожарената площ надхвърля средната за периода
съответно с 1,86; 5,87; 4,39 и 1,3 пъти.
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Фиг. 2. Динамика на опожарените площи у нас за периода 1990 - 2013 г.
Можем да заключим, че рискът от горски пожари в горските територии в нашата страна е постоянен, с динамичен характер и ясно изразени максимуми през 5 до 7
години.
2.2. Сравнителен анализ на пожарната активност в горите у нас и в други
страни
Параметрите на пожарната активност в горите на отделните страни и региони са
различни поради редица фактори: географски, климатични, свързаните с растителната покривка, обществено-икономически, исторически и др.
Страни, които са географски и климатично близки до България и които са включени в Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS) и имат налични данни в Европейската база данни за горските пожари (EFD) за периода 1990 2013 г. могат да се използват за сравнения с пожарната ситуация в нашите гори:
Португалия
- средногодишен брой пожари: 23 321 бр.
- средногодишно опожарена площ: 124 705 ha
- средногодишно опожарена площ от общата горска площ: 2,63%
- средна площ на условен пожар: 5,35 ha
- пикови години: 1991, 1995, 1998, 2000, 2003 (max), 2005, 2013 г.
Франция
- средногодишен брой пожари: 4 757 бр.
- средногодишно опожарена площ: 20 111 ha
- средногодишно опожарена площ от общата горска площ: 0,12%
- средна площ на условен пожар: 4,23 ha
- пикови години: 1990, 1994, 2003 (max).
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Германия
- средногодишен брой пожари: 1 180 бр.
- средногодишно опожарена площ: 757 ha
- средногодишно опожарена площ от общата горска площ: 0,007%
- средна площ на условен пожар: 0,64 ha
- пикови години: 1992, 1993, 1994, 1996, 2003 г.
Ако направим директни сравнения между данните за Португалия и България,
резултатът е следния: средногодишният брой пожари в Португалия превишава броя
на възникналите пожари в България 35 пъти (!), средно-годишната опожарена площ –
12,7 пъти, а процентът на опожарената площ спрямо общата горска територия – 10,5 пъти.
На фиг. 3 са показани данните за средногодишния брой възникнали пожари за
горска територия от 1000 ha за целия период (24 години) и по десетилетия за отделните страни.
От данните е видно, че по този показател само Турция, Германия и Румъния отчитат по-ниски от нашите стойности. Останалите страни значително превишават
нашите отчети. Превишенията са както следва: Португалия – 35,1 пъти; Италия – 5,7
пъти; Испания – 4,5 пъти; Франция – 2,0 пъти и Гърция – 1,78 пъти.
По този рисков показател България е по-близко до данните за Турция, Германия
и Румъния и със значително по-ниски отчети спрямо страните от Южна Европа. При
рангово подреждане на страните по този показател България заема четвърта позиция
от деветте страни, предмет на анализа.
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Фиг. 3. Средногодишен брой възникнали пожари на 1000 ha горска територия
Вторият основен показател за оценка на пожарната активност и база за класифициране на площите по степен на риск от горски пожари е средногодишната опожарена площ, отнесена към 1000 ha горска територия (фиг. 4).
12

10

8

6

4

2

0

Гърция

Турция

Румъния

Испания

Италия

Франиця

България

Германия

1990- 2013 г

6,9

0,52

0,16

5,03

8,89

1,17

2,54

0,07

1990- 1999 г

6,8

0,6

0,05

5,91

10,99

1,32

1,53

2000- 2010 г

7,6

0,51

0,21

4,62

7,77

1,3

3,73

0,04

2010- 2013 г

5,6

0,34

0,34

4,01

6,45

0,46

1,89

0,026

0,12

Фиг. 4. Средногодишна опожарена площ на 1000 ha горска територия
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По този показател България заема пето място, като след нас са Франция,
Турция, Румъния и Германия. По-високи са стойностите за Португалия, Италия,
Гърция и Испания. Поради изключително високите стойности за Португалия, тя не
присъства на графиките (фиг. 3 и фиг. 4).
Допълнителният показател, характеризиращ пожарната активност в горите, е
средната площ на един условен пожар (фиг. 5). От диаграмата се вижда, че по този
показател България заема второ място, непосредствено след Гърция, и надхвърля
стойностите на традиционно рисковите в пожарно отношение страни от Южна
Европа.
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Фиг. 5. Средно опожарена площ от един условен пожар
Този показател, който директно не се отчита при определяне на риска от горски
пожари, носи допълнителна информация, свързана с причините за пожарната ситуация в дадена горска територия – ненавременно откриване на възникнал пожар, недостатъчни сили и средства за гасене, недостатъчно развита противопожарна инфраструктура в горите, затруднен достъп до действащ пожар и др.
III. АНАЛИЗ НА МЕТОДИКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКА ОТ ГОРСКИ
ПОЖАРИ
3.1. Национални и регионални методики за определяне на риска от горски
пожари
Канада. Съвременната канадска система за оценка на „пожарната опасност” в
горите CFFDRS (Canadian Forest Fire Danger Rating System) е разработвана повече от
10 години, като обединява четири отделни модула:
а) оценка на пожарната опасност по метеорологичните условия (FWI);
б) прогноза за поведението на горските пожари (FBP);
в) оценка на влагосъдържанието в горимите материали (AFMS), и
г) система за прогнозиране възникването на горски пожари (FOP).
Очевидно канадската система е опит да се обединят в един показател трите отделни компонента на общата пожарна опасност в горите (постоянна пожарна опасност, динамична пожарна опасност и риск от пожари). Тази система работи само в
Канада и се препоръчва за използване в бореалните гори на Русия. Модулът FWI, определящ само динамичната пожарна опасност, се използва от JRC за прогноза на динамичната пожарна опасност (по метеоусловия) за всички страни, използващи информационната система EFFIS.
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САЩ. За нуждите на горската служба на САЩ е утвърдена Национална система за оценка на „пожарната опасност” в горите – NFDRS. При тази система горските територии на САЩ от Аляска до Флорида са разделени на четири групи по вид
горими материали: тревни, храстови, дървесни и площи заети със сечищни остатъци.
Допълнително системата изисква разделянето на горимите материали на 20 отделни
типа. За всеки отделен тип е разработен отделен горивен модел, по който се определя
степента на пожарна опасност. Тази система е намерила ограничено приложение в
Нова Зеландия и Южноафриканската република.
Франция. За най-опасния в пожарно отношение регион на Франция – Средиземноморието, е приета методика за определяне на мярката на риска под наименование „средногодишен риск” (СГР, %), базиран на статистически данни за даден период години по формулата (3):

СГР 

 ООП
 100 , %
ГП  М

където:
СГР – средногодишен риск, %;
ООП – общо опожарена площ, ha;
ГП – обща горска площ, ha;
М – брой години за периода.
На базата на статистическите данни е разработена скàла за определяне на средногодишния риск (СГР) (табл. 1).
Таблица 1
Скàла за определяне на средногодишния риск
СГР, %

Риск

0 ÷ 0,25
0,25 ÷ 0,5
0,5 ÷ 1,0
1,0 ÷ 2,0
2,0 ÷ 4,0
4,0 ÷ 8,0
над 8,0

изключително слаб
твърде слаб
слаб
среден
повишен
твърде повишен
изключително повишен

Среден срок между два
последователни пожара
над 400 години
200 – 400 години
100 – 200 години
50 – 100 години
25 – 50 години
12 – 25 години
под 12 години

Тази методика също прави опит да обедини двата показателя за оценка на пожарната активност в дадения район – опожарената площ за периода в проценти и
вероятността за възникване на пожар в същата територия, изразена в години. Този
подход и такава оценка за определяне на „степента на риск от горски пожари” очевидно не е приемлива за България. Такива стойности на процента на опожаряване на
горската територия годишно за този район, не е достижима за други страни и региони. Освен това тази методика не отчита такъв важен измерим показател, какъвто е
броя на възникналите пожари средногодишно или за отчитания период.
Русия. По обясними причини (предвид на собствеността на горите и мащаба на
площите) последователно по проблема с класифицирането на горските територии по
„степен на пожарна опасност” е работено в Русия. За тази страна е разработена и утвърдена скàла за определяне на т.нар. „фактическа горимост на горите“. Тази методика и скàла в най-голяма степен отговаря на общите изисквания за класифициране на
горските територии по „степен на риск от горски пожари”. Прякото й приложение у
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нас обаче не е приложимо, предвид на мащабите, с които се работи в Русия. Скàлата
за оценка на фактическата горимост, използвана в Русия, е дадена в табл. 2.
Таблица 2
Скàла за оценка на фактическата горимост
Средногодишна фактическа горимост
на горите
Степен
Клас
на относителна
на фактическата
Брой
Опожарена площ в
горимост на
горимост на
възникнали
хектари на 1000 ha
горите
горите
пожари на
горска площ
1 мил. хектара
201 и повече
над 3 ha в год.
много висока
1а
101 до 200
от 1,51 до 3,0
висока
1
51 до 100
от 1,01 до 1,5
над средна
2
21 до 50
от 0,51 до 1,0
средна
3
5 до 20
от 0,1 до 0,5
под средна
4
по-малко от 5
по-малко от 0,1
ниска
5
За повишаване точността на оценката за „фактическата горимост на горите“ в
Русия се предлага и една по-нова методика и скàла, която включва и един интегриращ показател, свързан както с броя на възникналите пожари, така и с опожарената
от тях средногодишна площ за дадена горска територия. Скàлата за тази оценка е
дадена в табл. 3.
Таблица 3
Скàла за оценка на фактическата горимост
Опожарена площ за сезон
Сумарен
Класове на
Честота на
периметър на
фактическа
пожарите
хектари/
пожарите
%
горимост
бр./100 000 ha
100 000 ha
km/100 000 ha
ниска
< 0,5
< 10
< 0,01
< 0,7
понижена
0,6 – 2,0
11 – 30
0,01 – 0,03
0,8 – 2,5
средна
2,1 – 7,0
31 – 100
0,03 – 0,1
2,6 – 8,5
повишена
7,1 – 20,0
101 – 300
0,11 – 0,3
8,6 – 26,0
висока
20,1 – 60
301 – 1000
0,31 – 1,0
26,1 – 80,0
много висока
> 60
> 1000
> 1,0
> 80
Макар и по-точна, тази скàла с включването на интегриращия показател
„сумарен периметър”, вероятно има смисъл за използване при равнинни терени, където при равни други условия формата на опожарената площ е сравнително правилна, доближаваща се до кръгова. За наклонени, стръмни и пресечени терени формата е
изключително сложна и определянето ѝ е затруднено, а оттам и определянето на
периметъра на пожарите.
България. Първи опит за определяне на „пожарния риск” в нашата страна е
направен през 2000 г. За основен показател при определянето на т.нар. „пожарен
риск” беше използвана средногодишната опожарена площ за периода 1991 - 2000 г.
по регионални дирекции по горите (РДГ), като беше използвана съществуващата база
данни за горските пожари. На тази база беше разработена и скàла за определяне на
„степента на риск” по РДГ и съответното им рангово подреждане. В табл. 4 са показани резултатите за „степента на пожарен риск” по РДГ.
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Таблица 4

Степен на пожарен риск по РДГ (1991 – 2000 г.)
Степен на пожарен риск
ниска
средна
висока
много висока

Регионални дирекции по горите
Русе, Варна, Благоевград, Шумен, Велико
Търново, Смолян
София, Пловдив, Бургас, Пазарджик
Берковица, Ловеч, Кюстендил
Кърджали, Стара Загора, Сливен

При ранговото подреждане по този показател се оказа, че между отделните РДГ
съществуват значителни различия. Например: РДГ – Кърджали показва стойности на
опожарената средногодишна площ, превишаваща стойностите в РДГ – Смолян и РДГ –
Благоевград съответно с 38,5 и 12,3 пъти.
От друга страна броят на средногодишно възникналите пожари в РДГ –
Кърджали превишава тези в РДГ – Смолян и РДГ – Благоевград съответно с 1,5 и 2,2
пъти. Ако изчислим средната площ на един условен пожар за посочените РДГ следва,
че средната площ на един пожар в Кърджали превишава стойностите за Смолян и
Благоевград съответно с 27,5 и 5,9 пъти.
От приведените разчети е очевидно, че рискът от горски пожари, определен
само по показателя средногодишна опожарена площ, не е достатъчен и характеристиката на пожарната активност в даден район не е достатъчно прецизна.
През 2008 г., непосредствено след втория голям пик на пожарната активност в
нашите гори, беше предложена нова методика за определяне на пожарната опасност в
горите. Същността на методиката се изразява в предлагането на един общ (интегриращ) критерий за определяне на „пожарната опасност (степен на риск от горски
пожари)” в дадена горска територия. За определянето на този критерий се използват
двата основни показателя за характеризиране на пожарната активност в дадена горска територия: средногодишен брой възникнали пожари в дадена територия и средногодишната опожарена от тях площ в нея. Произведението от тези два показателя
представлява общия или интегриран критерий за оценка на пожарната опасност, респективно риска от горски пожари в дадената територия. По този начин се прецизират и
случаите, в които броят на пожарите е голям, а опожарената от тях площ е сравнително
малка и обратно – малък брой пожари и значителна опожарена площ. При такъв подход
косвено се отчита и влиянието на средноопожарената от един пожар площ.
На базата на данните за горските пожари по РДГ за период от 18 години (1991 –
2008 г.) и по приложена към методиката скàла са получени следните резултати
(табл. 5):
Таблица 5
Степен на пожарна опасност по РДГ (1991 – 2008 г.)
Степен на пожарна
опасност

Ниво
на степента

Регионални дирекции по горите

I

ниска

Шумен, Благоевград, Велико Търново, Русе

II
III

средна
висока

Смолян, Бургас, Варна, Пазарджик
София, Пловдив, Кюстендил, Сливен

IV

много висока

Ловеч, Стара Загора, Берковица, Кърджали
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По предложената методика и след съответните разчети, в табл. 6 са показани
обобщените данни за пожарната опасност в горските територии на страната.
Таблица 6
Обобщени данни за пожарната опасност в горите
Степен и ниво
на пожарна
опасност
I – ниска
II – средна
III – висока
IV – много
висока
За страната

5,23
13,18
26,57

Средногодишна опожарена
площ, % от общата за
страната
0,065
0,138
0,288

34,12

55,02

0,605

100,0

100,0

0,270

Брой
възникнали
пожари, %
13,88
22,40
29,60

Опожарена
площ, %

Трябва да се отбележи, че степента на пожарната опасност е динамична величина и зависи от периода, за който се определя.
Европейски съюз. Първият опит за класифициране на горските територии за
страните от Южна Европа, членки на ЕС (Португалия, Испания, Италия, Франция и
Гърция), стартира с Пилотния проект за изграждане на информационна система за
горските пожари, като се използва базата данни за периода 1989 – 1993 г.
За територии с висок риск от пожари се считат тези, в които средногодишно
възникват 4000 или повече пожара. Броят на пожарите може да бъде и по-малък, но
средната площ на един пожар надхвърля 30 хектара. При тези условия като високорискови се класифицират само райони в Португалия, Испания и Гърция и отделно
поименно определени 7 района във Франция и 11 в Италия.
През 1997 г. Европейската комисия създава научна група с цел разработване и
предложение на методи за оценка на риска от горски пожари и оценка на опожарените площи в Европейския съюз. Тази група е част от Института за природна среда и
устойчивост към Европейската комисия и е част от Обединения научен център (JRC).
Работата на тази група завършва с разработването на Европейската информационна
система за горски пожари (EFFIS), като нейното приложение започва от 2000 г. Тази
система е утвърдена от Европейския съвет и Парламента на Европа с Регламент (EС)
№ 2152/2003 г. (Forest Focus) като инструмент за мониторинг на горите и природната
среда.
На 23.02.2005 г. се провежда Трета среща на работната група за горските
пожари, която предлага за дискусия „Основни предложения към EU 25 за класифициране на горите по пожарен риск. На тази среща за първи път се въвежда понятието
„пожарен риск (fire risk)” и компонентите, които се включват в него:
Fire risk = fire probability + fire potential damage,
т.е.
Пожарен риск = вероятност за пожар + потенциално пожарно въздействие
Към това определение са дадени и елементите, които определят двата компонента на условно приетия термин „пожарен риск”.
Това понятие е почти идентично с понятието „fire danger”, дадено в стандарта
ISO 8421-1:1987.
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За определяне на вероятността за възникване на горски пожар се въвежда
понятието честота на пожарите (fire frequency), определена като брой пожари, възникнали годишно (бр./год.). Този компонент се предлага да бъде в 5 степени. За същата цел се предлага и друг термин – пожарна плътност (fire density), като под
„пожарна плътност” се разбира броя на възникналите пожари годишно за дадена горска площ (територия). отново се предлага 5-степенна скàла за този компонент.
За отчитане въздействието на втория компонент – потенциалното пожарно
въздействие върху риска от пожари също се предлагат два варианта на показателя:
опожарена годишно площ (burned area) или пожарно въздействие (fire impact),
представляващ опожарената горска площ годишно, отнесена към цялата оценявана
горска територия. И тук скàлата, която се предлага, е 5-степенна.
Тази среща завършва с повече въпроси, отколкото отговори. Нерешени са следните въпроси: административна единица (община или провинция), период за обследване (10 или повече години), брой на класовете по риск (3 или 5), честота или
плътност на пожарите, опожарена площ или пожарно въздействие, горска или горска
и друга (природна) площ и причини за пожарите.
На 10.11.2005 г. се организира среща на групата експерти по горски пожари за
решаване на проблема с определянето на пожарния риск в горите. Предлагат се следните препоръки към 25-те европейски страни:
1. Определянето на пожарния риск да се базира на исторически преглед на
данните за горските пожари
2. Административна единица, за която се отнася оценката на риска – провинция (NUTS3)
3. Исторически период за оценка: 10 години
4. Брой на класовете по риск: 3
5. Минимална площ на пожара: няма
6. Критериите за класифициране на риска трябва да бъдат ясни и еднозначни
7. Честотата (плътността) на пожарите и опожарените площи трябва да бъдат
представяни като общо въздействие при определянето на степента на риска.
На базата на предложените препоръки Обединеният научен център (JRC) представя примерна апробация на „Метод за определяне на риска от пожари” в два варианта, като използва за основа данните за горските пожари от 10 европейски страни,
отчетени за различен период от време:
 Португалия – 10 години
 Испания – 10 години
 Франция – 10 години
 Италия – 10 години
 Гърция – 10 години
 Германия – 6 години
 Кипър – 5 години
 Латвия – 1 година
 Чехия – 1 година
 Словакия – 1 година
Оценката за риска от пожари за посочените страни включва общо 407 провинции (NUTS3).
Разработката предлага два варианта за класифициране на териториите по степен
на риск в зависимост от показателите плътност на пожарите и опожарената от тях
площ.
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При Вариант №1 плътността на пожарите се представя с прагови стойности на
нивà: а) ниско (<0,14) и б) високо (>0,14); опожарената площ от общата площ с нивà:
а) ниско (>0,05%) и б) високо (<0,05%).
при вариант №2 плътността на пожарите е с прагови нивà: а) ниско (<0,1);
б) високо (>0,1); опожарената площ е с прагови нивà: а) ниско (>0,05%) и б) високо
(<0,05%).
Комбинацията от двата показателя и определянето на „класовете на пожарен
риск” е показано в таблица 7.
Използвайки този алгоритъм за определяне „класа на пожарен риск” за дадените
407 провинции, са получени следните резултати:
При Вариант №1
а) нисък риск – 163 провинции (40,1%);
б) среден риск – 102 провинции (25,1%);
в) висок риск – 142 провинции (34,8%).
При Вариант №2
а) нисък риск – 150 провинции (36,9%);
б) среден риск – 90 провинции (22,1%);
в) висок риск – 167 провинции (41,0%).
Таблица 7
Класове на пожарен риск
Ниво на опожарената
площ
ниско
ниско
високо
високо

Ниво на плътността
на пожарите
ниско
високо
ниско
високо

Клас на пожарен риск
нисък
среден
среден
висок

В разглежданите методични предложения са представени и картни материали
на оценяваните провинции със съответните класове на пожарен риск.
В заключение трябва да се отбележи, че в рамките на Европейския съюз липсва
утвърдена единна методика за определяне на класа (степента) на пожарен риск или
степен на риск от горски пожари. Вероятно по тази причина остава изискването всяка
страна членка на ЕС да разработи собствена методика и да класифицира горските си
територии по степен на риск от горски пожари.
IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКА ОТ
ГОРСКИ ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА
4.1. Общи положения
1. Методиката за определяне на риска от горски пожари на територията на
страната се разработва на основание изискванията на чл.1, ал.2, т.5; чл.2, т.4 и чл.3,
ал.1 от Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и
картиране на рисковете при бедствия (Д.В., бр.84 от 2 ноември 2012 г., изм. Д.В., бр.9
от 31 януари 2014 г.) и във връзка с прилагането на Мярка 8.3. Предотвратяване и
възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
2. За нуждите на методиката се въвежда понятието риск от горски пожари
като оценка на пожарната активност в горите на дадена административна единица на
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страната, който отчита средногодишния брой на възникналите пожари и средногодишната опожарена от тях площ.
3. Административната единица, за която се определя оценката на риска е
„Област” (NUT3).
4. Историческият преглед на данните за оценка на риска е 10 години.
5. Броят на пожарите се отчита без оглед на големината на опожарената от тях
площ.
6. За опожарена площ се смята всяка горска територия (залесена или незалесена) с видими белези от пожара върху живите или мъртвите горски горими материали.
7. Брой на класовете по степен на риск – 3.
8. Данните, необходими за оценката на степента на риск, се получават от Информационната система на Изпълнителната агенция по горите към МЗХ.
4.2. Етапи и алгоритъм за оценка на риска от горски пожари
1. Обща обществено-икономическа характеристика на областта.
2. Лесовъдска характеристика на горските територии в областта.
3. Оценка на динамиката в броя на възникналите горски пожари и опожарените
от тях площи в областта за период от 10 години.
4. Определяне на процентното разпределение на горските територии на областта по класове на пожарна опасност съгласно горскостопанските планове и лесоустройствените проекти.
5. Определяне на плътността на пожарите (fire density), като средногодишен
брой възникнали пожари за определен период от време за площ от 1000 ha (10 km2)
от горската територия на областта по формулата:
n

Rпл. 

1000  Ni
i 1

n  Fгор.тер.

,
където:
Rпл. е средногодишната числена стойност за плътност на пожарите
на 1000 ha горска територия, бр./год./1000 ha;
Ni – годишен брой на възникналите пожари в горската територия, бр./год.
n – брой на годините в периода (10 години);
Fгор.тер. – обща горска територия в областта, ha.
6. Определяне на фактическата горимост на горската територия (real burned
area), като средногодишно опожарена площ в хектари, отнесена към 1000 ha (10 km2)
от горската територия на областта по формулата:
n

R ф.гор. 

1000  Fоп.пл.
i 1

n  Fгор.тер.

,
където:
Rф.гор. е средногодишна числена стойност за фактическа горимост
на горската територия, ha/год./1000, ha;
Fоп.пл. – годишно опожарена площ в горската територия на областта, ha/год.;
n – брой години в периода (10 години);
Fгор.тер. – обща горска територия в областта, ha.
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7. Рискът от горски пожари се определя като интегриращ показател, включващ
числените стойности за плътността на горските пожари Rпл. и фактическата горимост
на горската територия Rф.гор. по формулата:
Rп.риск = Rпл.× Rф.гор.
Интегриращият показател за риска от горски пожари (Rп.риск) в горската територия отчита едновременно броя на възникналите пожари и големината на опожарената
от тях площ.
8. Степента на риска от горски пожари се определя на основата на получените
числени стойности за пожарния риск (Rп.риск) по приложената скàла (табл. 8).
Таблица 8
Скàла за определяне на степента на риска от горски пожари
Стойности на интегралния показател Rп.риск Степен на риска от горски пожари
Rп.риск ≤ 0,1
нисък
Rп.риск > 0,1 и ≤ 0,3
среден
Rп.риск > 0,3
висок
9. При наличие на 50 и над 50% от горската територия на областта, попадаща в
I клас на пожарна опасност (висока), съгласно горскостопанските планове и лесоустройствените проекти определеният риск от горски пожари преминава в следващата
по-висока степен.
10. Степента на риска от горски пожари на територията на страната, по области
определени по приетия алгоритъм, се отразява в табл. 9.
11. Картирането на риска от горски пожари се нанася на карта с административното деление на страната по области. Областите с нисък риск се оцветяват в зелено,
със среден риск – в жълто и тези с висок риск – в червено.
Таблица 9
Степен на риска от горски пожари по области
№

Области

Плътност
на горски
пожари,
Rпл.

1
1
2
3
.
.
.
28

2

3

.
.
.

.
.
.

Фактическа
горимост
на горската
територия,
Rф.гор.

Интегрален
показател
за риска,
Rп.риск

Горски територии Степен
попадащи в I клас
на
на пожарна
риска
опасност (висока),
%

4

5

6

7

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
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СИСТЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОСМОТИЧНИ МЕМБРАНИ
Стамат Фортунов
Бургаски свободен университет, ЦИТН

DRINKING WATER SYSTEM WITH THE USE OF OSMOTIC
MEMBRANES
Stamat Fortunov
Burgas Free University, СITS
Abstract: This topic aims to present one way of producing clean drinking water for all
peoples. An invaluable resource is important to humanity globally. The global warming
cycle dries some of our drinking water dams, and this leads to restriction and a lack of
normal life for all of us. Future studies on water desalination and purification will bring
great benefits in the consumption of clean drinking water.
Key words: drinking water, water treatment, ocean, ecology, production, reverse osmosis.

Въведение
Процесът на глобално затопляне от една страна води до разтопяване на ледниците и покачване нивото на световния океан, а от друга – до пресушаване на сладководните язовири.
В комбинация с нарастващата популация на планетата се увеличава консумацията на сладка чиста питейна вода.
Наличието на вода в язовирите зависи от броя паднали валежи и количествата
разтопен сняг постъпили в даден язовир. Благодарение на язовирите и пречиствателните станции до нас достига чиста вода, годна за пиене.
Често чистата вода се използва за индустриални нужди. Пресушаването на
язовирите и увеличеното потребление на вода води до дефицит на жизненоважния
ресурс за всички нас.
Необходимо е да се вземат мерки за добиване или получаване на чиста вода,
годна за консумация.
Какъв по-голям язовир за добив на вода от световния океан?
На Фиг. 1 епредсавено информация за падналите годишни валежи за всяка година от периода 1975 ÷ 2013 г.
Средната стойност паднали валежи е 1 209 милиона m3.

477

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

Фиг. 1. Данни за годишните валежи за периода 1975÷2013 г.
Картата от Фиг. 2 показва въздействието на очаквания прираст на населението
върху използването на водата до 2025 г. въз основа на прогнозата на населението на
средния обхват на ООН.

Фиг. 2. Потребление на вода в проценти от общото налично количество.
Отчита се текущия темп на използване на водата на човек, без да се отчитат
евентуалните увеличения на водоползването поради икономическия растеж или подобренията в ефективността на използването на водата.
Регионите, които са най-уязвими от недостиг на вода в бита включват тези, при
които достъпът до вода вече е ограничен. Населението бързо нараства, градските
центрове се разширяват, а икономиката е обременена от финансови проблеми и липса на квалифицирани работници.
Дори ако светът поддържа темповете на 90-те години на развитието на водоснабдяването, това няма да е достатъчно, за да се гарантира, че всички имат достъп
до безопасна питейна вода до 2025 г.
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При отчитане на влиянието на изменението на климата (промените в температурата, валежите и морските нива) се очакват сериозни последици за наличието на
сладка вода в световен мащаб.
Например, промените в оттока на реките ще повлияят на дебита и на количествата вода, съхранявани в резервоарите, както и на презареждането на подземните
води.
Увеличаването на скоростта на изпаряване също ще се отрази на водоснабдяването и ще допринесе за осоляването на напояваните земеделски земи.
Повишаването на морското равнище може да доведе до навлизане на физиологичен разтвор в крайбрежните водоносни хоризонти. Настоящите индикации са, че
ако изменението на климата се случва постепенно, въздействията до 2025 г. могат да
бъдат незначителни, а някои страни ще има положителни последици, докато повечето ще изпитват отрицателни такива.
Очаква се въздействието на изменението на климата да стане все по интензивно
през десетилетията след 2025 г.
II. Реализация на инсталация за обезсоляване и пречистване на морска
вода на принципа обратна осмоза – SOREK, Израел
През 2015 г. на VII-я Световен Воден Форум в Корея бе представен реализиран
проект на четири инсталации в Израел, имащ за цел добиване на сладка чиста питейна вода от морска вода:
 Palmachim – 90 милиона m3;
 Ashkelon – 120 милиона m3;
 Hadera – 127 милиона m3;
 Sorek – 150 милиона m3.
Процесът включва обезсоляване и пречистване.
Инсталацията „SOREK“ има обща инвестиция около 500 000 000 щатски долара, период на строителство: 2,5 години, територия около 100000 m2. Финансира се от
консорциум израелска и международна банка, ръководена от Bank Leumi.
a. Характеристики на проекта:









Тръби, използвани на открито – 3.6 кm;
Тръби, използвани на закрито – 6,15 кm;
Всмукателна помпена станция – на 2,4 километра от морския бряг;
Обработка за обратно промиване;
48 броя пясъчни филтри;
16 240 вертикални 16 цолови осмотични мембрани;
Електрическа подстанция – 22 KVA;
Захранване от независимо находище с природен газ (IPP).

Това е една от най-големите световни инсталации за обезсоляване на морска
вода, използваща принципа обратна осмоза (SWRO). Получава се висококачествен
воден продукт, отговарящ на специални изисквания за ниски концентрации на бор и
хлорид. Има ниска цена на водата, няма вредно въздействие върху околната среда.
Маншетът за тръби, използван при тръби за всмукване и солеви разтвор
(общо около 10 кm), осигурява минимизиране на въздействието върху околната среда. Има ниска консумация на химикали. Източникът на енергия е чист природен газ.
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На Фиг. 3 е показана схемата на инсталация за обезсоляване и пречистване на
морска вода SOREK.

Фиг. 3. Схема на инсталация за обезсоляване и пречистване на морска вода.
1 – всмукателна помпена станция; 2 – екранни резервоари; 3 – предварителна
обработка; 4 – обработка на утайки; 5 – яма за утайки; 6 – управление и
лаборатория; 7 – център за посещения; 8 – складова сграда и двор;
9 – обезсолителен остров - етап 1; 10 – обезсолителен остров - етап 2-4;
11 – обезопасени микронни филтри; 12 – резервоар за чиста вода; 13 – подстанция
с високо напрежение; 14 – сгради за управление на захранването с електричество;
15 – електроцентрала; 16 – крайна преработка; 17 – фотоволтаичнии панели.
b. Принцип на работа на инсталация за обезсоляване и пречистване на
морска вода използваща филтри за обратна осмоза
Основните компоненти на инстаалцията включват водовземна система, свързващи тръбопроводи и помпена станция за морска вода. Водата се черпи чрез две открити смукателни глави, разположени на 1,15 km навътре в морето, които гарантират
достатъчен и непрекъснат поток.
Скоростта на всмукване е ниска (приблизително 0.15 m/s), така че потокът да
повлича минимално количество живи организми. Инсталацията е оборудвана с автоматична система за катодна защитна за предпазване от корозия.
Морската вода се събира в резервоар на брега, откъдето два бетонни тръбопровода я транспортират до помпена станция на разстояние 2.4 km. Оборудването в помпената станция включва вертикални помпи и система за самопочистване, а електричество се доставя от независим източник, изграден на място.
Първоначално водата преминава процес на префилтрация, при който с помощта
на флокуланти се отделят твърдите суспендирани частици. Две дозиращи помпи,
оборудвани с честотен регулатор, подават необходимото количество химикали, така
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че то да отговаря на точните нужди на процеса в реално време. Останалите примеси
се отстраняват с двуслоен гравитационен филтър.
Така филтрирана, водата постъпва за обезсоляване в секцията за обратна осмоза. Там са разположени 50000 мембрани, затворени във вертикални цилиндри, всеки
от които с височина 1.2 m и диаметър 0.4 m. Порите на мембраните са с отвори 100
пъти по-малки от диаметъра на човешкия косъм. Водата се вкарва в цилиндрите под
налягане от 70 атмосфери, при което солите се отделят и се връщат обратно в морето.
Обезсолената вода продължава пътя си към последващото третиране, включващо
реминерализация и дезинфекция.

Фиг. 4. Принципна схема на инсталация за обезсоляване и пречистване
на морска вода.
Процесът на мембранно филтриране с протичане на обратна осмоза (Reverse
Osmosis, RO) е коренно различен от термичното обезсоляване за производство на
сладка вода. От изходния разтвор, като се използва енергията на подаваното налягане, през мембраната се екструдира чиста вода. При поставянето на мембраната между
два разтвора с различна концентрация, започва естествен процес на изравняване на
концентрациите, чрез движение на водата към по-концентрирания разтвор – осмоза.
В случая, обаче се цели точно обратното – водата трябва да се движи към разтвора с
по-ниска концентрация. За целта се подава налягане, което обръща процеса – обратна
осмоза.
Налягането, необходимо за предотвратяване на осмозата, се нарича осмотично.
За морската вода при нормални условия то е около 25 атмосфери. Така че при обратната осмоза морската вода се изпомпва през мембраните с налягане, по-високо от осмотичното. При този процес концентрацията на соли от едната страна на мембраната
нараства, което повишава осмотичното налягане и намаля притока на прясна вода. За
да се предотврати това, през камерата трябва непрекъснато да се изпомпва нова морска вода. Потокът прясна вода е пропорционален на налягането. Максималното налягане е специфично за всяка инсталация и зависи от свойствата на мембраната. При
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прекомерно налягане мембраната може да се запуши или да започне да пропуска
твърде много соли.
Мембраната задържа йоните на различни соли, и само йоните на водата и някои
едновалентни йони могат да преминат през структурата. Благодарение на високата
разделителна способност на мембраната, полученият филтрат е много чист (освободен от всички органични съединения и микроорганизми). Мембраната не пропуска
също така и отпадните продукти от жизнената дейност на бактерии и микроорганизми. За целта се използват мембрани с висока селективност. Получените питейни
води не изискват допълнително обеззаразяване и са подходящи за пиене. Изотермичните мембранни методи изискват по-малко енергия от термичните. Мембранната
филтрация работи в непрекъснат режим, мембраните нямат нужда от подмяна 5-7 години с правилна поддръжка, която включва химическо чистене два пъти в годината.
Изводи
Разположението на Република България и в частност, границата на изток с
Черно море, е предпоставка за използването на опита по света в областта на разработването и реализирането на инсталации, използващи осмотичните мембрани за
получаване на чиста сладка питейна вода.
Принципът на работа на инсталация за обезсоляване и пречистване на морска
вода използваща филтри за обратна осмоза би могла да бъде използван и в България.
Изградената в Израел инсталация черпи морска вода от Средиземно море, а неговите води минавайки през Босфора се смесват с водите на Черно море.
В морската вода са разтворени всички химични елементи под формата на
макрокомпоненти (главни йони), мезокомпоненти, микрокомпоненти (микроелементи и биогенни елементи), разтворени газове и органични вещества (Таблица 1).
Таблица 1
Химичен елемент
Кислород (О)
Водород (Н)
Хлор (Cl)
Натрий (Na)
Магнезий (Mg)
Калций (Ca)
Сяра (S)
Калий (K)
Бром (Br)
Въглерод (С)
Стронций (Sr)
Бор (В)
Флуор (F)
Силиций (Si)

Тегловен [%]
85,80
10,67
2,00
1,07
0,14
0,045
0,039
0,038
0,0065
0,0035
0,0010
0,00045
0,00010
0,00002

Химичният състав на водите на Световния океан се отличава с изключително
постоянство. Не е възможно създаването на морска вода по изкуствен начин, поради
нейният сложен състав.
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Солеността на морската вода се характеризира с промили и се определя от
сумарната маса на всички соли, съдържащи се в 1 кг вода.
1о/оо (един промил) = 1грам соли/1кг морска вода.
Солеността на Черно море в сравнение с другите морета и океани не е висока.
В повърхностния слой на 1 кг вода се падат 18 грама соли. За сравнение в
Атлантическия океан – 35 грама соли, Черно море – 39 грама.
В северозападната част на Черно море водата има малка соленост – 13 грама.
Главните йони са тези, чието количество надхвърля 0,01 g в 1 kg океанска вода
и които на практика определят нейната соленост. Средните стойности на главните
йони в ‰ (г/кг) са представени в таблица.

Фиг. 6. Стойности на главни йони, [‰]
Освен приблизително еднаквия химичен състав на водите в Черно море и Средиземно море, вятърният парк Калиакра, разполагащ с 35 вятърни генератора с обща
мощност 35 МW с произход на японската компания Mitsubishi Heavy Industries е още
една предпоставка за изграждане на такъв тип инсталация.
Възобновяемите източници на енергия, като вятърните турбини биха допринесни за екологичността на една такава инсталация.
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МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ
НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Станислав Божков
Анотация: В настоящата тема са разгледани въпроси свързани с изграждането на
устойчивост на обществото срещу негативното въздействия на наводненията. За
целта е направена кратка характеристика на видовете наводнения, причините за
тяхното възникване и физически параметри. Посочени са основните етапи в оценката и управлението на риска от наводнения, които са в съответствие с транспонираната в националното ни законодателство Директива 2007/60/ЕО. Изведени са
основните мерки, които трябва да се предприемат и интегрират в процеса по предотвратяване и намаляване на риска от наводнения, които да гарантират защитата на населението и националното ни стопанство.
Ключови думи: наводнения, риск от наводнение, планове за управление на риска от
наводнения, мерки за защита.

I. ОСНОВНИ ДЕФЕНИЦИИ. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА НАВОДНЕНИЯТА
ПРЕДВИЗВИКВАЩИ БЕДСТВИЯ. ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ,
ВИДОВЕ
Основни дефиниции
По смисъла на Закона за защита от бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември
2006 г.)
„бедствие“ е значително нарушаване на нормалното функциониране на
обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо
до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на
което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по
защита на обществото.
По смисъла на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999 г. в сила от
28.01.2000 г.):
„наводнение“ е временното покриване с вода на земен участък, който обичайно
не е покрит с вода, включително от реки, планински потоци и предизвикани от морето наводнения на крайбрежни райони; наводняването на земни площи от канализационни системи не е наводнение по смисъла на този закон;
„риск от наводнения“ е съчетанието от вероятността за наводнение и възможните неблагоприятни последици за човешкото здраве, околната среда, културното
наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност, свързани с наводненията;
„заплаха от наводнение“ е вероятността от заливане на определени територии;
под заплаха от наводнение са тези територии, които при настъпване на наводнение с
определената вероятност остават под вода.
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ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА НАВОДНЕНИЯТА ПРЕДИЗВИКВАЩИ БЕДСТВИЯ
Бедствията и рисковете, свързани с климата, оказват огромно въздействие върху
икономиката, както и върху сигурността и благосъстоянието на населението на планетата. През последните години изменението на климата, бързата и непланирана
урбанизация, демографският натиск, строителството и по-засиленото използване на
земята в податливите на бедствия зони, загубата на биологично разнообразие и
деградацията на екосистемите доведоха до значително нарастване на опасността от
бедствия.
През 2007 г. CRED и NatCatSERVICE (Natural catastrophe statistics) по съвместна
инициатива приемат обща категоризация, класификация и терминология за природните бедствия като ги разделят на геофизични, метеорологични, хидрологични, климатични и биологични. Анализът е установил, че най-често срещаните бедствия са от
хидрологичен характер или това са наводненията. Eто защо в процеса на изграждане
на защитата от природни бедствия и в частност защитата при наводнения, държавите
попадат в различни ситуации и среда на неопределеност, които са съпътствани с
различни обстоятелства и характеризирани със своята сложност и динамичност.
Отчитайки тревожната тенденция за увеличаване на наводненията през последните
десетилетия, настъпващи на територията на целия свят, в частност и в нашата страна
сме изправени пред предизвикателствата в изработването и реализирането на подходи и прилагането на работещи механизми в търсенето на подходящи инструменти
за справяне с тези негативни събития. Могат да бъдат посочени следните подходи
интегрирани в процеса по защита от наводнения:
- Процесният подход – спомага да се идентифицират етапите, събитията,
действията и времевия обхват, които да компенсират хода на наводнението. Всеки
етап от процеса на защита при наводнения служи за класифициране на естеството на
въздействията, които възникват. Най-простият процесен модел е последователността
от интегриране на способности преди събитието, по време и след събитието;
- Статистически анализ – този подход предоставя възможност статистическите данни за изминали наводнения да бъдат оценявани и анализирани. Използват се
при извършване на анализа на риска от наводнения. На базата на изминали наводнения може да се направи прогноза за бъдещо настъпване на бедствие чрез изследване на различни зависими извадки от данни;
- Анализ „разходи-ползи” - позволява на базата на оценка на разходите направени по изграждането на защитни съоръжения за наводнения и оценка на ползите
при намаляване на загубите или евентуално елиминиране на последствията вследствие на направените разходи, да се сравнят и съответно да се вземе решение дали е
икономически изгодно използването на публични ресурси за изграждането на инфраструктура във водния сектор.
Какви са причините за наводненията?
Причините за наводненията могат да бъдат различни, като:
 Проливни дъждове;
 Топене на снегове;
 Разрушаване на язовирна стена;
 Образуване на цунами;
 Наводнения в следствие от различни селскостопански дейности като напояване, ерозиране на почвата и други. Ерозия е въздействието на повърхностни процеси (като водни течения или вятър), които премахват почва,
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скали или разтворени вещества от едно място на земната кора и го пренасят до друго място.
Свлачища, плаващи отломки и лед могат да задръстят коритото на реката и
също да предизвикат наводнение.

В съответствие с научната класификация за този вид бедствия за територията на
страната са характерни следните видове наводнения:
- природни наводнения:
 наводнения от речни разливи;
 поройни наводнения;
- техногенни наводнения:
 наводнения от аварии и неправилно управление на хидротехнически
съоръжения;
 наводнения, причинени от преднамерени действия.
ВИДОВЕ НАВОДНЕНИЯ
Според мащаба на обхванатата територия, наводненията се разпределят на:
1. Местни – засягат се отделни реки или речни участъци;
2. Среднообхватни – обхващат района на няколко реки;
3. Мащабни – обхващат значителна територия;
4. Крупно-мащабни, повсеместни – обхващат голяма част от страната или цялата страна.
В зависимост от начина, по който възникват наводненията, се наблюдават две
групи:
А/ природни наводнения (в болшинството от случаите – близо 80% от наводненията) – в резултат на обилни валежи, интензивно топене на снегове, заприщване на
речни корита и др.;
Б/ антропогенни (20%) – дължащи се на аварии, скъсване на стени на изкуствени водоеми и др.
Физически характеристики на наводненията се изразяват в: честота на наводнението, сезонност на наводнението, максимално водно количество, интензивност, максимална височина на покачване на водата, скорост на течението (скорост на
движение на вълната), скорост на покачване на нивото на водата, продължителност
на наводнението, площ на залетите територии, брой на загиналите и пострадалите
хора, нанесените материални щети и др.
Честотата на повторяемост е важен параметър, който има силно изразено
въздействие върху хората и върху готовността им да посрещнат наводнението;
Максималното водно количество и височината на покачване на водата на едно
наводнение се изразява чрез разхода на вода – в м3/сек и нивото в метри над някаква
точка, приета за базисна. Нивото на всяко наводнение се определя от дълбочината на
водата над залетите територии, от което пък зависят продължителността на бедствието и мащабите на загубите;
Скоростта на покачване на водата представлява времето от началото на
наводнението до най-високото ниво на водата и характеризира интензивността на
катастрофата. Този параметър има важно отношение към броя на човешките жертви,
тъй-като той определя времето, с което разполагат хората за да реагират на събитието;
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Продължителността на наводнението може да бъде от няколко минути – когато наводнението е следствие на гигантска вълна цунами, до месеци – при проливни
дъждове в басейните на мощни реки или при топене на огромни снежни маси;
Сезонността на наводненията определя главно материалните щети и то предимно в селското стопанство – опасни са всички сезони с изключение на зимата,
докато зимните наводнения са по-катастрофални за градския и обществения сектор.
А/ Природни наводнения
1. Наводнения от речни разливи
Този вид наводнения у нас са най-големите по мащаб с трудно възстановими
последици. Дължат се на временно излизане на реките извън коритата за средни води, поради различни причини – интензивни валежи, бързо снеготопене. Съществуват
и други причини, като ледоход, временно задръстване на тесни места с влачени материали и др.
При особено интензивни валежи (понякога комбинирани с бързо снеготопене),
които падайки върху непропускливите повърхности на уличните настилки, дворове и
покриви водят до бързо превръщане на валежа в повърхностен отток който може да
превишава капацитета на канализационната система, в ниските места на селищния
район (улици, площади, приземни етажи, мазета, подлези, гаражи и други обекти на
ниското строителство) и могат да се получават тежки заливания и „потопяване” на
хора, съоръжения, имущество с всички по-късно проявяващи се разрушителни последици.
Речните разливи се наблюдават, когато реките излизат от коритата си и прииждащите високи води се разливат в крайречните им тераси. Причина за това е драстичното нарастване на речния отток (вследствие интензивни валежи с рядка повторяемост и снеготопене), както и подприщване от различен характер – обрасли речни корита, задръстени водостоци от отложени наноси и влачен дървесен материал, подприщвания от ледоход или от ветрово въздействие и др. Ветровото въздействие е типично за Черноморските ни реки, когато при морско вълнение над 7 бала, се получава значимо подприщване на водата в устията.
Наводненията могат да се причинят от неправилно управление на язовирите,
големи тръбопроводи на водно електрически централи и други.
Защитата при наводнения от речни разливи е комплексна дейност, включваща
широк кръг от превантивни, инженерно защитни, териториално устройствени, градоустройствени, правно-административни, организационни и други мерки.
Инженерно-строителните мерки за защитата от речни разливи в нашата страна
имат много стара традиция и се осъществяват чрез изградените частични корекции на
реки, защитните диги по бреговете на застрашените от наводнения речни участъци,
брегоукрепващи съоръжения и др.
2. Поройни наводнения
Пороят е поток, който се формира временно в коритата на планинските реки и
се характеризира с рязко покачване нивото на водата, която е с високо съдържание на
пясък, чакъл, глина, дървета и други. При движението си той разрушава населени
места, пътища, съоръжения, обработваеми земи и др. Не рядко взема и човешки
жертви.
Особено опасни са поройните наводнения за селищните райони, където водонепропускливите, гладки покривни и улични настилки създават условия за големи ско487
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рости на водата, бърза концентрация и почти никакви загуби от инфилтрация в почвата.
Подобен ефект се получава и в места с голям наклон на дъното и скатовете, където бързата концентрация на оттичащите се води е в състояние да породи катастрофални високи вълни с много малка трайност.
Защитата от поройни наводнения се провежда главно чрез изграждане на дъждовни канализационни системи в селищата, откритите технологични площадки на
промишлеността, предпазни събирателни скатови канали, както и чрез дренажни системи в мелиоративните площи на земеделието.
Б/ Антропогенни наводнения
1. Наводнения от аварии или неправилно управление на хидротехнически
съоръжения
Този вид наводнения се дължат главно на две основни причини:
 аварии при големи хидротехнически съоръжения;
 неправилно управление на язовири, предимно с голям хидравличен капацитет на облекчителните съоръжения.
И в двата случая, особено при първия, в под язовирния участък могат да се получат тежки наводнения, които са особено опасни поради неочакваната им поява,
дори и при спокойна хидрометеорологична обстановка.
Защитата против този вид наводнения се води чрез извършване на всички утвърдени дейности по наблюдение и техническа поддръжка на съоръженията, както и
чрез спазване на разработените правила за управление на водохранилищата. Допълнително се предприемат и пасивни инженерно-строителни мерки за предпазване на
бреговете от технологично изпусканите от водохранилищата води при профилактични изпитания и преминаване на високите води с нормираната обезпеченост.
2. Наводнения от преднамерени действия
Това са изкуствено предизвикани наводнения в резултат на преднамерени
действия, насочени против сигурността на страната. Обекти на преднамерена атака за
предизвикване на наводнение могат да бъдат крупните хидротехнически съоръжения,
като: язовирни стени, изравнителни басейни, резервоари, големи напорни тръбопроводи, големи деривационни канали и др.
3. Крайбрежно наводнение
Крайбрежните зони могат да бъдат наводнени от силни бури или земетресения в
морето, в резултат на които се зараждат вълни надхвърлящи съоръженията за предпазване или в особено тежки случаи – от цунами или тропически циклони.
4. Кално наводнение
Калното наводнение е предизвикано от натрупването на оттичащи се води върху обработваема земя. Оттичащите се води откъсват седименти и почвени частици и
ги понасят със себе си. Калното наводнение се забелязва най-често, когато достигне
населените места.
5. Катастрофални наводнения
Катастрофалните наводнения се случват веднъж на 150-200 г. Заливат се огромни територии, потопява се речната долина и водният поток е изцяло ориентиран по
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нея. Дълбочините и скоростите в речната долина имат катастрофални размери. По
склоновете на планинските участъци може да има срутвания и свличания на големи
земни маси с образуване на язове и езера, в устията – големи наносни конуси от чакъл, пясък или тиня до няколко метра дебелина. Материалните щети са катастрофални, загиват хора и животни. Остават незаличими следи в паметта на очевидци, предават се от поколение на поколение.
II. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ
НАВОДНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Наводненията се определят като най-значимото природно бедствие за територията на Република България. Нанесените щети от наводнения през последните години са показател, че обществото не е достатъчно защитено и подготвено да се противопостави на риска от тях. Констатира се, че прилаганите дейности по защита от наводнения не са достатъчни и е необходимо да се премине към цялостно управление
на риска от наводнения. Този комплексен подход се въвежда от Директива
2007/60/ЕО – Европейска Директива за наводненията, която изисква да се приложи
дългосрочно планиране за намаляване на риска от наводнения. Оценката и управлението на риска от наводнения е предмет на Директивата, която е в сила от
26.11.2006 г. и е транспонирана в националното ни законодателство с изменението на
Закона за водите през месец август 2010 г. Директивата определя рамка от мерки за
оценка и управление на риска с цел намаляване на неблагоприятните последствия
върху обществото.
Защитата при наводнения може да се разглежда като цикъл, който включва комбинация от сложни фази, основаващи се на принципи, изисквания, правила и дейности допринасящи за предвиждането, предотвратяването, разрешаването и овладяването на бедствието с цел недопускане на степента им на интензивност. Тази защита
може да се разглежда и като пространствен проблем, който изисква необходимите
технологии за придобиване на данни за уязвимите обекти и мрежи, както и да се разработят необходимите модели за цялостната защита при наводнения. Това налага необходимостта от познания и компетентности за рисковете и опасностите при настъпване на наводнението.
Законът за защита при бедствия (ЗЗБ)(Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г.)
регламентира осъществяването на защитата от наводнения чрез:
 провеждане на превантивна дейност;
 провеждане на дейности по защитата;
 координация на действията на единната спасителна система;
 подпомагане и възстановяване при наводнения.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
Превантивната дейност се извършва с цел намаляване на риска от бедствия и
включва анализ и оценка на риска от наводнения, картографиране на рисковете, както и предприемане на редица организационни мерки за защита на населението. В
Закона за водите (ЗВ) са въведени изискванията на Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и
управлението на риска от наводнения.
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Превантивната дейност се извършва с цел намаляване на риска от бедствия и
включва:
 анализ и оценка на рисковете от бедствия;
 картографиране на рисковете от бедствия;
 планиране намаляването на риска от бедствия;
 разработване и изпълнение на програми и проекти за намаляване на риска от
бедствия;
 категоризиране на населените места в зависимост от броя на потенциално
засегнатото население;
 установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на
риска за тях;
 мерки за защита на критичните инфраструктури;
 планиране на защитата при бедствия;
 определяне на норми за устройственото планиране на територията, проектирането, изпълнението и поддържането на строежите във връзка с намаляване
на риска от бедствия;
 изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение
и оповестяване;
 осигуряване на места и условия за временно настаняване на пострадали
(засегнати) при бедствия;
 осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита;
 обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи
на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволните формирования
и населението.
Управление на риска от наводнения
Предварителната оценка на риска от наводнения(ПОРН) в България е изготвена в периода август 2011 г. - януари 2012 г. за всеки район на басейново управление,
в съответствие с „Методика за оценка на риска от наводнения”, утвърдена от
Министъра на околната среда и водите на 11.07.2011 г.
Прилагането на методиката включва два основни етапа:
- Събиране на информация за възникнали минали наводнения чрез: въпросници (анкети), литературни източници, публикации, различни ведомства, телефонни
интервюта;
- Оценка на значимостта на миналите наводнения – изготвени и съгласувани
са на национално ниво критерии за значимост, съдържащи показатели с прагови
стойности за оценка на всяка от четирите категории: „Човешко здраве“, „Стопанска
дейност“, „Околна среда“, „Културно наследство“.
При превишаване на праговата стойност на определени в методиката показатели на поне един от критериите, от която и да е категория, наводнението се определя
като значимо.
Като следваща стъпка е изготвената оценка за вероятността за повторение на
миналите наводнения в бъдеще. Оценката е направена въз основа на анализ на потенциалните в бъдеще негативни последици от минали наводнения вземайки предвид
сегашното състояние на показателите за оценка на значимост и след направен анализ
на:
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 Наличие на защитни съоръжения и тяхното състояние, изградени след минали наводнения;
 Близост до населено място, където е възникнало минало наводнение до
регистрирани замърсители;
 Концентрация на застрашени обекти от културно наследство в или около
населено място с минали наводнения;
 Наличие на съвременни стопански активи, евентуална поява на нови стопански предприятия в райони с възникнали минали наводнения;
 Демографско развитие в населените места, тенденции в развитието на населението в селищата;
 Повторяемост на минали наводнения – определяща висока вероятност за
настъпване на възникнало минало наводнение в бъдеще независимо от
оценката на значимостта на настъпили щети в миналото;
 Промяна в структурата на населените места, включващо изменение в селищната структура и инфраструктура;
 Промени в климатичните условия.
В резултат на изготвения анализ за наводненията, за които се смята, че при бъдещо повторно възникване биха били значими, са включени в участъци за анализ и
определяне на потенциалната опасност от бъдещи наводнения. Общия брой на изследваните наводнения в страната е 1474 бр., от които значими минали наводнения е
907 бр., а значими бъдещи потенциални наводнения е 567 бр.
Въз основа на ПОРН се определят районите със значителен потенциален риск
от наводнения (РЗПРН).Определените в страната РЗПРН са 116 броя с обща дължина
3889 км в т.ч. 11 района с дължина общо 267 км. (морски наводнения), река Дунав – 472 км.
Включват територии на 453 населени места и 4 курортни образувания от 130 общини
от общо 264 или 49 % от общините в страната в т.ч. и град София.
Следващият етап е изработването на картите на районите под заплаха от наводнения за РЗПРН за всеки район за басейново управление в подходящ мащаб и включват:
 разпространение на наводнението по площ;
 максималното водно количество в характерни пунктове;
 максималните коти на водното ниво (максимална дълбочина на водата) в
същите характерни пунктове.
Картите на риска от наводнения се разработват в същия мащаб и обезпеченост
на максималните водни количества и включват:
 брой на засегнатото население;
 вид и размер на засегнатата стопанска дейност;
 обекти, които могат да причинят замърсяване на околната среда при наводняване.
Следващият етап в този процес е изготвянето на План за управление на риска от
наводнения (ПУРН) с включени Програми от мерки към него. ПУРН за периода 2016 –
2021 г. са разработени за четирите района за басейново управление и са приети с
Решения на Министерски съвет (№ 1103, 1104, 1105 и 1109 от 29.12.2016 г.). В тях
се съдържат мерки за намаляване на неблагоприятните последици от наводнения за
човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност и мерки за намаляване на вероятността от наводнения за
всеки един от определените 116 района със значителен потенциален риск от наводнения
(РЗПРН) на територията на страната. Могат да бъдат представени в следните насоки:
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 инженерни съоръжения за защита;
 мерки за защита без да е необходимо изграждането на инженерни съоръжения;
 системи за ранно предупреждение и оповестяване;
 градоустройствени и териториално-устройствени мерки;
 мерки по почистването на речните корита от изкуствено внесени материали
и поддържането им в условия на естествена проводимост;
 подготовка на населението за действие при наводнения и осъзнаване на индивидуалната отговорност при адаптиране към заплахата от наводнения;
 координация и сътрудничество между всички управленски нива (национално, регионално и местно) от единната спасителна система;
 координация на усилията на страните със задължения за предприемане на
защитни мерки и изглаждане на възникващи конфликти на интереси.
В обобщение, Плановете за управление на риска от наводнения се съсредоточават върху:
 Предотвратяване;
 Защита;
 Подготвеност, включително прогнози и система за ранно предупреждение.
Чрез избор на:
 Подходящи приоритети и цели за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици и вероятността от наводнения;
 Мерки за постигане на поставените цели;
 Приоритизиране на мерките.
Основна цел на разработването на програмата от мерки като част от ПУРН е
ефективното управление на риска от наводнения и намаляването му, както и намаляване на последиците от наводнения. Програмата от мерки (ПоМ) за управление на
риска от наводнения е ключова част от ПУРН, тъй като е средство за постигане на
целите и приоритетите на национално, басейново ниво, ниво речен басейн, РЗПРН и
локално ниво. ПоМ се изготвя в съответствие с изискванията на чл.146 к, ал.1 от ЗВ.
Мерките са структурират и кодират по аспекти на управлението на риска от
наводнения, както следва:
Предотвратяване (Пр)
 Избягване
 Отстраняване или преместване
 Намаляване
 Друго предотвратяване
Защита (Защ)
 Управление на оттока и речните басейни
 Регулиране на оттока
 Канали, крайбрежни и заливаеми ивици
 Управление на повърхностни води
 Друга защита
Подготвеност (По)
 Прогнози и предупреждения за наводнения
 Планиране на реакция при извънредни ситуации
 Обществена осведоменост и готовност
 Друга готовност
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Възстановяване и преглед/Придобит опит (В)
 Индивидуално и социално възстановяване
 Възстановяване на околната среда
 Друго възстановяване и преглед
Реакция при наводнение (Р)
 Национално ниво
 Басейново ниво
 Областно или общинско ниво
 Друго ниво
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ
НАВОДЕННИЯ
Определянето на отговорните институции във всеки един стратегически документ, какъвто е и ПУРН, го превръща в работещ и позволява създаването на система
за мониторинг и контрол на изпълнението.
Основните нормативни актове, които регламентират функциите и отговорностите на институциите във връзка със защитата от наводнения са: Закона за водите (ЗВ)
и Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Защитата на населението и националното
стопанство от вредното въздействие на водите е комплексна дейност, която се осъществява, съгласно ЗВ - чл. 138. Съгласно чл. 137 от ЗВ защитата е оперативна и
постоянна. Планирането на защитата от бедствия (респективно защита от наводнения) се извършва на общинско, областно и национално ниво.
Оперативната защита (чл. 19, ал. 1 от ЗЗБ) се осъществява от Единната спасителна система и се изразява в провеждане на дейностите по:
 предупреждение;
 изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
 оповестяване;
 спасителни операции;
 оказване на медицинска помощ при спешни състояния;
 оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на спасителните
екипи;
 овладяване и ликвидиране на екологични инциденти;
 защита срещу взривни вещества и боеприпаси;
 операции по издирване и спасяване;
 радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии с
опасни вещества и материали и срещу ядрени, химически и биологични
оръжия;
 ограничаване и ликвидиране на пожари;
 временно извеждане, евакуация, укриване и предоставяне на индивидуални
средства за защита;
 извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
 ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали взривове,
епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести;
 други операции, свързани със защитата.
Оперативната защита се осъществява в съответствие с разработени аварийни
планове по ЗВ и Плановете за защита при бедствия (част „Защита от наводнения“), които се съобразяват задължително с разработените ПУРН.
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Аварийните планове на водно стопанските системи и съоръжения, както и на
хвостохранилища, шламохранилища и насипища, се изготвят от собствениците или
ползвателите им по реда на чл. 35 от ЗЗБ и със съдържание:
1. Кратки технически данни за системите или съоръженията.
2. Оценка на възможните причини за възникване на аварийни ситуации:
 преминаване на висока вълна с обезпеченост, по-ниска от проектната;
 сеизмични въздействия;
 терористичен акт;
 увеличена филтрация или теч на вода, необичайни премествания, деформации, пукнатини, свличане на скатове и други;
 тежка авария в друго съоръжение.
3. Оценка на максимални възможни последици за обекта, околната среда, населението и инфраструктурата след него – застрашени населени места, промишлени и
други обекти.
4. Мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от аварийните ситуации.
5. Мерките за защита на персонала.
6. Задействане на аварийния план, разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки.
7. Времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 6.
8. Средства и ресурси, необходими за изпълнение на предвидените мерки.
9. Действие при аварийни ситуации.
10. Действие при авария на отделно съоръжение.
11. Физическа охрана на обектите и съоръженията и действие при сигнал за терористичен акт.
12. Системи за оповестяване и резервираност на електрозахранването и на средствата за комуникация
13. Ред за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост
от въвеждане на плановете за защита при бедствие.
Постоянната защита включва:
 изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други
хидротехнически и защитни съоръжения;
 създаване и поддържане на системи за наблюдения, прогнози и предупреждения;
 регулиране нивото на подземните води при опасното им повишаване или понижаване;
 дейности за защита на водосборните басейни от водна ерозия;
 поддържане проводимостта на речните легла;
 изграждане и поддържане на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения
по морския бряг за защита от вълновото въздействие;
 прилагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени
от природните наводнения, провеждани в съответствие с плановете за управление на риска от наводнения;
 изпълнение на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията
към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им
експлоатация;
 изпълнение на дейности по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до
възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или лик494
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видация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването
или реконструкцията им са нецелесъобразни.
Органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) поддържат готовност за провеждане на дейности по оперативна защита при наводнения и осъществяват общото ръководство.
Оперативната защита при наводнения се осъществява на общинско, областно и
национално ниво.
Дейностите по оперативна защита при наводнение се изпълняват съобразно спецификата на обекта и/или при условията, залегнали в Аварийния план на обекта и
съответните Планове за защита при бедствия в частта „Защита от наводнение“.
Координацията между съставните части на Единната спасителна система се осъществява чрез Национален оперативен център (НОЦ) на ГДПБЗН-МВР и оперативните центрове.
Оперативната защита при наводнения има три основни фази:
 непосредствена опасност от наводнение;
 наводнение;
 след наводнение.
Сигналите за непосредствена опасност от наводнение и за наводнение се получават чрез Национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112
в оперативните центрове на ГДПБЗН-МВР и НОЦ.
Дейностите по оперативна защита при наводнения се координират от ръководител на операции, който е ръководителят на съответното териториално звено на
ГДПБЗН – МВР или оправомощено от него длъжностно лице.
Дейности, извършвани при непосредствена опасност от наводнение
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на база
прогностични данни и информация от Националния институт по метеорология и
хидрология при БАН, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна
агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ и други източници предупреждава
чрез НОЦ териториалните си звена, органи на изпълнителната власт и населението в
застрашените райони.
При възникване на опасност от наводнение органите на изпълнителната власт
въвеждат в действие на План за действие при наводнение.
Съвместно с другите части на ЕСС, ГДПБЗН и териториалните й звена извършват дейности по оперативна защита при непосредствена опасност от наводнение
чрез:
А) Наблюдение на водното ниво и състоянието на хидротехническите съоръжения.
1. Организиране наблюдение на водното ниво и на състоянието на хидротехническите съоръжения, дигите и хвостохранилищата, като информацията се събира в
оперативните центрове (НОЦ).Наблюдението на водното ниво и състоянието на
ХТС се извършва по суша, въздух, вода и под вода;
Въвеждане на денонощно наблюдение с персонал на място. Персоналът за наблюдение има за цел да следи за наличие на нарушения в целостта на земните насипи,
зони на пропадания, за възникване на опасни филтрации или пробиви. Събира и документира в специален дневник данни за изменения на водното ниво за всеки час, количества филтрираща вода, развиващи се деформации, поява на пукнатини и други
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процеси, които може да са причина за усложняване на обстановката. Предава се периодично информация за състоянието на обекта или развитието на аварийната ситуация към НОЦ и се приемат разпореждания за следващи действия. Наблюдението се
разделя на отделни участъци за по-добро следене на ситуацията. При извършване на
наблюдение по вода е за изследване на мокрия откос с плавателни средства. Следи се
за напречни и надлъжни пукнатини по откоса, свличане на екрана, свличане на откоса, пропадания на части от откоса, изнасяне на баластрения пласт, действие на леда
върху екрана и др. ;
2. Изискване на информация от съответната басейнова дирекция към Министерството на околната среда и водите за установяване на вероятната заливна зона;
3. Изискване на информация от съответната басейнова дирекция и органите на
местната власт за възможни места за пренасочване на водите и наличието на ретензионни водоеми за поемане на висока вълна;
4. Установяване наличието на алтернативни пътища и депа за инертни материали съвместно с органите на местната власт.
Б) Аварийни дейности за предотвратяване на наводнение.
ГДПБЗН и териториалните й звена подпомагат централните или териториалните
органи на изпълнителната власт за извършване на аварийни дейности по елементи на
хидротехнически съоръжения – координирано с оператора, експлоатационното дружество, като:
1. Отваряне или затваряне на изпускатели.
2. Прокопаване на водоотвеждащи канали.
3. Аварийно понижаване на водното ниво.
4. Изграждане на временна дренажна призма.
5. Тампониране, прорязване и др.
6. Отстраняване на подприщвания на водни течения.
7. Прокопаване на водоотвеждащи канали.
8. Аварийно укрепване, надграждане на съществуващи и изграждане на временни диги чрез:
 използване на модулни елементи;
 нареждане на чували с инертни материали;
 натрупване на инертни материали
9. Оказване съдействие на съответната Регионална инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ), Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), Регионалната здравна
инспекция (РЗИ) или на Областната дирекция по безопасност на храните при отстраняване на промишлено-отровни вещества, източници на йонизиращи лъчения,
потенциални източници на биологично замърсяване и др., попадащи в заливните зони, които биха предизвикали поражения върху хората и/или замърсяване на околната
среда.
10. Устройването на лагери за временно настаняване на застрашеното население.
При извършване на дейности по елементи на хидротехническо съоръжение се
действа в съответствие с аварийния план на съоръжението.
ИЗВОДИ:
1. Наводненията са едни от най-големите природни бедствия, които нанасят големи щети и оказват огромно негативно въздействие върху икономиката, както и
върху сигурността и благосъстоянието на хората.
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2. Оценката и управлението на риска от наводнения в Република България е в
съответствие с транспонираната в националното ни законодателство Директива
2007/60/ЕО;
3. Превантивната дейност е ключова в процеса по управление на риска от наводнение и от качеството и адекватността на предприетите мерки зависи цялостната
защита от наводнения.
4. Изпълнението на предвидените мерки в управлението на риска от наводнения е първостепенен ангажимент на всички отговорни държавни институции и в зависимост от пълнотата и качеството на тяхното реализиране зависи устойчивостта на
обществото на този негативен феномен.
5. Предотвратяването, ликвидирането и преодоляването на негативните последици от наводненията изисква високо и надеждно ниво на координация, взаимодействие и тренираност на съставните части на Единната спасителна система. Ефективно
прилагане на принципа „Build back Bettеr“.
6. Информираността на населението за заплахите от бедствие, респективно наводнение и разбирането за необходимостта от предприемането на лична защита на
всеки един е предизвикателство, чието преодоляване е гаранция за изграждане на сигурност в обществото и е перспектива за устойчиво развитие. Трябва да приемем
факта, че наводненията са неизменна част от нашия живот.
7. След преодоляване на всяко наводнение ние сме в състояние на подготовка и
в очакване на следващото.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СОФТУЕР ЗА ТЕСТВАНЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА МИКРОКОМПЮТРИ
Стойчо Владиков, Кера Владикова
Бургаски свободен университет

COMPARATIVE ANALYSIS OF MICROCOMPUTER
PERFORMANCE TESTING SOFTWARES
Stoycho Vladikov, Kera Vladikova
Burgas Free University
Abstract: The report analyzes commonly used software products to measure micromachine
computers’ performance.

Въведение
Тестването на комютърната система може да даде подробна информация за нейното състояние, производителността на компонентите ѝ, зa xapдyepнoтo и пpoгpaмнoто ѝ ocигypявaнe.
От голямо значение е тестването на процесори за производителност, което често
се извършва заедно с тестване на RAM. Скоростта на запис и четене на информация
определя производителността на паметта. Това означава, че трябва да има съответствие на скоростта на процесора и RAM паметта. В противен случай несинхронната
работа на тази двойка ще доведе до намаляване на производителността на цялата
система.
Тестването е извършено с едни от най-често прилаганите програми за тест на
компютъра: AIDA64, BurnInTest и IntelBurnTest върху процесори Intel Core i5-6200U
и Intel Core i3-3217U.
Основни стъпки преди реализиране тестване на производителност на микрокомпютър
1. Преди да се премине към тестване е добре да се вземат предвид редица софтуерни и хардуерни съображения с цел да се избегнат евентуални повреди в компютъра, а и за да се получат надеждни и точни резултати.
2. Много от програмите оказват стресово натоварване върху определени компютърни компоненти, затова те трябва да са в добро работно състояние, т.е. имат
подходящо охлаждане, имат нормално захранване и не показват проблеми при работа.
3. От гледна точка на софтуера, добре е първо да бъдат удовлетворени всички
изисквания на операционната система и приложенията, а драйверите да бъдат възможно актуални, за да се гарантират точни и коректни резултати от тестовете.
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Тестване на производителност на микрокомпютър
Няма универсален тестов инструмент, поради което подробното измерване на
производителността изисква поне няколко програми от този тип. Различните тестови
програми дават важна информация за състоянието, производителността на процесора, температурата му, а също така и за откриване на проблеми в отделни компоненти
и отстраняването им. Използването на няколко от тях позволява сравняване на резултатите с цел получаване на вярна и точна информация за състоянието на едни и същи
компоненти.
1. AIDA64
Тази програма предоставя изчерпателна и надеждна информация за компоненти, операционни системи, други инсталирани програми, мрежи и външни устройства.
Изпълнява цялостна компютърна диагностика, събира необходимите системни данни, но тества и отделни елементи, включително RAM, като помага да се коригират
параметрите за оптимална работа.
Определя производителността на процесора и видеокартата и осигурява сравнение с данните от други модели. Дaвa мaĸcимaлнo пълнa и пoдpoбнa инфopмaция зa
xapдyepнoтo и пpoгpaмнo ocигypявaнe нa ĸoмпютъpa. Πpeдлaгa мoнитopинг нa cиcтeмaтa – тeмпepaтypa нa пpoцecopa, дъннaтa плaтĸa, твъpдия диcĸ, cĸopocт нa вeнтилaтopитe, ĸaĸтo и пълнa инфopмaция зa oпepaциoннaтa cиcтeмa.

Фиг.1а Резултати от тестване на процесора Intel Core i5-6200U с AIDA64

Фиг.1б Резултати от тестване на процесора Intel Core i3-3217U с AIDA64
500

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

Тестването на процесорите с AIDA64 (Фиг.1а.б) дава като резултат 14 показателя по които да се срявняват двата процесора. Първите четири от които оценяват производителността на паметта – скорост на четене / запис / копиране, а също така измерват закъсненията. Скоростта на паметта определя скоростта, с която CPU може да
обработва данни. Колкото по-висока е оценката на часовника в паметта, толкова побързо системата може да чете и записва информация от паметта. Сравнението по тези
показатели за двата процесора показва, че Intel Core i5-6200U е с по-голяма скорост
на четене, писане и копиране, но има и по-голяма латентност. По-високата скорост на
паметта с по-висока честота може да е по-бавна, но да предложи честотна лента на
паметта, която да доведе до по-добра производителност.
Останалите тестове оценяват производителността на процесора при цели операции и операции с плаваща запетая (FPU Julia, FPU Mandel, FPU SinJulia, FP32 RayTrace, FP64 Ray-Trace), при създаване на ZIP архиви (CPU ZLib), при извършване на
криптиране с крипто алгоритмите AES(CPU AES) и SHA1 (CPU SHA-3), прогнозиране и предвиждане на неуспехите на процесора (CPU Queen), при цифрова обработка
на снимки (CPU PhotoWorxx). Всички тестове сравняват производителността с други
системи, включително най-новите.
2. BurnInTest
Той дава възможност за установяване характеристиките на процесора
(Фиг.2а,б).
От фигурите се вижда, че и двата процесора са двуядрени, измерената скорост е
по-голяма при процесора Intel Core i5-6200U. Процесорите се различават и по своята
памет: обща физическа памет, налична физическа памет и устройства с памет. Графичните карти също са различни. От разглежданията трябва да се очакват различни
резултати от тестванията на процесорите за производителност.

Фиг.2а Характеристики на процесора Intel Core i5-6200U
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Фиг.2б Характеристики на процесора Intel Core i3-3217U
Процесорите извършват различен брой операции за едно и също време, което
означава разлика в производителността им. По-голяма е при Intel Core i5-6200U
(Фиг.3).

Фиг. 3. Тест за производителност на процесори: Intel Core i3-3217U и
Intel Core i5-6200U с BurnInTest
Вградените графични карти също се различават по своята производителност.
Моделът на самите карти е:
‐ За Intel Core i3-3217U – Intel HD Graphics 4000
‐ За Intel Core i5-6200U – Intel HD Graphics 520
Резултатите (Фиг. 4) показват различен брой цикли и операции за едно и също
време, като е по-голям броят им при процесор Intel Core i5-6200U.
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Фиг. 4. Тест за производителност на графичната карта: Intel Core i3-3217U
и Intel Core i5-6200U с BurnInTest
При тестване на RAM паметта (Фиг. 5) се вижда, че производителността зависи
от специфичните характеристики на процесора.

Фиг. 5. Тест за производителност на RAM паметта: Intel Core i3-3217U
и Intel Core i5-6200U с BurnInTest
Температурата на процесора по време на теста зависи от натоварването (Фиг.6а, б).
При праг от 90оС средната максимална температура на процесора е:
‐ 57,5оС за Intel Core i3-3217U (Фиг.6а)
‐ 67,0 оС за Intel Core i5-6200U (Фиг.6б)
При тестването на Intel Core i5-6200U e oтчетена температурата на видеокартата
и хард-диска.

Фиг.6а. Графика на температурата на процесора Intel Core i5-6200U
по време на тестване с BurnInTest
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Фиг.6б. Графика на температурата на процесора Intel Core i3-3217U
по време на тестване с BurnInTest
3. IntelBurnTest
IntelBurnTest е безплатна програма за опростяване на използването на Linpack.
Linpack се осигурява от Intel (R) за извършване на стрес-тестове на процесора. Отчита се скоростта на процесора в GFlops, като се задават определен брой цикли, които
програмата трябва да осъществи. Това е още една програма с която може да се определи производителността на двата процесора.
Резултатите от подлагането им на този стрес-тест (Фиг.7а,б) са идентични, което означава, че системата е стабилна. Сравнявайки стойностите за процесорите се
вижда, че процесорът с по-добри характеристики извършва по-голям брой операции
за секунда.

Фиг.7а. Резултати от тестване на процесора Intel Core i5-6200U
с IntelBurnTest
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Фиг.7б. Резултати от тестване на процесора Intel Core i3-3217U
с IntelBurnTest
На проведените тестове се вижда, че процесорът Intel Core i5 6200U е с поголяма производителност по всички показатели описани по-горе.

Заключение
Различните тестови програми дават важна информация за състоянието на компютърната система, производителността на процесора, паметта, графичната карта.
Прилагането на няколко от тях за компютри на различни платформи позволява сравняване на резултатите, с цел оценяване на техните възможности. Разликата в получените стойности на измерените величини се дължи на различията в характеристиките
на разглежданите процесори.

Литература:
[1].
[2].
[3].
[4].

https://www.passmark.com/products/performancetest/
https://www.techpowerup.com/download/intelburntest/
https://www.aida64.com/
https://www.aida64.com/products/features/benchmarking
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РЕЗОНАНС – АМПЛИТУДНО ЧЕСТОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тея Хаджиева
Бургаски свободен университет, ЦИТН

AMPLITUDE FREQUENCY CHARACTERISTICS
Teya Hadzhieva
Burgas Free University, СITS
Abstract: Amplitude-Frequency Characteristic is the dependence of the amplitude of a
sinusoidal oscillation on its frequency at the output of an apparatus. The characteristic is
measured by applying an oscillation of constant amplitude and variable frequency to the
input of the apparatus in the linear mode.
Key words: amplitude, frequency, resonance, characteristics
Въведение
Всички предмети притежават онова, което във физиката се нарича естествена
честота или честотата, при която съответния предмет вибрира.
Явлението, при което амплитудата на трептене на един обект или система рязко
се увеличава или съвпада с честотата на външната среда се нарича резонанс.
Има много примери за резонанс в заобикалящия ни свят. Люлките в детските
площадки се люлеят в една определена честота. Когато се приложи сила, която да ги
залюлее, те ще получат по-голяма амплитуда на отклонението (размаха). В този смисъл, резонансът е обект или състояние, които имат дадена честота на трептене и
приемат допълнително външно въздействие, имащо честота, еквивалентна или поголяма от тяхната [1,2].
При натискане на вилица към стъклена чаша, отчетливият звук, който тя произвежда, е всъщност нейната естествена честота. Човешки глас, произвеждащ същата
естествена честота, също би довел стъклена чаша в състояние да вибрира. Този феномен също е проява на резонанс, той е резултат от въздействието на звуковите вълни,
получавани при пеене, които влияят на въздушната среда, и влизат в контакт с чашата.
Ако тези вълни се преобразуват с помощта на усилвател тез ще получат поголяма амплитуда. С достатъчно усилване чашата може да вибрира толкова силно, че
да се пръсне. Във физиката резонансът описва усилването, което се случва, когато
честотата на периодично приложената сила е в хармонично съотношение спрямо
естествената честота на системата, върху която действа.
Когато осцилираща сила се прилага с резонансна честота върху динамична
система, системата ще се колебае с по-голяма амплитуда, отколкото когато същата
сила бива приложена при други, нерезонансни честоти. Честотите, при които амплитудата на отговора е максимално относителна, също са известни като резонансни честоти или резонансни честоти на системата.
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Малки периодични сили, които са близо до резонансна честота на системата,
имат способността да произвеждат големи амплитудни трептения в системата.
Резонансни явления възникват при всички видове вибрации или вълни: има
механичен резонанс, акустичен резонанс, електромагнитен резонанс, ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), спинов електронен резонанс (ESR) и резонанс на квантовите
вълнови функции.
Резонансните системи могат да се използват за генериране на вибрации с определена честота (например музикални инструменти) или избиране на специфични честоти от сложна вибрация, съдържаща много честоти (например филтри).
При резонанс, в Електротехниката, напрежението и тока на входа на веригата
или за част от нея са във фаза, т.е. φ = ψ - ψ = 0 (фазово условие) [3,7].
Това може да се постигне чрез изменение на честотата (честотен резонанс) или
чрез изменение на параметрите на елементите R, L и C (параметричен резонанс).
Честотата „Wp”, при която във веригата настъпва резонанс, се нарича резонансна.
При резонанс на напреженията (последователен) реалните елементи (или посложни клонове) са последователно свързани.
Параметричното условие за този резонанс е имагинерната съставяща на
входното комплексно съпротивление или на съответната част от веригата да е нула:
Im(Z)=0.
Схемата за найпростия случай е показана на Фиг. 1. „R” може да е съпротивлението на резистор, вътрешното съпротивление на реален източник.

Фиг.1.
В комплексното съпротивление Z= R + jX имагинерната съставяща е ,,Х”.
За да настъпи резонанс трябва да е изпълнено условието:
X = XL – XC = 0, т.е. wL – 1/wC = 0 и Wp = 1/√LC

(1)

При еднакви стойности на реактивните съпротивления на бобината и кондензатора се получава характеристичното съпротивление:
XLp = XCp = p

(2)

При заместване на Wp с неговото равно се получaва:
- p = √ L/C

(3)

В режим на резонанс входното съпротивление е минимално:
Zp = Re(Z) = Rp
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Качественият фактор „Q” и коефициентът на затихване „d” се определят с помощта на зависимостите:
Q = p/Rp
d = 1/Q
(5)
При резонанс ефективната стойност на тока Ip e максимална при поддържане на
постоянна ефективна стойност на напрежението U, а напреженията върху реактивните елементи се определят от изразите:
Ip = U/Rp
и
ULp = UCp = Q.U
(6)
От последния израз се вижда, че при висок качествен фактор (Q > 1) напреженията върху реактивните елементи могат да превишат съществено входното напрежение, при Q = 1 те са равни на входното напрежение, а при Q < 1 веригата няма изразени резонансни свойства.
Резонансни свойства при резонанс на напрежения означава ясно изразен максимум на тока при постоянно по ефективна стойност напрежение и по-големи от входното напрежение напрежения на бобината и кондензатора.
В Табл.1 са дадени ефективните стойности на величините за някои честоти.
ω
I
UL

rаd/s
A
V

0
0
0

∞
0
U

ωP
Ip
ULp

ΩL
ULmax

UC

V

U

0

UCp

-

Таблица 1
ωC
UCmax

При определени стойности на честотите (7) напреженията на бобината и кондензатора са максимални и равни (8):
WL = 2πfL > Wp и WC = 2πfc < Wp

(7)

ULmax = UCmax

(8)

I, UL , U C

UL

U

UC
I
0

C P L



Фиг. 2.
За показаната схема амплитудно-честотните характеристики за тока и напреженията (Фиг. 2) върху реактивните елементи се описват с функциите:
I(w) = U(w)/Z(w) = U. 1/√R2 + (wL – 1/wC)2
UL(w) = wL.I(w) и UC(w) = 1/wC.I(w)
508

(9)
(10)

ХXI Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХLI, 2020

Приложението на честотните характеристики намира място при оценка на техническото състояние на силови трасформатори [4,5,6].
На Фиг. 3 е представена схемата за заснемане на характеристиките на силов
трансформатор. През трансформатора се пропуска сигнал с ниско напрежение и променяща се честота, като се следи какво е затихването на този сигнал на изхода. Промяната в амплитудно-честотните и фазово-честотните характеристики е информация
и доказателство за настъпили промени в електромагнитните параметри на трансформатора.

Фиг. 3.
Изводи
Направеният анализ на явлението резонанс в електрическите системи изисква
допълнителното му разглеждане с помощта на симулационен софтуер за дефиниране
на основните му параметри.
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СМАРТ ДЕТЕКТОР ЗА ЕСТЕСТВЕНА ОСВЕТЕНОСТ
Тодор Атанасов Теклевчиев
Бургаски свободен университет

SMART SUNRISE-SUNSET LIGHT SWITCH
Todor Atanasov Teklevchiev
Burgas Free University
Abstract: The Sunrise-Sunset Light Switch circuit operates like a smart switch, except you
don’t have to use a mini pushbutton or timer to start the timing function. The both devices
have instead been replaced with a light sensor called a photocell. A photocell is a variable
resistor that changes its resistance based on the amount of light touching its surface. Light
falling on a photocell will decrease its resistance value. No light will increase its resistance
value.
Keywords: Light Detector, Microcontroller, Photocell Light Switch, C++ Code Managing.

Въведение
Развитието на компютърната техника и паралелно с нея софтуерния напредък
намират постоянни решения на проблеми от нашия живот, изглеждащи непосилни за
предните поколения.
Животът ни неминуемо става все по-удобен, по-бърз и по-улеснен. Едно от
основните неща в нашия живот е осветлението.
Ние зависим от него, затова развитието в тази насока е доста важно.
Интересно е да се разгледа развитието на осветителните тела от нажежаема
жичка до последните модерни LED попълнения, които имитират оригиналната светлина от крушките на Едисон, като дори преминават в интересни нюанси не натоварващи очите – Soft Gold, Cleaner Lines, Less Cutters и други.
Това развитие води до постигането на икономичен енергоспестяващ елемент в
тези устройства.
Енергоспестяваща крушка от нов вид издържа 25 пет пъти живота на обикновена крушка с нажежаема жичка, като е между 4 или 5 пъти енергийно ефективна,
отделяща същото количество светлина.
Когато вече има толкова ефективни резултати е необходимо да се зададе въпроса:
Какво повече може да се подобри в осветлението?“
Развитието на компютърната техника, доведе до появата на така наречените
„еднобордови“ или „едноплаткови“ компютри с размерите на кутия за карти за игра,
с достатъчно мощност за ефективни проекти
С тяхна помощ ние може да се създават „умни“ елементи във всяка една сфера
от нашия живот.
Осветлението в нашия град е важна част от нашия живот. Важно е то да бъде
енергоефективно и полезно за околната среда.
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Фиг. 1.
Създаването на „умно“ градско осветление, което да се включва автоматично в
при залез и се изключва при изгрев, е важен елемент за всеки модерен град (Фиг. 1.).
I.

Смарт осветление за нашия град

1.1. Идейно предложение
В повечето градове в момента съществуват системи за осветление работещи с
реле, което се контролира от таймер, посочващ точен час в който лампите да изгаснат
или да светнат.
Идеята, която се предлага може да позволи контролирането на множество от
улични лампи, свързани в една верига.
Това би било много по-ефективно, защото смяната на часа не би играла никаква
роля в контролирането на светлината [5,6].
Светлочувствителните фотодетектори са подходящи за включване при залез и
за изключване на разсъмване, или за автоматично активиране в условията на сумрачно време и лоша видимост.
Към тези детектори, могат да се добавят детектори за движение с по-голямо разстояние за разпознаване на идващ обект, които се включват когато уредът „усети“
присъствие.
По този начин, може да се спести ненужното използване на осветлението през
малките часове на деня, когато улиците са празни и да се намали „светлинното замърсяване“.
1.2. Реализация на проекта
За реализация на проекта се използва развойна платформа Arduino Uno, която е
евтин и надежден елемент в изработването на малки и надеждни прототипи и проекти.
Проектът ще бъде в малък мащаб, затова се използва мини бутон SW1, червен
LED диод и зелен LED диод, програмирани да светят според засечената осветеност.
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Електролитен кондензатор 100µF, два резистора със стойности 10KΩ и 330Ω,
фотоклетка и една чиста платка, на която се полагат дадените елементи.

Фиг. 2. Схема на свързване.
Построяването не детектора представлява свързването на елементите с Arduino
Uno посредством платката [1, 2, 3, 4].
Важно е да се следва схемата на свързване и да се спазват точно определените
места на полагане на елементите с цел максимална компактност.
При правилно изпълнение на схемата и добро свързване на елементите, зеленият LED диод трябва да свети постоянно, а когато се прокара обект над фотоклетката червеният LED диод ще се включи за няколко секунди, след което ще се изключи
[5,6].
За да има по-добри резултати е важно този експеримент да се изпълни в добре
осветена от естествена светлина среда, което ще даде най-точни резултати за поведението на уреда.
Разбира се монтирането на този уред в естествена среда ще изисква допълнителни тестове, но основната му цел е вече постигната.
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Фиг. 3. Свързване на уреда.
Кодиране
Кодирането на уреда става посредством програмният език C++, като кода е
лесен за писане и не представлява трудност при прочитане.
Сорс код използван за проекта:
#include <iostream> #include <Wire.h>
const int lightsensorPin = 2; // количество на действията на сензора const int
redledPin =12; // номер на червения LED диода
const int greenledPin13 = 13; //зеления LED диод
// променливи
Int sensorState = 0;
Void setup() {
pinMode(redledPin,OUTPUT); pinMode(greenledPin13,OUTPUT);
pinMode(lightsensorPin,INPUT);
}
void loop() {
//прочит на състоянито на бутона (сензора) sensorState =
digitalRead(lightsensorPin);
// проверка за състоянието на сензора
If (sensorState == HIGH) {
digitalWrite(redledPin, High); digitalWrite(greenledPin13,LOW);
}else {
}
digitalWrite(redledPin,LOW); digitalWrite(greenledPin,High);
}
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Изводи и развитие на проекта
Използването на с Arduino Uno дава по-добра функционалност на уреда за детекция на осветеност.
Има различни елементи, които могат да се добавят към платката – сензор за
движение, сензор за звук, сензор за фини прахови частици и други.
Този модел може да се използва както в градска среда, така и в домашни условия, като импровизирана система против крадци, която включва точно определени
светлини в нашия дом след залез слънце. Възможностите са безкрайни.
Литература:
[1]. Arduino Workshop A Hands On Introduction with 65 Projects First Edition By John
Boxall
[2]. Arduino Project Handbook 25 Practical Projects To Get You Started By Mark Geddes
[3]. 30 Arduino Projects for the Evil Genius, Second Edition [Monk, Simon]
[4]. Arduino Cookbook Michael Margolis
[5]. S. Letskovska, P. Rahnev and K. Seymenliyski, Using Optical Analyzer for Student
Education, XV International Symposium – SIELA 2009, ISBN 978-954-323-530-8,. p.
183-185
[6]. Ст. Моллова, К. Сейменлийски, С. Лецковска, Интелигентно светодиодно осветление, Международната НК „МАТТЕХ 2012”, т. 2, ISSN: 1314-3921, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, стр. 213-217
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ЧАТБОТ ЗА ЕФЕКТИВНО ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В
УНИВЕРСИТЕТСКИ САЙТ
Халил Юсеин Мехмед
Бургаски свободен университет

CHATBOT FOR EFFECTIVELY SEARCHING INFORMATION IN
A UNIVERSITY WEBSITE
Halil Usein Mehmed
Burgas Free University
Abstract: every student has faced difficulties in searching for information in a university
website. There is too much information and searching information becomes a slow process.
The implementation of a chatbot with predefined scenarios might be beneficial for students.
A chatbot would use artificial intelligence algorithms for effectively searching information
and finding answers to given queries.
Keywords: chatbot, artificial intelligence, NLP, chatbot engine,
I. МОТИВАЦИЯ
Според Analytics Edge [1] последните статистики показват, че почти половината
от потребителите често прекарват не повече от 45 секунди в търсене на информация
в един уебсайт (фиг.1). За по-малко от една минута, ако не успеят да намерят това,
което търсят те напускат уебсайта неудовлетворени. Информацията в един сайт на
университет е прекалено много и доста често неправилно структурирана. Това забавя
процеса на търсене на информация драстично и намалява вероятността студентите да
намерят точно това, което търсят. Има няколко начина за справяне с този проблем.
Един от тях е преструктуриране на целия уебсайт, но това ще отнеме много време и
ресурси. Другият начин е чрез чатбот, който ще отговаря на въпросите на потребителите.

Фигура 1. Статистика за време прекарано в уебсайт
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II. ЧАТБОТ
Ботът е софтуер, който извършва автоматични задачи. В други думи, ботът е
компютърна програма, която комуникира с потребителя. Чатботът служи за отговарянe на въпроси и запитвания, може и да извърши определена задача. То използва изкуствен интелект (AI), правила, обработка на естествени езици (NLP) и машинно
обучение (ML) и данни, които служат за генериране на отговори. Има два основни
вида чатбот:
Task-oriented (declarative) – това са програми с една цел, които фокусират
върху изпълнението на една функция. Използват правила, NLP, ML, те генерират
автоматизирани отговори. Те са сравнително прости и нямат много способности, но
са най-често използваните.
Data-driven and predictive (conversational) – те се наричат още и виртуални
асистенти и са много по- сложни, интерактивни и персонализирани. Тези чатботове
се ориентират от контекста и се „учат” в движение. Известни примери са Apple-Siri и
Amazon-Alexa. Най-сложните ботове от този вид може да съдържат в себе си няколко
Task-oriented бота, да извличат информация от тях без да има объркване в контекста.
Тренирането на чатбот се извършва чрез пренаписани разговори, които може да
се извършват между бота и потребителя. Чрез обработка на естествени езици (NLP)
въпросът на потребителя се конвертира в данни със ясна структура, което се използва
за намиране на правилен отговор:

Фигура 2. Схема на обработка на естествени езици
Стъпките на работа са следните:
1. Tokenization: NLP разделя изречението на отделни думи, които имат различни стойности в приложението.
2. Sentiment Analysis: ще се анализира потребителското изживяване и ще се
направи запитване към друг човек, ако е нужно.
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3. Normalization: намиране на често срещани граматически и правописни
грешки, които маже да променят значението на текста.
4. Named Entity Recognition: прави се връзка с контекста на думите в текста.
5. Dependency Parsing: търсят се подлози, глаголи, обекти и често срещани
фрази, за да се открие отговора на запитването.
Чатботите се свързват с база от данни, за да се намери отговор на всяко едно запитване.
III. РАЗРАБОТВАНЕ НА ЧАТБОТ
Разработването на един чатбот може да бъде и лесна и тежка задача в зависимост от сложността на дейностите, които то трябва да изпълни. Основните стъпки са:
 Определете изискванията, целите на чатбота, характеристиките, от които
вашият университет има нужда.
 Определете устройствата и каналите, за които ще бъде предназначен вашият бот.
 Съберете потребителските данни около, които ще бъде изграден вашият
чатбот. Определете ключовите думи. Тази информация ще ви е от полза при
определянето на характеристиките и способностите на чатбота, от които
има нужда вашата организация.
 След като сте избрали характеристиките и способностите на вашия бот изберете правилния „chatbot engine”.
 Създайте архитектура на разговор, който да съответства на вашата организация, за да може потребителите да достъпват това, от което имат нужда
възможно най-бързо и лесно.
 Проектирайте и разработвайте съответните диалози.
 Проектирайте контекста на диалозите. Основната цел на разработването на
един чатбот е да се създаде едно разговорно приложение. Всеки разговор
трябва да има контекст и ботът трябва да различава отделните контексти и
да превключва между тях. Това се прави с цел ботът да стане по-човечен и
за по-добро потребителско изживяване.
 След като сте събрали информацията нужна за разработване, въведете данните в правилен формат. Повечето chatbot engines имат тези два базови елемента – entities и intents. Entities – данни и ключови думи. Intents – намерения на потребителя в зависимост от въпросите и заявките.
 Веднъж вкарали данните започвайте да тренирате бота и да тествате. Това
ще отнеме време, но ще осигури безупречна работа.
 Последната стъпка е тестване от реални потребители и продължавайте да
оптимизирате системата, за да няма проблеми в бъдеще.
Разработването на чатбот изисква време, усилия и определени ресурси. Цената
на един чатбот може да варира от 0-5000$ на месец. В университет, който обучава
ученици в сферата на информационните технологии, чатботът може да бъде разработен от екип от студенти като семестриален проект. Това няма да коства почти никакви средства на университета и ще обогати портфолиото на студентите. Другият
вариант е с тази задача да се заемат хора, които не са се занимавали с програмиране и
технологии. Те могат да разработят чатбот чрез online chatbot builders. Чрез тях може
да се свърши тази задача без писане на код. Това ще ви струва не повече от 100$ на
месец с поддръжката. Третият вариант е да се наемат професионалисти, но цената
може да достигне до 5000$ на месец с поддръжка.
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IV. ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЧАТБОТ
Ползите от използването на чатбот в сайт на университет са много. Една от тях
е помощта в набирането на нови студенти. Голяма част от бъдещите студенти са
току-що завършили гимназия и нямат ясна представа за бъдещето си. Чатбот с помощта на изкуствен интелект може да им помогне във вземането на важни решения
за кариерата им. Може да дава насоки спрямо техните интереси и силни страни. Това
би довело до по-голям желание и прием от страна на студентите.
Чрез чатбот може да се улесни процеса на кандидатстване на студенти. Може
ботът да се научи на най-често задаваните въпроси от студентите от предишни години и да отговори на новите студенти. Може да сподели информация относно
campus-а, материалната база, стипендии и кандидатстването. Това ще разреши много
проблеми и излишно стресиране на студентите.
Новото поколение не обича да чака много и очаква бързо да намери отговор на
въпросите си. За да се покрият техните изисквания разработването на бот, който бързо да им отговори е много важно. Такъв пример е показан на фигура 3:

Фигура 3. Примерен модел за чатбот за университет
Чатботът може да заеме и ролята на преподавател като преподава и доставя
информация на студентите по определени предмети. По предварително изработени
схема то може да учи студентите дори и да ги изпитва с кратки въпроси под формата
на „quiz”. Пример е университетът Stanford, чиито ученици могат да използват подобен чатбот с въпроси. Техните резултати на тестове са видимо подобрени с около
25%.
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Фигура 4. Чатбот на Stanford, който задава въпроси на студентите
Многото информация в един сайт на университет пречи на учениците да намерят точно това, което търсят бързо. Загубата на време прави това действие досадно.
Вместо да проверяват всяка една страница, те могат да питат чатбота и лесно да се
ориентират, като спестят ценно време. Заедно със спестяването на време тяхното
търсене става по-сигурно защото намалява вероятността те да пропуснат нещо от недоглеждане.
Друг плюс от ползването на чатбот е подобреният имидж на учебното заведение. Както във всяка една друга индустрията и във висшето образование конкуренцията стававсе по-голяма. За да се различат от другите университети ръководствата на учебните заведения предприемат различни стъпки. Разработването на чатбот и ефективното му използване показва на бъдещите студенти, че университетът е
отворен към новостите, може да се приспособява, иновативен и модерен.
IV. ИЗВОДИ
В един уебсайт на университет чатбот може да служи за търсене на информация
относно преподаватели, специалности, учебен план, учебен график, изпити, предстоящи събития. Чатботът служи и за набиране на нови студенти и подобрява имиджа на университета, като го прави по-иновативен. Чрез използването им студентите
ще получат по-лесно информация относно дейностите, които се извършват в университета. Ще се намали времето прекарано в търсене на информация. Разработването
на подобна система не изисква много финансови ресурси, а много труд, време и прецизност. Наличието на чатбот в сайт на университет има много положителни ефекти
над студентите и университета.
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ИЗКУСТВЕНИ НЕВРОННИ МРЕЖИ
В КОМПЮТЪРНИ ИГРИ
Христо Звездов
Бургаски свободен университет

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN COMPUTER GAMES
Hristo Stoyanov Zvezdov
Burgas Free University

Abstract: Speech recognition, handwriting recognition, face recognition: just a few of the
many tasks that we as humans are able to quickly solve but which present an ever
increasing challenge to computer programs. We seem to be able to effortlessly perform
tasks that are in some cases impossible for even the most sophisticated computer programs
to solve. The obvious question that arises is „What is the difference between computer and us?”.
Keywords: Speech recognition, handwriting recognition, face recognition.

I. МОТИВАЦИЯ
Човешкият мозък е невероятно впечатляващ информационен процесор, въпреки
че „работи“ много по-бавно от обикновения компютър. Много изследователи в областта на изкуствения интелект виждат организацията на мозъка като модел за изграждане на интелигентни машини. Представете си тази „аналогия“ между сложна
мрежа от взаимосвързани неврони в мозъка и плътно свързани помежду си звена,
цени изкуствена невронна мрежа, където всяка единица – точно толкова, колкото и
биологичен неврон – е в състояние да приема множество входове и произвежда продукция. Помислете за следното описание: „За да развием усещането за тази аналогия,
нека разгледаме няколко факта от неврологията. Смята се, че човешкият мозък съдържа плътно взаимосвързана мрежа от около 10¹¹ неврона, всеки от които е средно
свързан със 10⁴ други. Активността на невроните обикновено се възбужда или потиска чрез връзки с други неврони. Известно е, че най-бързото време за превключване на
невроните е от порядъка на 10⁻³ секунди, доста бавно в сравнение със скоростта на
превключване на компютрите нот 10⁻¹º секунди. И все пак хората са способни да вземат изненадващо трудни решения, и изненадващо трудни решения, и изненадващо
бързо. Например, отнема около 10⁻¹ секунди, за да разпознае визуално майка си или
баща си. Като имаме предвид, че последователността от невронни снимки, които могат да се появят по време на този интервал от 10⁻¹ секунди, не може да бъде по-голяма от няколкостотин стъпки, което дава скорост на превключване на отделните неврони. Това наблюдение води до предположението, че способността на биологичните
невронни системи да обработват информация трябва да произтича от силно паралелни процеси, действащи върху изгледи, разпределени в много неврони. Един мотив за
системите на изкуствените невронни мрежи е улавянето на този вид силно паралелни
изчисления, базирани на разпределени изгледи.“[4]
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ИЗКУСТВЕНИ НЕВРОННИ МРЕЖИ

Изкуствените невронни мрежи са математически обекти, които изобразяват
едно векторно пространство в друго. Те са изградени от единици, наречени неврони,
които обработват входящите сигнали и препращат изхода към други неврони.
Съществуват няколко класа невронни мрежи, които се различават по схемата на
свързване на невроните, по стойностите на обработваните сигнали и по вида на преобразуващата функция. Както е показано на фиг. 1, неврон се изобразява под формата на изчислителен блок, който взима за входни данни и тегло, умножава ги и обобщава резултатите за получаване предизвикани от локалното поле v, който след това
минава през решаваща функция, за да получите крайния изход y.[1]

Фигура 1: Математически модел на неврон
Изразено като математическо уравнение, то се свежда до следното:
𝑦

φ

𝑥 𝑤

Решава се функцията 𝜑 𝑣 , които входни данни са (X0,X1,…, Xn), теглото е
(W0,W1,…, Wn)[1]
Разгледахме основните градивни елементи на невронните мрежи с поглед към
математическия модел на изкуствения неврон. Един неврон можеда се използва за
решаване на някои сравнително прости задачи, но за по-сложни задачи трябва да се
запознаем с невронна мрежа, откъдето идва терминът: невронна мрежа. Невронната
мрежа се състои от един или повече неврони, свързани в един или повече слоеве. За
повечето мрежи слоят съдържа неврони, които не са свързани помежду си. Въпреки
че структурата на взаимовръзките между слоевете на мрежата може да бъде редовна,
тегловните коефициенти, съврзани с различните междуневронни връзки, могат да се
различават значително. На Фиг. 2 е показана трислойна мрежа с два възела в първия
слой, три възела във втория слой и един възел в третия слой. Възли от първо ниво се
наричат входни възли, възел от трето ниво е изходен възел, а възлите в слоевете
между входни и изходния слой се наричат скрити възли. Обърнете внимание на вход522
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ните данни с етикет x6 на първия възел на скрития слой. Фиксираният вход (x6) не се
управлява от други неврони, а се маркира като постоянна стойност на единицата.

Фигура 2: Трислойна невронна мрежа
Това се нарича изместване и се използва за коригиране на характеристиките на
невронното задействане. Той има тегло (не е показано), свързано с него, но входната
стойност никога няма да се промени.
III. РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТОВЕ
За изпълнение и реализация на такава игра, се избира език на който ви е найлесно да програмирате, например аз почти във всички случаи избирам C++. Фиг. 3
показва екранна снимка от проста игра, която събрах, за да изследвам тази концепция. Идеята е проста: има двама играчи, всеки с гребло и топка, която отскача назад и
напред между тях. Всеки играч се опитва да позиционира греблото си, за да върне
топката обратно към другия Играч. Използвах невронна мрежа, за да контролирам
движението на лопатките и с помощта на обучение научих невронните мрежи да играят добре тази игра (по-точно, перфектно).

Фигура 3: Пинг-Понг Апликация
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Тренировката се извършва чрез стрелба с топка от центъра с произволна посока
(скоростта е фиксирана). Невронната мрежа получава като вход позицията на топката
(x, y), както и посоката и позицията на Y греблото (червено или синьо в зависимост
от това към кое гребло се движи топката). Мрежата е обучена да извежда посоката y,
в която трябва да се движи острието. Създадох трислойна мрежа с три възела на
входния слой, десет възела на скрития слой и един възел на изходния слой. Входните
възли получават същите пет входа, съответстващи на позицията и посоката на топката (x,y) и позицията на острието Y. тези възли са напълно свързани с скритите слоеве,
които на свой ред са напълно свързани с изходния възел. Фиг. 4 показва схемата на
местоположението на мрежата с входове и изходи. Теглата, пристрастията и функцията за вземане на решения не са показани.

Фигура 4: Невронна мрежа за Пинг-Понг играта
Мрежата се научава да премества греблото в същата посока y, в която се движи топката. След няколко хиляди поколения обучение невронната мрежа се научава
да играе перфектно (точният брой поколения варира, защото тежестите на мрежата се
инициализират от случайни стойности). Експериментирах с помощта на скорост на
гребло, която беше по-бавна от скоростта на топката, така че мрежите трябваше да
направят някаква форма на прогнозиране. С мрежата от Фигура 5 имаше известно
обучение, но невронните мрежи не успяха да се научат да играят перфектно. Някои
допълнителни функции трябва да бъдат добавени към мрежата, за да може тя напълно да проучи този проблем. В този пример невронната мрежа е единствената форма
на изкуствен интелект, която има компютърно контролиран противник. Чрез вариране на нивото на обучение, компютърният противник може да варира от лоша игра до
перфектна игра. Решението кога да спрете обучението е нетривиална задача. Едно
просто решение би било предварително да се обучи мрежата на определен брой повторения (да речем 1000) и след това всеки път, когато играчът печели, да тренира
мрежата с още 100 повторения. В крайна сметка това би довело до създаването на
перфектен компютърно контролиран противник, но също така би трябвало да доведе
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до все по-сложен противник. Използването на невронна мрежа за пълен изкуствен
интелект в играта вероятно няма да работи добре за нищо друго освен за прост пример за пинг-понг, който разгледахме преди това. Вероятно ще използвате традиционна машина за състояния за повечето решения за изкуствен интелект, но можете да използвате невронни мрежи, за да допълвате решения или да подобрите твърдо кодирана машина за състояния. Пример за това е невронната мрежа, която приема като вход
неща като здравето на героя, наличните боеприпаси и може би здравето и боеприпасите на човешкия противник. След това мрежата може да се реши, да се бият или да
избягат, и в този момент традиционен изкуствен интелект ще поеме действителното
преместване, търсене на пътя, и т.н. В продължение на няколко игри, които мрежата
може да подобри процеса на вземане на решения, следването, води ли всяко решение
на победа или загуба (или може би по-малко в световен мащаб, към увеличаване или
намаляване на здравето и/или боеприпаси).Една област, която ме заинтригува и на
която бяха посветени някои изследвания, е идеята за използване на невронни мрежи
за извършване на реални физически изчисления в симулация. Мисля, че това е обещаващо, защото обучението на невронна мрежа в крайна сметка е процес на намиране на функция, която съответства на множество набори от данни. Предвид сложността на изграждането на физически контролери за физически симулирани игри, мисля,
че невронните мрежи също са една от възможностите за решаване на този проблем.
Използването на невронни мрежи за разпознаване на модели на различни форми е
крайната им сила. Дори в описаните задачи мрежите ще бъдат използвани за разпознаване на модели, независимо дали са здрави и боеприпаси, сили, действащи върху
обект или нещо друго, и след това да предприемат подходящи действия. Силата се
крие в способността на невронните мрежи да бъдат обучени чрез набор от добре познати модели и след това да извличат смислени решения, когато са представени от неизвестни модели. Тази функция на екстраполация от съществуващи данни към нови
може да се приложи към областите на разпознаване на реч, разпознаване на почерк и
разпознаване на лица, споменати в началото. И това може да бъде полезно и за
„размити“ области, като например търсенето на тенденции в анализа на фондовия
пазар. Във фиг.6 виждаме как истински играч се среща с не-игрални герои, което е
направено от програмистите на самата игра.

Фигура 6: Истински играч управляващ синия герой и не-игрален герой
генериран от самата игра
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IV. ИЗВОДИ И РАЗВИТИЕ
В самия процес на разработване на играта е ясно, че приложението на невронните мрежи е безгранично в нашият свят, главно в компютърните игри се прилага
доста често и има доста голямо развитие от самото си начало, това беше само един
прост пример с Пинг-Понг игричката, но в игри като Dota, League of Legends, World
of Warcraft (особено тази последната, отворен свят с адски много възможности и на
всеки ъгъл са използвани точно тези мрежи за добавяне на история към играта, програмистите които са я правили създават един нов свят за нас, неопознан, който да ни
отърси от реалния свят и ние да можем да се впуснем в една фантастика. Опитах се
да сведа тежката математика до минимум, подробностите за кодовата проба почти не
се споменават и все още предоставям солиден преглед на невронните мрежи за обратно разпространение. Надяваме се, че тази статия съдържа прост преглед на невронните мрежи и ви дава някои прости примери за код, които да проучите, за да видите дали си струва да изследвате невронните мрежи за вземане на решения във вашите приложения. Бих препоръчал да проверите някои връзки, за да получите по-ясна представа за всички странности на невронните мрежи. Насърчавам ви да експериментирате с невронни мрежи и да измислите нови начини, по които те могат да добавят реализъм към предстоящите заглавия на игри или да увеличат производителността на
приложенията.[3]
Използвана литература и интернет източници:
[1]. Introduction to Neural Networks with an Application to Games – Dean Macri
[2]. Лекция на Пламен Пенчев за Изкуствени Невронни Мрежи
[3]. The nature of code – Daniel Shiffman
[4]. Machine Learning, by Tom M. Mitchell, McGraw Hill Companies, Inc. (1997)
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РАСПБЕРИ ПАЙ КЛЪСТЕР КАТО СРЕДА ЗА РАЗРАБОТКА НА
ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ „СТУДЕНТСКИ СЪВЕТНИК“
Хрусав Хрусафов, Георги Маджаров, Калоян Тотев
Бургаски свободен университет

RASPBERRY PI CLUSTER AS AN ENVIRONMENT FOR
DEVELOPING ARTIFICIAL INTELLIGENCE
„STUDENT ADVISOR”
Hrusav Hrusafov, Georgy Madzharov, Kaloyan Totev
Burgas Free University
Abstract: In this report we use raspberry pi computers to create a cluster machine and use
it to power an artificial intelligence, which is designed to help students. Research is
conducted to ensure that suck a system is stable and reliable. The method used is unit
testing of all components of the “Advisor”.
Key words: raspberry pi cluster, artificial intelligence
Въведение
Анализът на тенденцията в световен мащаб да се разчита все повече на изкуствен интелект, налага разглеждането на методи за внедряване на такъв в образователната система и внимателното изследване на резултатите. Тъй като изкуствения интелект разполага с възможността да комуникира с множество устройства едновременно, това го прави много полезен за комуникация и организация на големи групи хора,
както и спомага десеминирането на информация.
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Идеята на нашето начинание е да създадем изкуствен интелект, от типа машинно обучение, който да може да преработва информация относно студентите и техните
моментни ситуации, така че да предлага адекватни начини за справяне с тях. Изкуствения интелект ще има достъп до бази данни, които ще бъдат преработвани от студенти персонал на университета и лектори в зависимост от типа си.

Тук можем да видим какъв е модела на целия проект и каква е генералната идея
за работа, но тъй като този проект се занимава със „Съветника“, ще се фокусираме
върху тази част.
Първо за да създадем изкуствения интелект, трябва да подсигурим хардуерната
платформа на която ще го реализираме. Това постигаме като използваме 4 разбери
пай едноплаткови компютъра, които свързваме към един суич като така осигуряваме
всички те да са на една и съща мрежа и елиминираме потенциални Wi-Fi проблеми.
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След като вече имаме хардуерната част подготвена можем да погледнем как изглеждат нещата от към софтуер. Първото нещо което трябва да направим е да инсталираме операционните системи на разбери пи компютрите и да ги стартираме. Това
правим като отидем на официалния сайт на разбери и изтеглим най-новата операционна система. След това я записваме върху SD картата, влизаме в /boot и създаваме празен .ssh фаил за да подсигурим че ще имаме достъп чрез ssh. Тъй като изпълняваме инсталацията върху няколко компютъра едновременно, с цел спестяване на
време използваме fabric пакета, който ни позволява да изпратим и приемем команди
в командния ред към няколко IP адреса едновременно като всеки от тях си има парола за достъп и специфично IP. Начина по който намираме адресите на клъстърните
компютри е чрез Angry IP scanner.

След като разберем адресите на устройствата, създаваме fabfile с помощта на
Text Editor и пишем прост код на Python който да ни даде достъп до четирите компютъра едновременно.
$ sudo pacman -S fabric
$ touch fabfile.py
$ chmod +x fabfile.py

from fabric.api import *
env.hosts = [
#RPi1
'pi@192.168.1.126',
#RPi2
'pi@192.168.1.252',
#RPi3
'pi@192.168.1.124',
#RPi4
'pi@192.168.1.150',
]
# the downside is you have to use a plaintext password
env.password = raspbery’(your pi pass)’
# launch the command to all the cluster nodes
@parallel
def cmd(command):
sudo(command)
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След като файла е създаден и вече имаме Fabric инсталиран на машината можем
да използваме
$ fab cmd:"ls -la"
В същата директория където създадохме fabfile, за да можем да потвърдим, че
наистина работи и няма нищо объркано. Следващия пакет който ще ни трябва, трябва
да инсталираме върху разбери компютрите. Пакета се казва mpi4py. Това което този
пакет прави е да сработи четирите различни компютъра, така че за външен наблюдател те да изглеждат като един. (да създаде от 4 индивидуални компютъра, клъстер)
За да можем да инсталираме mpi4py ръчно, а не чрез пакетен мениджър, се налага
първо да инсталираме компилатор за mpi, който се казва mpicc на всички разбери
компютри. След инсталацията на компилатора можем да минем към тегленето на
mpi4py със следните две команди:
$ curl ‐O https://bitbucket.org/mpi4py/mpi4py/downloads/mpi4py‐X.Y.tar.gz

Или
$ wget https://bitbucket.org/mpi4py/mpi4py/downloads/mpi4py‐X.Y.tar.gz

След като вече сме изтеглили .tar файла, трябва да го разархивираме, след което
трябва да построим пакета. След построяването на пакета, се заемаме с инсталацията
на mpi4py и тестваме дали е правилно инсталиран. Всичко е готово върху машините
поотделно, но засега те все още не знаят, че трябва да се държат като една. Това им
казваме като създадем фаил с IP адресите на всеки един node в клъстъра. Нашия
клъстер вече изглежда така софтуерно:

След като вече имаме създадена среда за развитие на изкуствен интелект, можем да започнем с разработване на модел на поведение на изкуствения интелект. Като за начало можем да използваме проста блок схема за да определим какво трябва да
прави той.
В тази блоксхема виждаме как изкуствения интелект ще използва оценките и
постиженията на студента които ще прегледа в неговия акаунт за да му помогне.
Също така виждаме, че лекторите могат да добавят материали към допълнителните
или помощните за да може „Съветника“ да ги ползва когато „съветва“ студенти.
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Заключение:
Този съветник би подобрил ефикасността на студентите и би им помогнал да са
по-добре информирани и по-малко стресирани през времето си в университета. Винаги ще имат съветник със себе си и няма да се налага да се допитват до лекторите толкова често, като по този начин ще станат по-самостоятелни и също ще освободят време на лектора за да може да обърне повече и по-концентрирано внимание към помалка група студенти. Също така този „Съветник“ би улеснил много комуникацията
между студент и лектор тъй като в апликацията която комуникира с него ще има информация за интернет адресите на лекторите и часовете на техните консултации,
където студента ще може да се запише онлайн.
Източници:
[1]. https://www.lucidchart.com/
[2]. https://www.tutorialspoint.com/artificial_intelligence_with_python/artificial_intelligen
ce_with_python_unsupervised_learning_clustering.htm
[3]. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies - Nick Bostrom
[4]. https://ubuntu.com/blog/building-a-raspberry-pi-cluster-with-microk8s
[5]. https://www.picocluster.com/collections/raspberry-pi
[6]. https://hackaday.com/2019/11/27/your-raspberry-pi-cluster-is-not-like-this-one/
[7]. https://hackaday.com/2020/04/24/raspberry-pi-cluster-shows-you-the-ropes/
[8]. https://www.raspberrypi.org/blog/five-years-of-raspberry-pi-clusters/
[9]. https://magpi.raspberrypi.org/articles/build-a-raspberry-pi-cluster-computer
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