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КАК СЕ ВЪЗПРИЕМА ФИГУРАТА НА КОРПОРАТИВНИЯ 

ДЛЪЖНИК ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА НА 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САЩ И НЯКОИ АЗИАТСКИ ДЪРЖАВИ. 

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ 
 

Десислава Бурянова Кузманова 
Бургаски свободен университет 

 
HOW CORPORATE DEBTOR IS PERCEIVED BY UK 

LEGISLATION, LAW OF THE UNITED STATES AND LEGAL 
SYSTEMS IN SOME ASIAN COUNTRIES. MAIN HIGHLIGHTS 

 

Dessislava Burianova Kuzmanova 
Burgas Free University 

 
 

Abstract: The reforms under consideration concerning the corporate debtor include not 
only the execution of cash on shares, stocks and enterprises. The important role of 
individual enforcement and its interrelation with the possibility of further depersonalization 
of the individual creditor in the universal enforcement and bankruptcy is also outlined. 
 
Key words: reform, debtor, enforcement, bankruptcy, insolvency 

 
 

През различни исторически периоди, в държави с напреднала или развиваща се 
икономика, в ситуации на икономически кризи и в „нормални“ времена, в Европа, 
Северна Америка и Азия, законотворците, които работят над материята, свързана с 
мерките срещу корпоративната задлъжнялост, рядко се допитват до самите длъжни-
ци. Длъжниците отсъстват от световни форуми, работни групи или дебати в областта, 
които са предназначени да подпомагат националните законодателства[1]. Причините 
за това са много – от възможността длъжниците да не разпознават интересите си в за-
конодателството, свързано с изпълнението, фалита и несъстоятелността, до това да не 
се идентифицират в него, а техните интереси да бъдат отстоявани от други заинтере-
совани страни, чиито интереси съвпадат. 

В разгледаните по-долу реформи, касаещи корпоративния длъжник [2], е вклю-
чено не само изпълнението на парични средства върху дялове, акции и предприятия, 
предмет на моя научен интерес. Поставих си малко по-широка цел – да очертая важ-
ната роля на индивидуалното изпълнение и взаимовръзката му с възможността за по-
нататъшно обезличаване на отделния кредитор в универсалното принудително изпъл-
нение и фалита. Оттук възникна и необходимостта, за по-голяма пълнота, да засегна 
и процесите по оздравяване и преструктуриране на предприятията. 

 
 

                                                            
1 Ralph Brubaker, Robert M. Lawless, Charles J. Tabb - A Debtor World. Interdisciplinary 
Perspectives on Debt, Oxford University Press (2013), p. 236 – p. 301. 
2 Приемам, че фигурата на „корпоративен длъжник“ е относима както към капиталовите, така 
и към персоналните дружества. 
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Реформите в областта на фалита във Великобритания  
 

Основният стимул за реформите в областта на фалита в Англия произтича от 
увеличаващите се проценти на корпоративен провал през 70-те години на XX век. В 
областта на трудовата заетост се констатира корелация между ликвидациите на ком-
пании и загубата на работни места. Законът за несъстоятелност на Англия (English 
Insolvency Act), който не е цялостно реформиран от края на XIX век, по никакъв на-
чин не подпомага дружествата-длъжници. Напротив, английският Закон за несъстоя-
телността традиционно е на страната на кредитора. 

Ако дългът е обезпечен в полза на кредиторите, то те могат да изземат активите 
на компанията-длъжник, без значение от последиците по отношение на жизнеспособ-
ността й. Тъй като държавата-кредитор има приоритет пред останалите, понякога въз-
становява просрочени задължения, но при наличие на бедни и необезпечени кредитори. 

Факт е, че английският Закон за фалита (English bankruptcy law) позволява на 
кредиторите и длъжниците да водят преговори и да се споразумеят за изплащането на 
дълга, но това не „дава въздух“ на компаниите-длъжници. Затова и реформаторските 
усилия на Правителството са „отговор“ на общественото недоволство срещу т. нар. 
„синдром на феникса“ – управляващите проблемни компании прехвърлят ценните 
им активи на нови компании с имена, почти идентични с първите, а останалите 
„проблемни“ активи се ликвидират и по този начин кредитните им задължения се по-
гасяват. Така директорите продължават да работят чрез новите компании. 

През 1977 г. Правителството на Великобритания сформира комисия, ръководе-
на от отличения специалист в областта на несъстоятелността – Кенет Корк, която да 
изработи препоръки за осъществяване на бъдещи реформи в областта[3]. 

Финалният доклад на „Комисията Корк“, представен пред британския парла-
мент през 1982 г., получава голямо внимание, тъй като по това време във Великобри-
тания е отразен най-високият процент на корпоративна несъстоятелност след Голя-
мата депресия. Лондонският вестник Times широко отразява „новите предложения 
за спасяване на компаниите, когато все още има бизнес за спасяване“[4].  

През 1984 г. е създаден документ за несъстоятелността – „Бяла книга на Обеди-
неното кралство“ (White Paper on insolvency), обхващащ законодателните намерения. 
С цел „прочистване на пазара“, Правителството предлага всеки управител на 
дружество, подтикнато към принудителна, неправомерна ликвидация, за което има 
подадени сигнали, да няма право да заема длъжността управител в продължение на 
най-малко три години. Целта на мярката е да бъде наложено на управителите да сле-
дят финансовото състояние на компаниите си и да предприемат навременни действия 
при големи загуби. Въвежда се и критерий за неправомерна търговска дейност – 
осъществяването на търговска дейност от дружество, което е технически в процедура 
по несъстоятелност. В тази връзка, Правителството предлага всеки управител на дру-
жество да носи пълна лична отговорност, в случай че допусне неправомерна търгов-
ска дейност.  

Независимо от силната съпротива на бизнес организациите, Правителството 
продължава начинанието си и въвежда мерките в законопроект за несъстоятелност. 
Законопроектът, внесен за гласуване в Камарата на лордовете, претърпява унизител-
но поражение. Независимо от това, Правителството продължава успешно с перспек-
тивата за граждански искове за неправомерна търговия по отношение на управители-
те на дружествата.  

                                                            
3 Terence, C. Halliday and Bruce G. Carruthers. Rescuing Business: The Making of Corporate 
Bankruptcy Law in England and the United States (1998) Stanford University Press. p. 125. 
4 The Times, August 18, 1983. 
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Възприемане на фигурата на корпоративния длъжник в законодателството 
на САЩ 
За разлика от Великобритания, основните реформи в САЩ на Кодекса на фали-

та от 1978 г. (US Bankruptcy Code), не са пряка реакция от финансова криза или тежка 
депресия.  

През 50-те и 60-те години на XX век, американските предприятия са с ниско 
ниво на корпоративен провал, но след 1960 г. размерът на корпоративните задълже-
ния при фалит започва да нараства и през периода 1965 г. - 1975 г. се увеличава с 
около 400 процента.  

Поемат се множество инициативи, свързани с предложения за реформи в сфера-
та на фалита. Водещи практици и преподаватели в областта настояват за обстойно 
преразглеждане на законодателството от 1930 г. Причините за това варират – от теза-
та, че законът вече не е актуален до провал в работата на магистрати, адвокати и кон-
султанти. Големи кредитни институции се присъединяват към жалби на адвокати, 
специалисти в областта на фалита, свързани с обърквания и противоречия в главите – 
X, XI и XII от Закона.  

Реформираният през 1978 г. Кодекс на фалита изразява целта на Конгреса – сти-
мулиране на корпоративните длъжници към по-ранно обявяване на неплатежоспо-
собност. Мотивът е, че продължаването на дейността на икономически жизнеспособ-
но дружество е по-полезно, отколкото продажба на активите му в процедура по лик-
видация.  

Дружествата-длъжници са разграничени на притежаващи активи и подлежащи 
на ликвидация, като това е постигнато чрез въвеждането на следните мерки – облек-
чаване режима за обявяване на фалит и оставане управлението на компанията-длъж-
ник в ръцете на ръководния й орган, дори и след започване на делото; разширяване 
на правомощията на длъжниците, така че да могат да поемат и преотстъпват догово-
ри, по които, в качеството си на изпълнители или лизингополучатели, са в неизпълне-
ние; предоставяне на възможност на длъжника да предложи план за преустройство 
(който може да бъде удължаван във времето по основателни причини), в който кре-
диторите да бъдат разделени на класове, според вземанията им и диференциране на 
исковете на обезпечени и необезпечени.  

Съществена роля имат създадените компютърни бази данни за кредитна инфор-
мация, които се управляват от отчетни агенции. От една страна те позволяват на кре-
дитодателите да определят кредитния риск на даден бизнес, а от друга – предоставят 
информация, подпомагаща вземането на решение, дали срещу определено дружество 
да се образува дело за събиране на дълга и/ или да се открие съдебно производство.  

 
Азия: проекти за дисциплина и реорганизация на длъжника 

Разбивайки репутацията на т. нар. „азиатски тигри“, азиатската финансова криза 
избухва в целия регион в началото на 1997 г. и заплашва да повлече надолу цялата 
световна икономика. G-7, G-22 и други групи нации стигат до извода, че в допълне-
ние към макроикономическата реконструкция, част от причините за финансовия срив 
се дължат на неразвита/погрешно организирана процедура, водеща до корпоративен 
фалит. 

G-7 и G-22 възлагат на международните финансови организации да разработят 
юридическа програма с водеща цел изграждане на институции и развитие на концеп-
ция за фалита. 

Следователно, реформата в областта на фалита при Корея, Индонезия и Китай 
рязко се отличават от тези във Великобритания и САЩ. Причината е, че в тези азиат-
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ски държави реформите се провеждат в ситуация на силно изразен международен 
контекст.  

Тези три държави, подложени на външен и вътрешен натиск, приемат сходни 
мерки в областта – длъжниците трябва да бъдат изключително дисциплинирани, 
предвид заплахата от ликвидация, в случай че станат неплатежоспособни; да бъдат 
стимулирани, чрез възможност за преструктуриране, в случай че биха могли да бъдат 
спасени.  

Република Корея 
Между Корейската война и средата на 90-те години на XX век, Корея прави 

прехода от развиваща се към напреднала икономика, малко след което корейската 
икономика потъва в пропастта на Азиатската финансова криза и преминава към ико-
номика, в която задлъжнялостта става по-скоро норма, отколкото изключение. Зато-
ва, през 1997 г. започват да се прокарват различни законодателни инициативи, всяка 
от които пряко или косвено касае корпоративния фалит. 

Моделът на управление на Корея включва и решения на това, кои отрасли на 
икономиката на държавата са приоритетни. Държавните регулатори вземат решение, 
кои компании следва да получат кредит. Затова, независимо от факта, че корейските 
дружества търгуват на открития пазар, те продължават да са зависими от държавното 
управление, а проблемите с дълга на по-големите компании се третират като пробле-
ми на правителствените регулатори и съвместни решения на банкери[5]. 

Върховният съд на Корея стартира инициатива по реформа на съдилищата, 
представляваща включително и ответна реакция спрямо нанасяните вреди на длъж-
ниците. През 1992 г. и отново през 1996 г,. Върховният съд ревизира указанията за 
работа на съда, свързани с дела по Закона за корпоративната реорганизация 
(Corporate Reorganization Act). Установяват се по-ясни указания към страните, отст-
раняват се неясноти, намалява се забавянето на процеса. Политическото влияние за-
тихва, редуцират се корупционните практики от страна на длъжниците с цел избягва-
не от отговорност спрямо кредиторите. 

Настъпването на финансовата криза в края на 1997 г. също допринася за оказва-
не на международен натиск върху правителството на Корея. МВФ и Световната бан-
ка, частни банкери и юристи настояват Корея да изработи цялостна и напълно функ-
ционираща система за корпоративен фалит, включваща законодателни промени, ре-
форма на съдилищата и изграждане на механизми за извънсъдебно преструктуриране 
на дружествата-длъжници.  

В отговор, Правителството предприема редица законодателни реформи, при 
които длъжниците като заинтересована страна почти не участват. Пример е измене-
нието на Закона за корпоративната реорганизация, в който корейските законодатели 
залагат по-голяма прозрачност в съдебните решения по отношение на „теста за не-
състоятелност“, който представлява ответна реакция спрямо поведението на длъжни-
ците. Създадено е и ново основание за фалит – въведен е тест от икономически кри-
терии, в който стриктно се прилагат счетоводните стандарти от корпоративните ба-
ланси. Извършените законодателни промени от 1999 г. целят да се ускори процедура-
та по фалит чрез възможност за бързо завеждане на искове от страна на кредиторите, 
така че техните вземания да бъдат гарантирани своевременно чрез налагане на обез-
печителни мерки спрямо длъжниците.  

                                                            
5 Ginsburg, T. Constitutional Courts in East Asia: Understanding Variation, 3 Journal of Comparative 
Law 80 (2008). 
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С акцент върху извънсъдебното преструктуриране на дружествата-длъжници, 
през 2001 г., в Корея са предприети две законодателни промени, които оказват влия-
ние върху фигурата на длъжника – превантивна реорганизация на неплатежоспособ-
ните дружества и по-строги мерки от страна на банките спрямо отпускането на кре-
дити на длъжници.  

Индонезия 
Докато в Корея длъжниците са изключително слабо представени в законодател-

ните инициативи, свързани с излизаното от Азиатската криза, то в Индонезия те 
участват, но не като „конвенционални“ законодатели, тъй като са изключени от офи-
циалното законотворчество, в което се проектират широките параметри на новата 
система за фалит. Поради тази причина, длъжниците изработват закон в сферата на 
изпълнението, чрез който ефективно „лишават от съдържание“ новия закон за корпо-
ративната несъстоятелност.  

Кризата се отразява върху Индонезия изключително тежко. Външната задлъж-
нялост надвишава тази на другите държави в региона, непогасените банкови задъл-
жения достигат 65-75 % [6], пазарите не са правно регулирани. IFI (Световна Банка и 
Международния валутен фонд) настоява Индонезия да препроектира банковата си 
система и държавните институции.  

Реформата на индонезийската система за фалит не започва с Азиатската криза. 
Вече е стартирала инициативата за цялостно обновяване на системата на търговското 
право, включваща създаването на специализиран търговски съд. В края на 1997 г., 
министърът на финансите и икономиката на Индонезия убеждава Агенцията на САЩ 
за Международно развитие (USAID) да финансира проект, чрез който чуждестранни-
те инвеститори да се убедят, че Индонезия може да се справи с нарастващата тежест 
на дълга на своите корпорации, който предполага нова система за преструктуриране 
на дълга и убедително „поправяне“ от законодателството на Индонезия в сферата на 
фалита. Проектът, финансиран от USAID, изразява стремеж за въвеждане на реорга-
низация и ликвидация на дружествата-длъжници, с препоръка да се отнеме от съди-
лищата надзора, свързан с процеса по фалит и това задължение да се прехвърли 
върху специализирана агенция – радикално отклонение от посоката, определена от 
IFI (Световна Банка и Международния валутен фонд).  

МВФ, заедно с местни реформатори, убеждават Президента на Индонезия да 
обнародва с декрет повече от 90 изменения в Холандския закон за колониален 
банкрут (Dutch colonial bankruptcy law), който не е съществено реформирани от 1906 г. 
Целта на тези изменения е да се стимулира реорганизацията на дружествата-длъж-
ници и да се създаде ефикасна и прозрачна съдебна процедура по фалит, която да 
стимулира кредиторите да участват в плановете за преструктуриране на корпоратив-
ните длъжници. Всичко това е спряно от поддръжниците на строгите разпоредби за 
ликвидация. Представителите на групата на длъжниците не се отказват, но Президен-
тът се оказва в позиция между двете групи и заема страна на групата, подкрепена от 
МВФ.  

Тъй като длъжниците възприемат декретът от 1998 г. като твърде благоприятен 
за групата на кредиторите, длъжниците предлагат на министъра на правосъдието те-
хен екип да разработи работен план за законодателни промени, предоставящи повече 
възможности на длъжниците – дружества с ограничена отговорност. Предложените 
мерки целят намаляване на корупцията и некомпетентността в съдилищата, разглеж-

                                                            
6 Kim, Se-Jik and Mark R. Stone. 1999. „Corporate Leverage, Bankruptcy, and Output Adjustment in 
Post-Crisis East Asia.” Working paper WP/99/143. Washington DC: IMF. 
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дащи процедурите по фалит. Тъй като законодателната власт не потвърждава прези-
дентския декрет от 1998 г., съюзниците на МВФ в Индонезия възприемат това като 
сериозна заплаха.  

Акцентите в проекта на длъжниците са следните – извънсъдебно решаване на 
споровете между кредитори и длъжници, подпомагано от консултанти; предоставяне 
на възможност на длъжниците да запазят управлението на дружествата си, вместо да 
преминат към процес на преструктуриране, управляван от кредиторите. 

Фигурата на длъжниците участва и в друга част от реформите в Индонезия. 
Докладът от Bappenas от 1998 г. [7] препоръча създаването на специализиран търгов-
ски съд, който да разглежда процедурите по фалити. Постигнат е международен кон-
сенсус в подкрепа на твърдението, че компетентен, ефективен и прозрачен съд може 
да спаси бизнеса и да защити кредиторите. Създаденият Търговски съд, за който в 
кратък срок са подбрани и обучени съдии, се превръща в „защитена зона за длъж-
ници“ [8], които наемат адвокати, за да защитават правата им, съблюдавайки зако-
ните.  

През септември 1998 г. Правителството на Индонезия стартира още една ини-
циатива, създадена за компании с активи над 10 милиона долара, в която длъжниците 
отново оказват влияние. Това е специална работна група, състояща се от експерти и 
медиатори, чиято роля е да насърчава длъжниците и кредиторите към споразумение 
за преструктуриране на дълга. 

Работната група се сблъсква с трудности още при създаването си, тъй като Пра-
вителството отказва да й предостави правомощия за изпълнение или възможност за 
налагане на санкции, така че групата да успее да въведе адекватно длъжниците в 
ефективни преговори. Тъй като Търговският съд също не функционира достатъчно 
ефективно, липсата на подходящи санкции спрямо длъжниците дава възможност да 
им бъдат отпускани такива заеми, които не могат да бъдат изплатени. Поради тези 
причини, работната група е закрита през декември 2003 г. 

Китай 
Реформата в Китай в областта на фалита съществено се различава от реформите 

в Индонезия и Корея, тъй като в социалистическата пазарна икономика на Китай 
липсват материалният закон и правните институции, а строгият контрол върху сте-
пента на чуждестранно въздействие върху китайските капиталови пазари съществено 
изолира държавата от ефектите на Азиатската криза. Китайските политици отхвърлят 
бързопротичащите реформи, като вместо това предпочитат метафорично да следват 
постепенния път, описан от президента Ден Сяопенг като „пресичане на реката ка-
мък по камък“. 

Докато Китай полага усилия в изграждането на правна рамка на бъдеща пазарна 
икономика, централно място заемат ключов клас длъжници, каквито не са наблюда-
вани сред останалите държави – жертви на Азиатската финансова криза. В периода 
след 1978 г., държавните предприятия са единствените участници в стопанския про-
цес, а икономиката функционира като обществена собственост.  

Първата фаза от реформата, свързана с фалитите, се провежда през 1980 г. пара-
лелно с научно изследване, чието заключение гласи, че нито ръководството, нито ра-
ботниците в държавните предприятия, могат да бъдат мотивирани да подобрят опера-

                                                            
7 Bappenas. 1998. Ali Budiardjo, Nugroho, and Reksodiputro (eds.), Law Reform in Indonesia: 
Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia. Jakarta: Cyberconsult. 
8 Suyudi, Aria. 2004. Does the Court Impose Diff erent Treatment for Diff erent Kinds of Creditors in 
Bankruptcy Petitions? A Jurimetric Analysis of Indonesian Commercial Court Decisions on 
Bankruptcy. Rotterdam: Erasmas University. 
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циите, да станат ефективни или да поемат отговорност с цел реализиране на печалба. 
Обоснованият страх от фалит и безработица е повод за преориентиране на държавния 
капитал. 

В резултат на това, китайският премиер внася Проектозакон за ликвидацията на 
тези предприятия, които от една страна стават сериозна заплаха за длъжниците, а от 
друга провокират мениджърите да констатират, че не могат да носят отговорност за 
печалбите на дружествата, при положение че те са изпълнители на поръчките на дър-
жавни служители. Този закон се оказва неефективен, тъй като не променя особено 
ситуацията с държавните предприятия. Затова китайското правителство предприема 
редица административни мерки – създадена е Държавна икономическа и търговска 
комисия, която представлява държавните предприятия-длъжници пред банките и ра-
ботниците.  

През 1994 г. държавната политика на Китай се ориентира към защита интереси-
те на държавните предприятия и намира израз в следните мерки: дава се приоритет 
на реорганизацията и сливането на държавните предприятия пред ликвидацията им; 
работниците в държаните предприятия имат предимство пред останалите кредитори 
в случай на уволнение; банките опрощават определена част от дълга на държавни 
предприятия, които могат да се слеят с по-стабилни такива. Същевременно, тези мер-
ки срещат огромна съпротива от страна на банките, тъй като предизвикват множест-
во „фалшиви фалити“ на държавни дружества. 

Третата фаза от реформата започва през 1994 г., когато е съставен екип, който 
да разработи всеобхватен закон за фалита, включващ всички предприятия (Законът за 
корпоративния фалит влиза (Enterprise Bankruptcy Law) в сила през 2007 г.). В закона 
са включени мерки за реорганизация на по-големи длъжници под надзора на съда, 
както и възможности за сключване на извънсъдебни споразумения между по-малки 
длъжници и кредитори, както и за провеждане на процедура по ликвидация на дру-
жествата. 

Статусът на длъжниците в новия закон на Китай е спорен поради постоянната 
смяна на версиите му, тъй като е необходимо одобрението на партията и Национал-
ния народен конгрес – Парламентът на Китай. В някои части на закона, държавните 
предприятия-длъжници присъстват, заедно с всички други длъжници. Същевремен-
но, те присъстват и в отделна глава, в която са заложени специални условия и изклю-
чения по отношение на тях – административен контрол от страна на Комисията за 
надзор и управление на активите на Китай (SASAC); изискване за получаване на одо-
брение от страна на съответната надзорна агенция, преди държавно предприятие да 
обяви фалит. Също така, единствено юридическите лица имат право да обявят фалит.  
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Abstract: The purpose of this article is to present an experimental pedagogical game model 
designed for children when working with emotions. Expressive techniques are used to 
stimulate and support the development of emotional intelligence in children and 
adolescents. The use of cognitive games as a pedagogical resource increases interest and 
learning motivation. The game activity itself can be accepted as a form of learning, due to 
its focus on operating with knowledge. The game model assists in the process of learning, 
recognizing, expressing and regulating emotions. It can also be applied in the context of 
tasks related to the development, upbringing and socialization of children. 
 

Key words: pedagogical game models, creative techniques, child development, emotions 
 
Абстракт: Целта на настоящата статия е да представи експериментален педаго-
гически игрови модел, предназначен за деца при работа с емоциите. Използвани са 
творчески техники, които стимулират и подпомагат развитието на емоционална-
та интелигентност при децата. Използването на познавателни игри като педагоги-
чески ресурс повишава интереса и учебната мотивация. Самата игрова дейност мо-
же да се приеме и като форма на обучение, поради нейната насоченост към опери-
ране със знания. Игровият модел съдейства в процеса на научаване, разпознаване, 
изразяване и регулиране на емоциите. Може да се прилага и в контекста на зада-
чите, свързани с развитието, възпитанието и социализацията на децата. 
 

Ключови думи: педагогически игрови модели, творчески техники, детско развитие, 
емоции 

 
 
Теоретични аспекти на изследваната тема 
 

„Играта е особен начин на отражение и усвояване на действителността чрез 
собствена дейност във въображаем план“ [2]. 

Играта е водещ тип дейност в детска възраст – в нея са корените и от нея се раз-
виват всички останали дейности – детето се подготвя за учене, труд и изобщо за пъл-
ноценен живот като възрастен именно в играта. Нейното предназначение е в упраж-
няването на базисни физически умения, в усъвършенстването на способностите и 
придобиването на нарастваща компетентност във все по- трудни психологически за-
дачи. Играта е отразителна и същевременно творческа дейност: детето подражава на 
действията и поведението на другите, но по творчески начин, защото не повтаря точ-
но възприетото, а отразява впечатленията по свой начин [3]. Игровата дейност, като 
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тип дейност със свои мотиви, позволява разгръщане на учебната работа по привлека-
телен и непринуден начин. Стимулира ученето чрез действие, при което водещи са 
емоциите. Емоционалността, възникваща при дидактическата игра, е предпоставка за 
създаване на психологически комфорт при изучаване на учебно съдържание с раз-
лична степен на трудност. 

 

Включването на дидактически игри в учебния процес: 
o мобилизира вниманието на малките ученици; 
o превръща ги в активни субекти на учебно-възпитателния процес – от обуча-

вани в самообучаващи се; 
o намалява напрежението при решаване на учебните задачи и житейски ситуа-

ции. [1] 
 

В учебния процес основните елементи от структурата на играта могат да се из-
ползват като форма на организация, метод на обучение, като самостоятелна игрова 
практика. 

 
Класификация на детските игри 

 

 
 
 
Значението на игровите модели в педагогическата практика 
 

Играта е школа за развитие волевата регулация на поведението. Тя е първата ак-
тивност в живота, в която конфликтът между „иска ми се” и „трябва” се разрешава в 
полза на „трябва”. С други думи, в играта участниците правят това, което се изисква 
от тях (съгласно ролите и правилата), вместо това, което те непосредствено желаят 
[3].  

Играта има съществено значение и за умственото възпитание. Като играе детето 
не само се забавлява, то се и учи. Когато приема определена роля, детето претворява 
своите впечатления от действителността в игрово поведение, както по посока на ор-
ганизиране на обстановката, така и по посока на взаимоотношенията от позицията на 
поетата роля. В играта се развиват основните форми на мислене и техните взаимни 
връзки. Детето мисли, преценява, възпроизвежда запомнената житейска ситуация. 
Интуитивните решения са много важни при игровата дейност, тъй като компенсират 

o сюжетно – ролеви 
o драматизации 
o строително - 

конструктивни 

ТВОРЧЕСКИ 

o автодидактични 
o подвижни 
o музикални 

С ОТКРИТИ ПРАВИЛА 
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недостига от знания за пресъздаване на образа от позицията на приетата роля, а в съ-
щото време подтикват детето към търсене и намиране на нови житейски зависимос-
ти. Но за да се появи интуиция, е необходима продължителна работа, насочена към 
развитие на възприемането, логическата памет, представите и въображението. При 
възприемане на действителността трябва да се осъществява връзка между разбиране-
то на смисъла на явленията и емоционалното отношение към тях [5]. 

 
Експериментален педагогически игрови модел с творчески средства 
 

Способностите на децата да осъзнават емоциите си, докато те все още траят, мо-
же 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 
детето. Емоционалната интелигентност ни предоставя набор от умения и знания да 
разпознаваме и разбираме собствените си емоции и тези на останалите. Дава ни въз-
можност да ги изразяваме и контролираме. Това засилва чувството ни за благополу-
чие и е предпоставка за успешното ни развитие и взаимодействие с околните [6]. 

Необходимо е емоционалната интелигентност да бъде развивана. Този процес 
започва още с раждането на детето и продължава в училище. Осъзнаването на емо-
циите и взаимоотношенията води до важни промени в поведението на децата [4].  

Един от начините детето да разбере как да реагира, когато изпитва определена 
емоция, е чрез игра.  

За да се подпомогне процесът на регулиране на емоционалния отклик е създа-
ден игрови модел „Да поиграем с емоции“, който е част от авторското пособие  „Да-
ровете на цветята“ – Арт терапевтични приказки и карти при работа с емоциите. Иг-
рата е създадена по подобие на класическия модел „змии и стълби“. Тя е забавен на-
чин детето да разбере какво може да направи, когато го завладее някоя от емоциите, 
представени в пособието „Даровете на цветята“. Играта допълва знанията и доразви-
ва уменията за отработване на чувствата, представени там.  

Задачата на играта е да се премине от началото до края на игралното поле, като 
се започва с емоцията тъга и се завършва с емоцията радост. Целта е участниците да 
затвърдят и придобият нови умения по отношение на представените емоции с по-
мощта на творчески игрови задачи. 

 
Инструкцията към играта предвижда и допълнителни задачи за отделните емо-

ции, които могат да се изпълнят по време на играта, например: 
 
За Емоция Тъга:  
1. Сложи си „парти очила“ и разкажи на другите играчи весела история, докато 

гледаш през очилата. 
2. Помоли всеки от играчите да каже нещо мило за теб – хубавите думи също 

лекуват :) 
 
За Емоция Страх:  
1. Сложи си шапка „невидимка“, спомни си Феята на Мимулуса и потърси по-

лезна идея от приказката за нея. 
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2. Измисли си ново име, с което да те наричат по време на играта. Може да из-
мислиш ново име и на „страшното нещо“ (нека бъде смешно). 

 
За Емоция Доверие:  
1. Погледни другия до себе си, после намери в него поне едно нещо, по което 

си приличате, в което сте еднакви (ето, вече си имате и нещо общо). 
2. Предложи на другите участници в играта да си сложите маска докато трае 

забавлението с емоции (може да изберете най-забавната или страховита от 
всички тях). 

 
За Емоция Гняв:  
1. Започни да духаш силно с уста (все едно задвижваш въртележка), докато 

преброиш на ум от 0 до 10. 
2. Пусни си своя любима песен и потанцувай на нея (може и останалите играчи 

да се включат). 
 
За Емоция Отвращение: 
1. Избери си нещо, което те отвращава, а после му измисли различни, смешни 

имена. 
2. Сподели/разкажи на другите играчи нещо, което в последно време ти е било 

неприятно, но после си преодолял това чувство, свързано с него. 
 
За Емоция Интерес:  
1. Сподели/покажи на другите играчи своя любима снимка и разкажи какво я 

прави толкова специална за теб. 
2. Нарисувай с пръсти нещо във въздуха и нека другите играчи да се опитат да 

познаят какво е то. 
 
За Емоция Изненада:  
1. Нарисувай нещо на гърба на играча до теб и нека той да се опита да отгатне 

какво е то. 
2. Скрий нещо дребно в шепата си и нека другите играчи да се опитат да отгат-

нат какво е то, докато го държиш в ръка, без да гледат там.  
 
За Емоция Радост:  
1. Засмей се с глас – смехът е заразителен :) 
2. Зарадвай някого от другите играчи, като му кажеш нещо хубаво, приятно – 

добра дума или Благодарност   
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Фиг. 1. Игрално поле на „Да поиграем с емоции“ 
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Извод 
 

Осъзнаването и контролирането на емоциите допринася за по-висока степен на 
удовлетвореност от живота и подобрява качеството на социалните връзки при децата. 
В този аспект, една от възможностите да възпитаме емоционална интелигентност е 
чрез игра. Игровият модел, представен в статията, съдейства в процеса на научаване, 
разпознаване, изразяване и регулиране на емоциите. В учебния процес основните 
елементи от структурата на игровият модел могат да се използват като метод на обу-
чение или като самостоятелна игрова практика. 
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Abstract: The current article investigates the barriers that emerge between social workers 
and his clients. An in-depth research of the most common impediments to good interaction 
can improve the quality of the provided services and can also help to devise supplementary 
facilitating strategies, such as social work and communication between the parties. It is 
very important to note that the problem is not sufficiently theoretically and experimentally 
explored, and therefore any research work on the matter will enrich and expand the 
traditional social work models.  
 
Tags: social work, communication, communicative barriers. 

 

 
Увод 
 

Цялостният процес на професионалната комуникация е комплексен и сложен, 
детерминиран от много фактори. Във всяко общуване, независимо дали е професио-
нално или не, взаимодействащите се представят със своите личностни особености, 
социален опит, психологични нагласи и това оказва влияние върху начина на общу-
ването в дадена ситуация. Затрудненията в професионалната социална работа настъп-
ват в следствие изискването на професията за планирано, нормативно общуване с 
конкретна крайна цел. Умелото взаимодействие предполага умело „дешифриране“ на 
комуникационните ситуации, приспособяване на поведението и предотвратяване поя-
вата на бариери, провокирани от личностен, социално-психологичен, ситуационен 
или др. характер. Изследователските намерения са да бъдат разгледани бариерите 
през призмата на поведението на социалния работник. Процеса на осъзнаване на ко-
муникативните бариери може да минимизира вредното им влияние и да подобри ефи-
касността на комуникацията. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Публикуването и представянето на доклада са финансирани със средства, отпуснати целево 
от държавния бюджет на СУ „Св. Климент Охридски“ за научни изследвания за 2021 г. по 
проект № 80-10-54. 
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1. Значение на комуникативните бариери в процеса на общуване 
 

Бариерите в междуличностната комуникация до голяма степен са определени от 
субективните възприятия. В професионалното общуване са налице фокус, стратегия, 
цел, наблюдение на резултата и отчитане на динамиката, развитието и напредъка от 
предварително планираните действия. Предприемането на някои професионални 
стъпки при изясняване казуса на клиента и очакванията на близките за крайния ре-
зултат могат да изправят социалният работник пред редица недоразумения и да „из-
кристализират“ бариери, които изискват проявата на специфични умения и гъвка-
вост, за да се достигне до удовлетворяване потребностите на клиента и качествено 
предоставяне на социалната услуга. 

Особеностите на мирогледа, емоционалното състояние, ценностната ориента-
ция, проявени в поведението на субектите, оказват влияние във всеки момент от ко-
муникативния процес. Причините, възпрепятстващи пълноценното професионално 
взаимоотношение социален работник-клиент, биха могли да са външни (околната 
среда, силен шум, метеорологични условия) или вътрешни (деформирано възприема-
не на съобщението или неточна преценка). 

Това налага анализиране на научната литература по проблема за факторите, 
влияещи върху развитието и склонността за появата на някои бариери. Своеобразни-
те междуличностни отношения, намеренията, взаимодействията на миналия опит, 
нагласите, ценностите са трудни за обективна оценка както от реципиента, така и от 
респондента. „При първоначалния контакт и в хода на разговора от психическото 
състояние на събеседника зависи характерът на отношенията, постигането на целите, 
правилният подход за общуване, недопускането на отрицателни странични резулта-
ти.“ [4]. Дали ще е пасивна или активна, постоянна или циклична, директна или ин-
директна, вербална или невербална, тази богата палитра на взаимозаменяеми проце-
си, може да създаде предпоставка за възникване на бариери в общуването. Необходи-
мо е да се отчете оценката, която индивидите дават за характера на ситуацията и как 
това повлиява върху избора на поведението им, т.е. оформят се определени ситуатив-
ни нагласи, които въздействат върху избора на различни поведенчески личностни 
стратегии. Твърде много фактори могат да имат стихийно или неконтролируемо 
влияние върху проявата на бариерите и затова няма единна класификация, претенди-
раща че обхваща всички възможни пречки, възникващи в междуличностната комуни-
кация. 

Социалните норми и правила намират реализация, ако е налице подходящо из-
брана социална роля от страна на социалния работник в работата с клиента и близ-
ките за изграждане на пълноценни и доверителни отношения. Ако по някаква причи-
на не е избрана подходящата роля, поради липса на преценка за ситуацията или липса 
на достатъчно професионален опит, могат да възникнат сериозни предпоставки за 
поява на бариери и затормозяване на по-нататъшната дейност. Специфичните ни лич-
ностни особености, обособени от сложните взаимодействия със средата, създават 
предпоставка за усвояване на различни умения, роли, позволяват проява на заучени 
реакции при различни ситуации и това е обект на научни изследвания, с които са ан-
гажирани учени от различни сфери на социологията, психологията, физиологията, 
етиологията, неврофизиологията и т.н. 

Отреагирането по отношение на появилите се бариери често е твърде индивиду-
ално. Едно събитие или ситуация се приема цялостно и информацията се осмисля и 
преработва през призмата на преживяванията. Допуска се, че усещанията, мислите и 
чувствата, активират миналия опит, спомените и това може да повлияе на последва-
щите емоционални реакции. Чувствата и мислите се оцветяват в емоционална окрас-
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ка и това се отразява на начина на интерпретиране на ситуациите, което моделира 
стила на поведението в комуникативния процес. 

Социалният работник в професионалната си дейност общува с голям брой кли-
енти и близкото им обкръжение и това оформя определени ситуативни и поведенчес-
ки нагласи. Възниква въпросът дали комуникацията се детерминира от личностови 
черти или от естеството на ситуацията. Ситуацията като специфичен феномен играе 
важна роля по отношение възможностите за избор или използването на един или друг 
вариант на поведение. „Възприемането на комуникативната социална ситуация като 
цялостно явление става директно, на съзнателно и подсъзнателно ниво. Възниква 
един своеобразен комуникативен „гещалт“, който има различни нива на съществува-
не. Това са както смислово-съдържателните страни на общуването, така и една по-
обобщена представа за характера на създаващите се при общуването междуличност-
ни отношения“ [4].  

Ситуацията в по-голямата част от случаите е по-важна, от която и да било лич-
ностна черта, но наблюденията регистрират, че взаимодействието между двете е от 
по-голямо значение за поведението, отколкото всяка една от тях взета поотделно. 

В условията на съвременната, изпълнена с противоречия действителност се до-
пуска, че половите различия също оказват влияние върху комуникацията. Жените 
като цяло се стремят към социално одобрение и се съобразяват повече със социални-
те условности. Вероятно и това е една от причините присъствието им да преобладава 
в тази професионална среда. За по-пълноценно изграждане образа на успешна, про-
фесионално комуникираща личност е необходимо да се търсят оригинални подходи, 
да се изследват научни концепции за причинната обусловеност на поведението. 
Същевременно с това, създаването на цялостна картина и стройна типология на бари-
ерите, възникващи в професионалната комуникативна среда, изисква още много тео-
ретични и емпирични изследвания. 

 
2. Различни видове бариери в работния процес на социалния работник 
 

Сложната зависимост на миналия опит, нагласите, ценностната система, стила 
на поведение, оформят бариерите, като проява на субективни преценки и последва-
щите действия в комуникацията са детерминирани от личностна поведенческа стра-
тегия. „Основание за комуникативния акт е нееднаквостта на участниците в него. 
Именно тя стои в основата на изначалната потребност да се преодолее неяснотата и 
незнанието и да се постигне доближаване и коопериране на двамата участници в 
комуникативната ситуация“ [4]. 

За да може обективно да се анализират бариерите в контекста на комуника-
цията, т.е. дефинитивно да се определи теоретична рамка и специфика, е необходимо 
да се операционализират методи за изследване с помощта на теорията за комуника-
цията, което ще обособи базовите модели, приложими към бариерите. 

Въпреки условността, при която се прилагат теориите в контекста на социална-
та работа, могат да се направят някои обобщения и изводи, позволяващи разглежда-
нето на междуличностната комуникация като социална трансформация от гледна 
точка на специфичното и въздействие върху индивидите.  

Особеностите на общуването в социалната работа, изискват от социалният ра-
ботник да изслушва внимателно клиента, да разбира проблема, да открива законови 
или др. решения, предоставяни в рамките на социалната грижа, да подкрепя клиента 
до пълното разрешаване на проблема му и да го стимулира да съдейства за преодоля-
ването на житейското, социално или др. затруднение. 
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Бариерите които могат да се отключат пред комуникацията, са класифицирани 
от Лъдлоу и Пантън (По Пеневска) [6] като: 

 

-  бариери пред възприятието – околната среда, нагласите, ценностите, очаква-
нията, нуждите на слушателя; 

-  бариери пред разбирането – език, семантични проблеми, дължина на комуни-
кацията, способностите на получаващия съобщението да го декодира, ефекта 
на статута; 

-  бариери пред приемането – предразсъдъци, междуличностни конфликти. 
 
Нерядко общуването е в основата на зараждащи се конфликтни ситуации, зато-

ва е от съществено значение да се отчитат пречките, предизвикани от първото впе-
чатление, възприемането на експресията в поведението на общуващите, начина по 
който е структурирано посланието, как е изказано или грешките в речта, разрушава-
щи разговора. Един от възможните начини за намаляване ефектът от тези бариери, е 
да се проследява обратната връзка (По Пеневска) [6].  

Развитието и усъвършенстването на социалния опит и културните ценности 
имат съществено значение за взаимоотношенията между индивидите и изразяване на 
техните емоции, които са основна организираща и контролираща сила в съзнанието и 
мотивационните процеси. Привържениците на когнитивното направление се съсредо-
точават върху емоционалните и когнитивни процеси, лежащи в основата на поведе-
нието. Тази теория постулира, че начинът на мислене влияе на начина на чувстване и 
поведение. Базисната идея, че ако се промени мисленето се променят емоциите, а от 
там и поведението се отразява на комуникиращите в професионалния процес. Приема 
се, че проблемните емоции и наблюдаемото поведение са повлияни от нагласите, 
мисленето и възприятията на човека. 

Последователите на Когнитивното направление акцентират вниманието си вър-
ху процесите на мисленето. „Целта им е да открият програмите, които всеки от нас 
има съхранени в паметта си, онези модели на мислене, които ни позволяват да разби-
раме и изразяваме идеи, да помним и да възпроизвеждаме събития и понятия и да 
схващаме и решаваме нови проблеми“ [10]. Всеки клиент, имащ проблем, вероятно 
притежава когнитивни схеми (често като нагласи към себе си), които са фактор, оказ-
ващ влияние върху поведението в различни ситуации. С други думи, схемите предиз-
викват невярна обработка на информацията, което води до проблемно междулич-
ностно общуване. Когнитивните изкривявания, като черно-бяло мислене, свръхгене-
рализиране, прибързани негативни заключения, преувеличаване, етикиране, маскира-
не на чувствата като факти и др. когнитивни грешки, допринасят за поддържане на 
дисфункционални убеждения, от там изкривяване на реалността и очевидни послед-
ствия за взаимодействията между социалният работник и клиентите или близките. 
Моралните норми и стандартите за професионално поведение, търсенето на когнити-
вен баланс, мотивационните фактори, съжденията относно професионалната цел на 
поведението, очакванията на различните резултати оформят сложната картина, в коя-
то се развива една наглед обичайна професионална комуникация.  

Научаването на определен тип поведение по отношение на различни ситуации 
се развива върху полето на съпреживяването. Ако един социален работник съумява 
да избира подходящата социална роля, подкрепена от инструментариум и средства, 
адекватни на ситуацията, би могъл съзнателно да контролира или редуцира бариери-
те в процеса на взаимодействието, предвиждайки и намалявайки влиянието им. Нап-
ример: чрез въображаемо провеждане на едно събеседване, социалният работник би 
могъл да отработи повече варианти на общуване с клиентите или близките и край-
ният резултат да е по-ефективна комуникация. В общуването на живо с клиента, со-
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циалният работник ще е по-гъвкав, рефлективен, самоуверен, подготвен за постигане 
на разбирателство и хармония. Ако постигне това, социалният работник би могъл с 
лекота да поведе разговора в желаната от него посока. „Когато се замислим колко е 
сложна дори най-простата комуникация и в колко много моменти от този процес зна-
ченията могат да бъдат изкривени, истински учудващо е, че комуникацията изобщо 
се осъществява. В помагащите взаимоотношения процесът може да се усложни от ня-
кои допълнителни фактори“ [9]. 

Разграничаването на различните бариери и намаляване на тяхното влияние е от 
съществено значение за крайния резултат от общуването с клиента или неговите 
близки.  

В социалната работа препятствията в общуването могат да се разглеждат като 
сериозно предизвикателство към професионалните умения на социалният работник. 
Притежаването на способности за отчитането на специфичните особености на клиен-
та може да помогне да се заобикалят проблемни отношения със семействата или др. 
социални групи, с които общува клиента.  

Различните бариери в социалната работа се определят от взаимодействието 
между общуващите. В процеса на междуличностни отношения може да настъпят вне-
запни обрати. Очакванията, например, оказват влияние върху преценките и респек-
тивно повлияват на взаимодействието като го деформират. Сериозните проекции на 
собствените ни разбирания върху другите, с очакването да ни отговорят със същото, 
могат да повлияят на отношенията между социалния работник и клиентите му. 

Ситуацията, в която социалният работник и клиентът развиват отношенията си 
има оценъчен характер, а това също би могло да провокира комуникативни бариери, 
тъй като начина, по който оценяваме действията на другите, влияе на нашето отно-
шение към тях. В социалното битие комуникативните ситуации имат много важно 
значение, защото „...ситуацията е гранично явление между света на външната реал-
ност и този на вътрешните образи“ [4]. В този смисъл е трудно да се предвиди какви 
проблеми биха възникнали и какво точно ги провокира. Науката все повече се фоку-
сира върху поведението и как то варира спрямо различни ситуации. Един от възмож-
ните начини да бъдат намалени бариерите в подобен процес е, да се сверява съобще-
нието по време на комуникацията. 

Често може да попаднем в „капана“ на фундаменталната атрибутивна грешка и 
да обясняваме чуждото поведение с вътрешни причини, желания, мотиви, а собстве-
ното си поведение с външни причини. „Това е вероятно най-често документираната 
диспозиция в социалната перцепция, т.е. атрибутирането на поведението на друг чо-
век на негови личностни качества, а не на ситуационни фактори“ [1]. Тези атрибутив-
ни предубеждения само потвърждават влиянието на специфичните моменти, които 
могат да провокират разгръщането на различни видове бариери. Изборите, които пра-
вят участниците в контекста на една професионална комуникация (социален работ-
ник и потребител), не са свободни. Те са продукт както на самата ситуация, изисква-
ща формално поведение от страна на социалния работник, така и продукт на индиви-
дуални психични нагласи, социален и индивидуален опит, потребности, интереси, 
ценностна ориентация. Така се разкриват специфични характеристики, които се проя-
вяват в различни аспекти на процесите в професионалната комуникация. 

 
3. Отражение на бариерите в социалната работа 
 

Много изследвания са насочени към задълбочено проучване на онези процеси 
или сегменти от комуникацията, които подобряват основната дейност на помагащите 
професии, а именно качествената грижа и добрата интеракция със семействата. 
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Според изследвания [11], разглеждащи социалната работа от специфичната 
гледна точка, че участниците във взаимодействието са от една и съща страна, т.е. все-
ки би искал (клиентът, близките и самият социален работник) да се получи една ка-
чествена грижа и да се постигне задоволително общуване без конфликти между 
семейството и персонала. Проучванията разглеждат неразбирането и причините за 
лошата комуникация между семействата и персонала. В едното проучване (1), са ин-
тервюирани 103 болногледачи в домове за възрастни хора. В проучване (2) се интер-
вюира персонал (323) асистенти и сестри от шест заведения за дългосрочна грижа. 
Качествените и количествени проучвания идентифицират множество бариери, които 
са се появили в осъществяването на процеса на комуникация, както в домовете за 
възрастни, така и за семейните болногледачи. Освен организационните или институ-
ционални бариери поради недостиг на персонал, текучество, рутина, лоша вътрешна 
организация, работни графици и др., внимание заслужават психо-социалните факто-
ри, възпрепятстващи комуникацията, като проява на чувство за вина, срам, обърква-
нето на ролите, сблъсъците на ценностно или културно равнище, нереалистичните 
очаквания, завишените отговорности на персонала и др. 

Конкретните комуникационни проблеми, идентифицирани от семействата са, че 
се чувстват принудени да изпитват вина, отправени са критики към тяхното участие 
или липса на заинтересованост. Близките споделят, че нямат информация за проме-
ните, предприемани в грижите към роднините им и не е направена консултация с тях, 
а персоналът не отделя достатъчно време за разговори, има голямо текучество, рота-
ционни смени затрудняващи обмена на информация, лоша комуникация между слу-
жителите и т. н. 

Подобни въпроси са повдигнати и от персонала, който оценява доверието и ува-
жителните отношения. Работещите споделят за усещане, че се отнасят с недоверие 
към тях, трудно поддържат уважителни отношения с близките, констатират зло-
употреби с коментари доколко подходящ е персоналът с расистки привкус, съмнения 
в екипността като работа, груби забележки за компетентността и качествата на персо-
нала. Общите заключения на персонала са, че семействата правят прибързани заклю-
чения по незначителни поводи, но рядко оценяват полаганите грижи, проявяват 
враждебност по отношение на факта, че персоналът познава по-добре потребностите 
на близките им от тях самите. 

Анализирането на тези данни дава повод за по-задълбочено разработване на 
планирани интервенции, за подобряване на комуникацията между семействата и пер-
сонала и изграждане на доверие.  

Според друго изследване, рандомизирано, контролирано проучване на Partners 
in Caregiving [12], разглежда интервенция, предназначена да увеличи сътрудничест-
вото и ефективната комуникация между членовете на семейството и персонала. 
Участват 932 роднини и 655 служители от 20 домове за възрастни хора. Проведени са 
сесии за подобряване на комуникацията и се проверяват техники за разрешаване на 
конфликти със семействата и персонала. Получените резултати са положителни, как-
то за семействата, така и за персонала. Видимо се подобряват отношенията един към 
друг, доверието се повишава, а служителите споделят за по-малка вероятност да на-
пуснат. 

Последиците от многобройните проучвания, касаещи проблемите в комуника-
цията, отчитат значителен междуличностен стрес между семействата и персонала. 
Семействата изпитват напрежение и дискомфорт при договаряне на взаимоотноше-
нията, а персоналът определя отношението на семействата към тях, като предизвика-
телни. Проблеми могат да възникнат когато има несъответствие между структурата 
на организацията и видовете задачи, които обгрижващите поемат от семействата за 
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техните близки, т.е. по-големите организации се характеризират с формални правила 
за поведение и безлични връзки, докато семейните отношения са изпълнени с обич и 
загриженост към близките през целия живот. Това несъответствие между възприятия-
та на персонала и семействата, може да възпрепятства комуникацията. Други барие-
ри пред комуникацията могат да се провокират от липсата на достатъчно време от 
страна на персонала, което може да направи взаимодействията кратки или бегли. 
Притесненията на роднините да разкриват опасенията си по отношение на полагани-
те грижи, прикриване на коментари от страх, че това може да навреди и да има отри-
цателен ефект върху близките им, различните етнически или социално-икономически 
групи към които могат да принадлежат персонала или клиентите, тези и свързани с 
тях фактори, се явяват проблем в общуването. Друга сериозна пречка пред сътрудни-
чеството са негативните стереотипи, които семействата и служителите имат един към 
друг. Членовете на семействата могат да проявяват недоверие към персонала и да 
вярват, че персоналът се нуждае от постоянен мониторинг. Едновременно с това слу-
жителите вярват, че семействата имат нереалистични очаквания за грижите, появяват 
се раздразнение и враждебност, което очевидно има негативен ефект. Повишава се 
тревожността, емоционалния стрес, свързан с грижите и задълбочаване на бариерите 
в комуникацията. 

Практиката показва, че е трудно напълно да се следват предварително планира-
ните цели и това се отразява на очакванията и на двете страни, участващи в процеса 
на комуникацията. 

Деформациите, настъпили вследствие появата на някои бариери, се отразяват на 
доверието и на качеството на общуването. Така процесът на предаване и получаване 
на съобщението влияе върху крайния резултат на взаимодействието.  

Как бариерите ще повлияят на процеса на общуване и дали ще се възпрепят-
стват по-нататъшните действия се определя от това до каква степен е налице желание 
за разбиране, за проява на доверие и как участниците приемат другия и себе си в кон-
текста на социалната работа.  

„Неувереността в себе си на личностно равнище се проектира в професионални-
те изяви като неициативност, плахост или постоянно неодобрение на постъпките и 
идеите на другите“ [8]. Доброто себепознание дава възможност на социалния работ-
ник по-лесно да преодолява дистанцията във взаимодействията, да създава по-качест-
вени социални връзки с близките на клиентите и по този начин да получи потвържде-
ние за качеството на своята работа и по-голяма професионална удовлетвореност на 
база постигнатите резултати. „Комуникативната ситуация има за цел да преодолее 
определен обем „незнание“, „неяснота“, и „невъзможност“ на участниците да придо-
бият определена информация, да разполагат с нея или да въздействат пряко върху оп-
ределени предмети, лица, събития и процеси. Социалният контакт е породен, за да 
отговори на осъзнатите социални потребности на участниците в комуникацията“ [4]. 
Преодоляването или намаляването степента на напрежение в общуването в следствие 
на бариерите, позволява на социалния работник да запази трезвата си преценка за си-
туацията, да бъде умерено дистанциран, за да има различни перспективи, позволява-
щи съсредоточаване върху целите, които е преценил като важни на етапа, на който са 
се развили отношенията с клиента. Този фокус помага за освобождаване от ненужни 
мисли, чувства и съмнения или модели на поведение и улеснява съсредоточаването 
върху важните ежедневни действия и следване посоката на дългосрочно планираните 
крайни резултати от положените специализирани грижи.  
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Заключение 
 

Комуникативната ситуация като процес дава възможност за преодоляване на 
неясноти, незнание или уточняване на обмена на информация, което позволява на 
участниците в процеса да повлияят на събитията. По този начин осъзнатия социален 
процес в контекста на комуникацията, позволява задоволяването на осъзнати социал-
ни потребности на участниците в комуникативното взаимодействие. 

Анализът на социалните отношения е по-пълноценен, когато се отчита не само 
информационния обмен, но и поведенческата активност, взаимното възприемане, 
което би помогнало в адаптивния процес един към друг и създаването на подходящи 
последващи действия или процедури. Ако към това се добави разгръщане на емоцио-
нална пластичност, освобождаване от напрежение и повече осъзнатост по отношение 
на възникване на комуникативни бариери, потенциалът на социалния работник ще се 
реализира по-пълноценно в сложното взаимодействие с динамично променящите се 
ситуации, пред които са изправени не само социалния работник, но и клиентите, и 
близки им. 
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РАБОТЕН МАКЕТ НА ВЪЛНОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА ДОБИВ 

НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ЧЕРНО МОРЕ 
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WORKING MODEL OF WAVE CONVERTER FOR EXTRACTION 

OF ELECTRICITY FROM THE BLACK SEA 
 

Eldar Zaerov, Nikola Zhelyazkov 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: The present work aims to assess the energy resources of the waves in the Black 
Sea basin. The study focuses on the use of the wave energy potential in the Black Sea 
coastal zone. Based on the analysis of the different technologies for the conversion of 
energy from sea waves, a classification of the different wave converters is made. As part of 
the study, a real model of a wave converter was made, which combines two ways to drive 
the working body of the converter. 
 
Key words: wave energy, wave converter 
 

 
Въведение 
 

През последните десет години интересът към неконвенционалните възобновяе-
ми енергийни източници (ВЕИ) се увеличи значително, разработват се и се изучават 
приливните електроцентрали, водноелектрическите централи, използващи енергията 
на течения, и вълновите централи. 

Основният недостатък на неконвенционалните възобновяеми енергийни източ-
ници е ниската енергийна плътност. Така че за вятърните, слънчевите и геотермални-
те инсталации енергийните плътности са по-малки от 1 kW m2.  

Освен това нетрадиционните електроцентрали са скъпи, металоемки и заемат 
по-големи площи от съществуващите ТЕЦ и АЕЦ централи. 

Вълновата енергия има по-висока енергийна плътност в сравнение с тази на вя-
търа и слънцето.  

Морските вълни натрупват енергията от вятъра в значително пространство с 
възможности за ускорение. По този начин те се явяват естествен концентратор на 
енергия. 

 
I. Особености и класификация на вълновите преобразуватели (WEC) 

 

1.1. Локация  
WEC могат да бъдат категоризирани според местоположението на инсталиране. 

Като цяло има три места, подходящи за разполагане на преобразуватели на вълнова 
енергия:  

 

 На брега (On-shore) – това са крайбрежни райони, в които дълбочината на во-
дата е от порядък на 1015 метра, а максималната височина на вълната –  
7,8 метра; 
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 Близо до брега (Near-shore) – в плитки водни зони, в които дълбочината  
на водата е 1525 метра, а максималната височина на вълната достига  
15,6 метра;  

 Извън брега (Off-shore) – дълбочинни водни зони, в които няма естествено 
ограничение както за дълбочината на водата, така и за височината на вълна-
та. Дълбочината на водата винаги е повече от 50 метра, а височината на въл-
ната може да надвишава 30 метра.  

 
1.2. Принцип на работа на системата за първично улавяне 
1.2.1. Осцилираща водна колона (OWC) 
Осцилиращата система на водния стълб може да бъде инсталирана както на бре-

гова система, така и като плаваща система. Осцилиращият воден стълб се състои от 
полупотопена структура от бетон или стомана, вътре в която има въздушна камера. 

1.2.2. Елементи на системата, активирани от морска вълна (WABs) 
Устройствата за осцилиращо са поглъщащи точкови абсорбатори, които из-

ползват разликата в налягането над устройството между пиковата вълна и основното 
ниво. Когато гребена на вълната преминава над устройството, водното налягане над 
устройството компресира въздуха вътре в цилиндър, премествайки буталото надолу. 

1.2.3. Overtopping преобразуватели 
Overtopping-устройствата улавят морските вълни в резервоар над морското рав-

нище и след това пускат водата обратно в морето през турбини. Водните вълни вли-
зат в резервоара, минавайки над наклонена рампа. Тази система може да бъде инста-
лирана както на брега като брегова система (Tapered Channel (TAPCHAN)), така и из-
вън брега, като плаваща система (WaveDragon). 

 
1.3. Класификация на вълновите преобразуватели (Фиг. 1.) 

 

Фиг. 1. 
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Анализът на различните класификации на преобразувателите на вълнова енер-
гия, представен в разични научни пучликации показва, че те се различават значител-
но не само по отношение на разглежданите елементите на преобразувателите, но и по 
отношение на принципите на класификация. Резултатът е доста пъстра и сложна кар-
тина под формата на множество предложения и патенти, от които въпреки това „из-
падат“ някои интересни идеи, които не се вписват в рамките на класификациите. 

Причината за това разнообразие от класификации е сложността на физическите 
процеси и произтичащата от това сложност на повечето устройства, които използват 
няколко вида преобразувания на енергия едновременно. 

 

Основно в класификациите са отбелязва наличието на първични и вторични 
преобразуватели:  

 Първичните преобразуватели са преобразуватели, които преобразуват енер-
гията на вълната в поток от енергиен носител или механичен момент; 

 Вторичните преобразуватели се използват за преобразуване на енергията на 
работещ флуид – енергоносител или механичен момент в електрическа или в 
други видове енергия. 

 

Разграничават три етапа на пренос на енергия (Фиг. 2): 
1. Поток на вълновата енергия и нейното приемане от първичен преобразува-

тел; 
2. Потокът на енергия от първичния преобразувател към отвеждащото устрой-

ство (PTO) и неговото извличане; 
3. Потокът на енергия от РTO и окончателната му трансформация. 

 

 

Фиг. 2. 
 

В рамките на тази статия се разглежда само първият етап на преноса на енергия. 
 
II. Проблеми с използването на вълновата енергия. Критерии за избор на 

преобразуватели 
 

Електроцентрала, проектирана само за високи вълни, няма да работи при ниски, 
а централа, проектирана само за слаби вълни, може лесно да бъде унищожена от бур-
ни вълни. 

Винаги има някаква възможност за поява на екстремни вълни. Обикновено в 
рамките на период от 50 години има вълна за поява на 10 пъти по-висока вълна от 
средната.  

Това изисква конструкцията на преобразувателите да издържат на вълна, имаща 
мощност, стотици пъти по-голяма от мощността на средната вълна. Следователно, 
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когато се проектира WEC, е необходимо да се предвиди голям диапазон на вълните, 
за да се осигурят безопасни условия на работа 

Това води до висока цена на конструкциите и да намаляване на ефективността 
на преобразувателите при нормални работни условия. В резултат на това, много доб-
ре познати технически решения се оказват нерентабилни поради големия разход на 
материали на конструкциите. 

 
2.1. Разработване на вълнов преобразувател 
 

С цел избягване на горе цитираните недостатъци е проектиран макет на вълнов 
преобразувател, който може да се монтира на готовите вече конструкции, които от 
една страна в някаква степен предпазват устройството от супер-вълни, от друга стра-
на могат да бъдат ефективни в режима, при който има само вертикалното движение 
на вълната, без наличие на силна приливна сила на вълната. 

След анализ и оценка на различните технологии за осъществяване на проекта се 
предлагат два преобразувателя, които вече са изследвани в практиката и които рабо-
тят в някои станции по света (Фиг. 3). 

 
 

А.       В. 
 

Фиг. 3. Варианти на преобразуватели на вълнова енергия. 
 

Първият преобразувател (Фиг. 3, А) представлява подвижен поплавък, който е 
фиксиран към стената на вълнолома. Преминаващата вълна го повдига и предизвиква 
поява на постъпателни движения на поплавъка, който предава движението си към 
устройство, преобразуващо хидравличното усилие в електрическа енергия. Конструк-
цията е относително евтина, безопасна, тъй като в агресивната морска вода се намира 
само поплавъка, който не е изработен от скъпи материали. 

Вторият преобразувател (Фиг. 3, В) е модел на работеща станция Pelamis, която 
е направена след десет годишни изследвания от водещите лаборатории, работещи в 
тази област.  

Тук се използват няколко поплавъка, свързани по между си, като това свързване 
е реализира устройство, което извлича енергия от морските вълни в резултат на огъ-
ване на сегментите при преминаване на вълна под инсталацията. 

 
На Фиг. 4 е показан действащ макет на проектирания вълнов преобразувател. 
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Фиг. 4. Действащ макет на проектирания вълнов преобразувател 
 
 

Заключение 
 

Целта на предложения преобразувател е да се реализира система за извличане 
на енергия от морските вълни на Черно море, която да осигури производство на елек-
трическа енергия в крайбрежните зони на населени места, както и на острови, отда-
лечени от сушата. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ СТРЕС И РОДИТЕЛСКИЯ 

СТИЛ ПРИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА В НОРМА И РОДИТЕЛИ  
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Ирина Петрова Бойкинова  
Бургаски свободен университет 

 
RESEARCH ON PARENTAL STRESS AND PARENTING STYLE  
IN PARENTS OF CHILDREN WITH NORMAL DEVELOPMENT 

AND PARENTS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL 
DISABILITIES (5-10 YEARS) 

 

Irina Petrova Boykinova 
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Анотация: Този доклад представя данни от изследване на родители на деца в норма 
и родители на деца с нарушения в развитието, за нивото на родителския стрес и 
разглежда родителското отношение като проява на определен родителски стил 
при двете групи родители. Изследвано е влиянието на демографските характерис-
тики върху родителския стрес и родителския стил.  
 

Ключови думи: родители, родителски стрес, родителски стил, деца с нарушения в 
развитието. 
 
Abstract: This report presents research data for the level of parental stress from a study on 
parents of children with normal development and children with developmental disabilities 
and considers the parental attitudes as a manifestation of a certain parenting style in both 
groups of parents. The influence of demographic characteristics on parental stress and 
parenting style has been studied.  
 

Key words: parents, parental stress, parenting style, children with developmental 
disabilities 

 
 
Въведение 
 

Раждането е събитие, което носи голяма отговорност за родителите. Те и други 
членовете на семейството трябва да се променят и адаптират себе си за нуждите на 
развиващото се дете. Отглеждането на дете, докато стане самостоятелно, е взискател-
на задача за родителите и тества техните смелост, търпение и способности, а отглеж-
дането на дете с нарушения е по-трудно. Родителите прекарват по-голямата част от 
времето и енергията си в специалните нужди на детето. Те могат да изпитат голям 
стрес, докато се адаптират и се научат да се грижат за своето специално дете, както и 
да издържат на социална стигма и негативно отношение към детето. 

Несъответствието между мечтаното идеално дете и истинското дете може да 
предизвика родителски стрес [5]. Родителският стрес като дефиниция може да се 
определи като „набор от процеси, които водят до отвратителна психологическа и 
физиологична реакция, произтичаща от опита на родителя да се адаптира към 
изискванията на родителството. Това често се преживява като негативни чувства 
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и вярвания към себе си и детето“ [7]. Всички родители изпитват стрес, свързан с ро-
дителството, и се различават по своите способности и възможности да се адаптират 
към тези предизвикателства. Родителите на деца с нарушения са изправени пред по-
вече стрес в сравнение с родителите на типично развиващите се деца [8]. 

Всеки родител има уникален стил на възпитание и справяне със ситуацията, 
пред която е изправен. Родителският стил се определя като съвкупност от нагласи 
и поведение на родителите към децата и емоционален климат, в който се изразява 
поведението на родителите [6]. В областта на родителството, типологичният подход 
на Маккоби и Мартин (1983) и Баумринд (1991) за концептуализиране на родителст-
вото е оказал огромно въздействие. Те класифицират родителството в четири типа 
въз основа на отзивчивост и взискателност [2], [9].  

Авторитетният родителски стил се характеризира с висока отзивчивост и взис-
кателност. Авторитетните родители осигуряват не само подкрепа и топлина, но и яс-
но дефинирани правила и последователна дисциплина [2]. Родителското отношение 
при тези родители включва приемане, емпатия, сътрудничество и емотивност.  

Авторитарният стил на родителство се характеризира с ниска отзивчивост, но 
висока взискателност. Родителите от този стил са склонни да използват враждебен 
контрол или сурово наказание по произволен начин, за да получат съответствие, но 
рядко предоставят обяснение или позволяват устно даване и вземане [2]. Родителско-
то отношение при тези родители включва авторитарност, прилагане на наказания, 
опека и ригидност.  

Разрешаващият (снизходителният) стил на родителство се характеризира с нис-
ка взискателност, но висока отзивчивост. Разрешаващите родители реагират на деца-
та си и задоволяват нуждите на децата, но не успяват да поставят подходяща дисцип-
лина, да проявяват поведенчески контрол или да изискват зряло поведение [2]. Роди-
телското отношение при тях включва приемане и симбиоза и ригидност.  

И накрая, неглижиращият (небрежният) родителски стил се характеризира с 
ниска отзивчивост и ниска взискателност. Небрежните родители са ориентирани към 
себе си и рядко се занимават с практики за отглеждане на деца. Нито осигуряват топ-
лина, нито определят правила за децата си [2]. Наблюдава се емоционално дистанци-
ране и фрустрация. 

 

Цел на изследването 
Целта на изследването е да се провери има ли разлика в нивото на родителския 

стрес при родители на деца в норма и родители на деца с нарушения в развитието и 
какъв родителски стил прилагат съответно изследваните родители. 

 

Методи на изследването 
Родителски стрес – Parental Stress Scale (Berry, J. O., & Jones, W. H. (1995). 

Parental Stress Scale (Berry, J. O., & Jones, W. H. 1995) е самооценъчна скала, която съ-
държа 18 твърдения, формиращи два фактора, представящи удоволствие или положи-
телни теми на родителството (емоционални ползи, самообогатяване, личностно раз-
витие) и отрицателни компоненти (искания за ресурси, алтернативни разходи и огра-
ничения). Интересът към PSS (Berry & Jones, 1995) се базира на две важни причини: 
а) по-кратък и по-лесно разбираем самоотчет и б) прави разлика между родители на 
деца в норма и родители на деца с нарушения в развитието. Скалата за родителски 
стрес (PSS) измерва „индивидуалните различия в нивото на стрес, свързан с отглеж-
дането на деца“ [3]. Тя е съсредоточена върху индивидуалното възприемане на стре-
са, а не върху действителните източници на стрес. PSS се занимава с дихотомията на 
родителството; че е едновременно стресиращо и удовлетворяващо, като включва в 
себе си както отрицателни, така и положителни аспекти, а след това обръща положи-
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телните, за да направи общата скала мярка за стрес. От анкетираните се иска да се 
съгласят или да не се съгласят с твърденията от гледна точка на тяхната типична 
връзка с детето или децата си и да оценят всеки елемент по скала от пет точки: на-
пълно са несъгласни (1), не са съгласни (2), нито несъгласни, нито съгласни (3), съг-
ласни (4) и напълно съгласни (5). 8-те положителни твърдения са с обратна оценка, 
така че възможните резултати по скалата могат да варират между 18-90. По-високите 
резултати по скалата показват по-голям стрес. Скалата е предназначена да се използ-
ва за оценка на родителския стрес на родители на деца с и без клинични проблеми.  

Родителски стил – Авторски въпросник за изследване на родителския стил 
(Стоева, Т., 2010). Въпросникът е създаден, за да преодолее известни ограничения в 
PARI (Parental Attitude Research Instrument), като инструмент, който е най-добре поз-
нат и разпространен в изследователската практика да открива родителското отноше-
ние към децата. Под родителско отношение следва да се разбират разнообразни чув-
ства по отношение на детето, поведенчески стереотипи, практикувани в общуването 
с него, особености на възприятието и разбирането на характера, на личността на дете-
то и неговите постъпки. Съдържа 44 айтема, групирани в следните 11 скали: Приема-
не, Симбиоза, Авторитарност, Сътрудничество, Прилагане на наказание, Емоционал-
на дистанцираност (неявно отхвърляне), Ригидност, Емотивност, Фрустрация, 
Емпатия, Опека. От изследваните лица се иска да изразят своята степен на съгласие 
или несъгласие с твърденията като оценят всеки елемент по скала от четири точки:  
1 – Напълно не съм съгласен, 2 – По-скоро не съм съгласен, 3 – По-скоро съм съг-
ласен, 4 – Напълно съм съгласен. Общият резултат варира между 44-176. 

 
Организация на изследването 
 

Въпросниците бяха обработени и се предлагаха в хартиен вариант и в Google 
Формуляр. Изследването се проведе в периода януари – август 2020 г. Включиха се 
255 родители, от които 111 са родители на деца с нарушения в развитието. Запазена е 
анонимността на всички изследвани лица. В Таблица 1. са представени изследваните 
лица по демографски характеристики. 

 

Таблица 1. Разпределение на изследваните лица по демографски характеристики 
 

  Брой  N % 
Вашият пол е? Мъж 53 20,8% 

Жена 202 79,2% 
Общо 255   

Моля, посочете Вашето 
населено място. 

Пловдив 127 49,8% 
София 17 6,7% 
Бургас 38 14,9% 
Стара Загора 26 10,2% 
Други 47 18,4% 
Общо 255   

Вашата възраст е? 25-30 15 5,9% 
31-35 73 28,6% 
36-40 92 36,1% 
над 40 75 29,4% 
Общо 255   

Вашето образование е? Основно 9 3,5% 
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Средно 53 20,8% 
Полувисше 9 3,5% 
Висше 184 72,2% 
Общо 255   

Вашето семейно 
положение е? 

неженен/неомъжена 37 14,5% 
женен/омъжена 194 76,1% 
разделен/а 8 3,1% 
разведен/а 15 5,9% 
вдовец/вдовица 1 0,4% 
Общо 255   

Вие сте родител на? 1 дете 106 41,6% 
2 деца 117 45,9% 
3 деца 23 9,0% 
повече от 3 деца 9 3,5% 
Общо 255   

Пол на детето Момче 146 57,3% 
Момиче 109 42,7% 
Общо 255   

Възраст на детето 5-6 97 38,0% 
7-8 85 33,3% 
9-10 73 28,6% 
Общо 255   

Детето (към, което са 
насочени отговорите 
Ви) има ли затруднения 
в развитието? 

Не 144 56,5% 
Сензорни увреждания 3 1,2% 
Физически увреждания 3 1,2% 
Множество увреждания 7 2,7% 
Интелектуални затруднения 16 6,3% 
Езиково-говорни нарушения 25 9,8% 
СНСУ 15 5,9% 
РАС 27 10,6% 
Емоционални и поведенчески 
разстройства 

15 5,9% 

Общо 255   
 

Анализ на получените резултати 
 

За проверка на факторното влияние на демографските характеристики беше из-
ползван дескриптивен анализ, t-test за независими извадки и еднофакторен диспер-
сионен анализ. За статистическата обработка на данните беше използван пакет IBM 
SPSS Statistics 25. 

Полът на родителя не оказва влияние върху родителския стрес, но влияе на 
родителското отношение към детето. Жените изпитват повече емотивност (М=8,84; 
SD=2,84; t = -2,05, p<0,05) и фрустрация (M=12,48; SD=2,36; t = -3,68, p<0,01), откол-
кото мъжете. По другите скали от въпросника няма значима разлика според пола на 
родителя. 

Родителите са групирани, според населено място на живеещи в голям град 
(Пловдив, София, Бургас, Стара Загора) и в по-малко населено място. Местоживеене-
то не влияе на родителския стрес. Родителите, живеещи в малко населено място 
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проявяват повече ригидност (М=9,01; SD=1,72; F(4,250) = 4,13; p<0,05) и фруст-
рация (М=12,81; SD=2,24; F(4,250) = 7,17; p<0,01). 

Възрастта на родителя не оказва влияние на родителския стрес, но влияе на ро-
дителското отношение. Има разлики в средноаритметичните стойности на родители-
те по скалите от въпросника, но статистическо различие се открива само по скала 
Емоционално дистанциране PS-6, като най-силно е изразено при родителите на въз-
раст 36-40 години (М=7,36; SD=1,98; F(2,252) = 5,75; p<0,05), а най-слабо при родите-
лите под 36 години (М=6,43; SD=1,61). 

Образованието на родителя не влияе на родителския стрес, но оказва влияние на 
родителското отношение. Значимо различие има при родителите с висше образова-
ние по скали Приемане PS-1 (M=14,85; SD=1,53; t = -3,17; p<0,05), Емотивност PS-8 
(M=8,91; SD=2,90; t = -2,38; p<0,05), Фрустрация PS-9 (M=12,74; SD=2,23; t = -6,14; 
p<0,01). При родителите с по-ниско образование се открива повече Симбиоза PS-2 
(M=11,90; SD=2,00; t = 3,09; p<0,05) и Опека PS-11 (М=12,52; SD=2,16; t = 4,15; 
p<0,01). 

Броят на децата не се отразява на родителския стрес при изследваните родите-
ли, но влияе на родителското отношение. Родителите на три и повече деца проявяват 
най-малко сътрудничество (M=11,50; SD=2,23), а най-много – родителите на едно 
дете (М=12,95; SD=1,80; F(2,252) = 8,04; p<0,01). По скала Прилагане на наказания 
PS-5 се открива значимо различие след дисперсионен анализ (F(2,252)=3,53; p<0,05), 
но при следващ постхок тест не се открива. С най-висока средноаритметична стой-
ност по тази скала са родителите на две деца (М=7,98; SD=2,01), a с най-ниска – ро-
дителите на едно дете (М=7,29; SD=2,10). 

Полът на детето не влияе на родителския стрес в това изследване, но влияе на 
родителското отношение. Значими различия се откриват при родителите на момиче 
по скала Приемане PS-1 (М=14,94; SD=1,40; t = -2,75; p=0,05), а при родителите на 
момче по скала Прилагане на наказания PS-5 (M=7,89; SD=2,11; t = 2,48; p<0,05) и по 
скала Емоционално дистанциране PS-6 (M=7,21; SD=1,73; t = 2,48; p<0,05). 

Семейното положение на родителя и възрастта на детето не оказват влияние 
върху родителския стрес и родителския стил сред изследваните родители. 

 
В Таблица 2. е представена дескриптивната статистика на изследваните лица по 

скала Родителски стрес и нейните подскали. 
Родителите на деца с нарушения имат по-висока средноаритметична стойност 

(М=38,56; SD=9,29), отколкото родителите на деца без нарушения (М=32,49; 
SD=7,78). С цел да се провери дали разликата в средноаритметичните стойности на 
двете групи родители е статистически значима, проведохме t-тест за независими из-
вадки. Резултатите от t-теста показват, че е открито статистически значимо различие 
между средноаритметичните стойности на двете групи родителите, където t = -5,54; а 
p<0,01, т.е. родителите на деца с нарушения преживяват по-висок родителски стрес. 
По подскала Родителска удовлетвореност t = -3,68, p<0,01 има статистически значи-
ма разлика също в полза на родителите на деца с нарушения в развитието, т.е. те са 
по-удовлетворени в своята родителска роля, отколкото родителите на деца без нару-
шения. По подскала Родителски стресори също се отчита значимо статистическо 
различие в полза на родителите на деца с нарушения, където t = -5,00, p<0,01, което 
означава, че родителите на деца с нарушения имат повече ограничения, искания за 
ресурси и алтернативни разходи. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

44 

Таблица 2. Дескриптивна статистика на изследваните лица  
по скала Родителски стрес PSS 

 

Детето (към, което са насочени 
отговорите Ви) има ли 

затруднения в развитието? 

PSS - 
Родителски 

стрес 

PSS - 1. 
Родителска 

удовлетвореност 

PSS - 2. 
Родителски 

стресори 
Не Минимум 19 9 10 

Максимум 59 42 43 
Диапазон 40 33 33 
Средноаритм. 32,49 10,98 21,51 
Станд. отклонение 7,781 3,441 6,504 
Медиана 31 10 21 
Брой ИЛ 144 144 144 

Да Минимум 20 9 11 
Максимум 71 28 44 
Диапазон 51 19 33 
Средноаритм. 38,56 12,77 25,78 
Станд. отклонение 9,293 4,166 7,07 
Медиана 37 12 26 
Брой ИЛ 111 111 111 

 
В Таблица 3. е представена дескриптивната статистика на изследваните лица по 

въпросник Родителски стил и неговите скали. Родителите на деца без нарушения 
имат по-изразени тенденции по отношение на скали: Приемане, Сътрудничество, 
Ригидност, Фрустрация и Емпатия. Родителите на деца с нарушения показват пове-
че Симбиоза, Авторитарност, Прилагане на наказания, Емоционална дистанцира-
ност, Емотивност и Опека. 

 
Таблица 3. Дескриптивна статистика на изследваните лица  

по въпросник Родителски стил PS 
 

Детето  
(към, което са 

насочени 
отговорите Ви) 

има ли 
затруднения  

в развитието? 

P
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и
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л
 

P
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P
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P
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P
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 -
 9
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р
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и

я 

P
S

 -
 1

0.
 Е

м
п

ат
и

я 

P
S

 -
 1

1.
 О

п
ек

а 

Не Минимум 106 10 6 4 7 4 4 4 4 7 9 4 
Максимум 137 16 16 16 16 12 12 14 16 16 16 16 
Диапазон 31 6 10 12 9 8 8 10 12 9 7 12 
Средноаритм. 119,2 15,16 10,95 10,63 12,84 7,47 6,78 8,97 8,44 12,96 13,96 11,06 
Станд. откл. 6,534 1,288 2,113 2,593 1,737 1,801 1,735 1,615 2,742 2,014 1,742 2,463 
Медиана 119 16 11 11 13 8 6,5 9 8 13 14 11 
Брой ИЛ 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 
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Да Минимум 102 8 5 5 7 4 4 6 4 4 9 6 
Максимум 146 16 16 16 16 15 14 14 16 16 16 16 
Диапазон 44 8 11 11 9 11 10 8 12 12 7 10 
Средноаритм.118,79 13,89 11,59 11,06 12,46 7,82 7,17 8,88 8,92 11,23 13,62 12,14 
Станд. Откл. 7,122 1,983 2,234 2,417 2,004 2,301 2,08 1,524 3,072 2,511 1,804 2,284 
Медиана 119 14 12 11 13 8 7 9 9 11 14 12 
Брой ИЛ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

 
След направен t-тест се оказва, че статистически значимо различие между сред-

ноаритметичните стойности на двете групи родители има по скалите: Приемане PS-1 
и Фрустрация PS-9 – при родителите на деца без нарушения и Симбиоза PS-2 и 
Опека PS-11 – при родителите на деца с нарушения в развитието. 

 

По скала Приемане PS-1, t = 5,85, а p<0,01. Приемане от родителите се отнася до 
привързаността, топлината и любовта на родителите към своите деца. Приемането от 
родителите има две форми на изразяване – физическо изразяване и вербално изразя-
ване. Физическото изразяване на топлина включва поведения на родителите като 
прегръщане, ласки, галене, целуване, усмивки или подкрепа. Вербалното изразяване 
на топлина включва поведения на родителите като похвали, комплименти, разказване 
на истории на детето, пеене на песни или казване на добри и приятни неща на детето 
[4].  

 

По скала Фрустрация PS-9, t = 5,94, а p<0,01. Родителите на деца без нарушения 
по-често изпитват фрустрация, отколкото родителите на деца с нарушения в разви-
тието. Отглеждането на дете е отговорна и важна работа. Често включва балансиране 
на много различни изисквания, включително работа, семейно време, домакински за-
дължения, детски дейности и социални дейности. Когато родител е в тази ситуация, 
лесно може да загуби търпение и да се ядоса ако нещата не вървят по план. Понякога 
може да се чувства ядосан или разочарован от партньора си, ако има такъв, когато 
има разногласия относно решенията за отглеждане на децата, дисциплина и домакин-
ски задължения. Този вид разногласия могат да доведат до конфликт, особено ако се 
чувстват подкопани или неподдържани. Понякога гневът или разочарованието на де-
тето могат да накарат родителя да се чувства ядосан. Например, ако детето е ядосано 
и говори грубо или не иска да прави, каквото родителят иска. Има и други факто-
ри, които могат да накарат родителя да се чувства гневен – като болест, стрес на ра-
ботното място, финансови затруднения, липса на сън и недостатъчно време за себе 
си.  

 

По скала Симбиоза PS-2, t = -2,35, a p<0,05. Симбиоза е взаимно подсилваща се 
връзка, при която един индивид е прекалено зависим от друг, за да бъдат задоволени 
нуждите му. Такава връзка затруднява развитието или независимостта на двамата ин-
дивиди и обикновено води до дисфункция, когато доминиращият индивид не желае 
да осигури зависимия индивид [1]. Нарича се още симбиотична връзка и тя е силно 
изразена при родителите на деца с нарушения в развитието.  

 

По скала Опека PS-11, t = -3,61, а p<0,01. Родителите на деца с нарушения в 
развитието проявяват по-често опека. Това е процес на защита на дете до такава сте-
пен, че то да не успява да стане самостоятелно и по-късно може да среща трудности с 
приспособяването и други трудности [1]. 
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Заключение 
 

Анализът на данните от проведеното изследване показва, че ключов фактор за 
родителския стрес се оказва наличието на нарушение в развитието на детето. При ро-
дителите на деца с нарушения в развитието се наблюдават повече прояви на сим-
биоза и опека, което може да се свърже с желанието им да подкрепят, да подпомог-
нат, както и да спестят трудностите на децата. Родителите на деца без нарушения по-
често изпитват фрустрация. Можем да предположим, че тя е свързана с непредвиде-
ните ситуации, възникващи при отглеждането на дете, желанието за перфекционизъм 
на родителя и опозиционното поведение на детето. Изследването показва, че родите-
лите от тази група по-често демонстрират прояви на физическа и вербална привърза-
ност към децата. Децата от тази група откликват на тези прояви и това има възнаг-
раждаващ ефект за родителите.  

Изведените тенденции от изследването могат да послужат на работещите с ро-
дители на деца с нарушения при планиране на работата с тях, както и за по-доброто 
разбиране на трудностите, които те срещат в ежедневното съпровождане на децата 
си. 
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Abstract: Cochlear implants (CI) - high technological devices are nowadays a popular 
options for stimulating residual hearing of children with severe hearing disorders. CI 
followed by appropriate early intervention is applied for many prelingually deaf children in 
Greece. The aim of this paper is to explore different approaches to rehabilitation after CI 
in Greece. Shared are some findings of professional input in development of verbal skills 
for communication and inclusion.  
 

Key words: Hearing disorder, Cochlear implant, Rehabilitation, Communication  
 
 

Introduction 
 

The stage of rehabilitation of hearing and speech therapy is the most serious in terms 
of social functioning following cochlear implant operation of a child with severe to 
profound hearing disorder. It requires patience first from the audiologist who periodically 
runs the mapping of the hearing processor trying to find for each patient the optimal 
volume and configuration with which the acoustic messages must be delivered so that the 
child has a pleasant and comfortable hearing. In the case of children, on the part of the 
speech therapist, who will teach the child, who has never heard in his or her life, to translate 
the auditory message into speech by means of acoustic behavior and acoustics, and also by 
the patient himself depending on the characteristics of his environment (Tye-Murray, 2014)  

In Greek ENT clinics activation and mapping start on average 3 weeks after the 
surgery, and are followed by periodic checks and adjustments, which are more frequent in 
children. Each new program is evaluated by the patient's performance in terms of acoustic 
perception of sounds and speech and the distinction of individual voice elements based on a 
protocol that is developed for the needs of the Greek language. (Nikolopoulos et al., 2003) 

 
Rehabilitation 
 

The purpose of CI is to provide access to spoken language via audition-access that 
was not possible for the individual using conventional hearing aids. It seems reasonable 
therefore, that following implantation, support should be provided that promotes this. With 
deafened adults and older children, who acquired their hearing disorder after primary 
language acquisition, the aim is to reopen the auditory channel for spoken language, which 
was the primary means of communication prior to the onset of deafness. With prelingually 
deaf young children the aim is to develop communication and spoken language skills 
through the audition provided by the implant. (Dionissieva, 2018: 137-140) 

In order to maximize the benefits from the implant system, the children need: 
• The implant system to be worn all waking hours, in good working order; 
• The device to be appropriately tuned for the individual; 
• Provision of good listening conditions, bearing in mind the difficulties of learning 

to listen in conflicting background noise; 
• High expectations of the use of audition in the acquisition of spoken language; 
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• Opportunities for non-linguistic listening experiences; 
• Opportunities to develop appropriate communication skills in adult/children 

interactions; 
• The co-operation of all involved with the child: parents, siblings, peers, teachers, 

speech and language therapists and any other carers. 
 

These requirements are not so different from those appropriate for young children 
who wear conventional acoustic hearing aids. However, whilst relying on experiences with 
children with hearing aids, some differences are worth noting in working with children with 
cochlear implants: 

• The complexity of tuning the implant system; 
• The complexity of monitoring; 
• The sudden onset of audition after a comparatively long time; 
• The provision of audition after communication skills may have been established 

without it; 
• The changing auditory potential of the children over time following implantation  
 

Children receiving implants should already have been receiving specialized support 
prior to implantation and decisions may already have been made about communication 
approach and educational placement. After implantation, whilst educational placement and 
communication styles may initially remain the same, the consensus of opinion is that a 
strong auditory/oral component is essential to optimize the use of implant, whatever the 
communication philosophy. 

 
The role of the speech therapist  
 

Speech therapist role is underlined by many researchers and has multiple dimensions 
(Niparko et al., 2010): diagnostic, therapeutic, and supportive. 

A. Diagnostic: Parents are the ones who first find there is a problem with their child's 
behavior and that they do not listen well. The professional is the one who will come into 
contact with the child, check his or her hearing and confirm that there are some difficulties. 
The audiologist in conjunction with the speech therapist should inform the parents about 
the results of the audiological examination. Depending on the degree and type of hearing 
loss of the child, they should discuss the implications of hearing and optional rehabilitation 
of the child. 

B. Therapeutic: The role of a speech therapist delivering services to children with 
hearing impairment generally depends on the type and degree of hearing loss. (Niparko et 
al., 2010) The professional provides: 

• Help the child develop and maintain a correct verbal structure (light hearing loss). 
• Offers assistance and treatment for articulation errors (in moderate hearing loss). 
• Help the child with the cause of e.g. to learn to use articles, intentions, essentials, 

verbs, etc. (moderate hearing loss). 
• Run intensive treatment for the gradual acquisition of speech (in severe hearing 

loss). 

C. Supportive: Parents and speech therapists in order to have better results must have 
a close relationship. The speech therapist gives advices to parents, and parents need to 
apply them.  

 
All cochlear implants users, both children and adults, may need speech therapy with 

different continuity. Both long-term and short-term speech therapy programmes are focused 
on the achievement of following targeted activities: 
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A. Speech therapist cooperating with other professionals: 
• Participate voluntarily in a speech-to-speech assessment. Initially we allocate 

weighted speech-to-speech scales to determine in total the abilities and weaknesses of the 
child being introduced to speech-language therapy. Before we begin the assessment, we 
determine the appropriate communication mode to apply - oral and/or sign language. 
Additionally, we provide a range of phonological processes to determine how the child uses 
phonological data and the degree of perceptiveness to ascertain how well he/she 
understands the others. We can record a speech sample that represents the typical 
production of the associated speech of the child while dealing with his favorite games that 
require interaction. 

• Collect information from parents and teachers about the child's history, medical 
condition, communication skills and the consequences of acoustic limitations. We can have 
an interview with parents, class assistant, teacher, and other related professionals to verify 
their social and school opportunities and weaknesses. We can still gather observational data 
to document communication skills in the classroom, on the field, in social activities, at 
home and/or in other important social and school situations. Finally, we can ask parents to 
provide information about their main stages of development, early communication features, 
current medical condition, communication efforts under different circumstances, and 
relevant social and family interests. 

• Cooperate voluntarily with:  
• A dentist for stomatological examination when delivering therapy to older 

children. We evaluate the child's dental status by first observing the structure of the face, 
lips, teeth, tongue, and hard and soft palate, and we evaluate how he uses the particular 
structures that are important for speech production (e.g. mobility, force and closing of the 
lips strength, extrusion, retraction, and lateral movements of the tongue or the mobility of 
the soft palate during the production of the vocals). 

• A audiologist for a regular audiological testing. We refer the child to an 
audiologist for full and regular exams. (Niparko et al., 2010)  

B. Speech therapist developing therapy plan and strategies for the CI child: 
• Choose joint mode of communication and specific language goals with parents and 

teachers. We can have a meeting with parents and other professionals to determine the most 
appropriate therapeutic approach (total, oral or sign language communication programs) for 
their individual needs. This will aim to help the child develop his/her individual 
communication skills. We chose daily activities, specific vocabulary, word/ suggestion 
structure and/or factual situations as intervention goals, based on the aural ability of the 
child, his/her chronological age, phonological or articulation skills: the perceptiveness of 
speech, dialect and social, professional and/or school communication needs. We secure the 
approval of parents and teachers for the intervention plan. 

• Help parents accept the level of speech skills and speech of the child, which is 
related to hearing loss and age of its onset. We have to explain to the parents, teachers, and 
other related practitioners the relationship between the development of speech and hearing 
loss. We provide useful information and resources on hearing disorders and communication 
disorders to parents and teachers. 

• Parents and teachers support the child's participation in educational and play 
activities with peers. We help them find sources of support, such as assistants and 
customized help programs, to provide the child with the opportunity to successfully join the 
classroom with peers, for a formal and equal development. 

• Control the use of communication interactions that meet the child's daily needs. 
We can tell parents to limit the frequency of their instructions and to control the issues and 
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to start using an interactive language style that encourages child to participate in 
conversations using effective communication strategies. 

• Manage the development of listening skills:  
• Mark the presence or absence of sounds. In young children we observe how they 

respond to presence of a sound by changing/ stopping to move. In older children we ask the 
child to show when a sound starts and when it stops by moving his hand or an object. We 
train the child to respond to strong environmental sounds such as striking a hard surface or 
knocking at the door. 

• Look for the sound sources appropriately. We can use toys that make sounds and 
make moves. We ask the child to focus visually on the toy/game, or us and then we only 
act. Once the child responds to the toy that moves and produces sounds, we can hide it or 
put it behind and wait for him to turn to the sound. If he does not respond, we tighten the 
tension until we get a response and then we gradually lower the intensity to the point you 
can hear. 

• Distinguish between two different common environmental sounds. After selecting 
recorded environmental sounds that are familiar to the treated person, we present two of the 
sounds and show pictures that represent each sound, after hearing the recorded sounds, we 
ask to show the right image. 

• Distinguish between two different verbal words. We teach parents to help the child 
to hear common phrases during daily activities by naming (presenting these phrases) during 
daily discussions (e.g. teach parents to say „throw the ball“ when playing a ball.) We 
choose words and phrases, which we use in the classroom. We give pictures that represent 
these words and train the child to listen carefully and show pictures that match what he 
hears. 

• Expand the frequency and scope of meaningful communication. In families tending 
to manual communication we may teach in parallel the child, his parents, peers, and other 
people of his environment to use a sign language manual, first of all for needs and desires, 
and then for important people and objects in his everyday life. Finally, we can continue to 
extend the use of vocabulary and grammar as necessary. We use a sign language manual 
during treatment sessions to improve the general communication skills of the child. 

• Develop discussion skills on past and future known events (social stories). To 
develop early narrative skills, we instruct parents to discuss past and future events of 
child’s life during daily interactions or to use photographs from his participation in various 
activities (e.g. birthday parties, holidays etc.). To help the child learn to place in the series 
and discuss daily activities, we create a daily activity book that chronicles all activities 
throughout the day. Then we teach them to describe what was done and what should be 
done next. 

• Teach tips to ask for clarification when communication is interrupted. Initially, we 
help the child to recognize when he or she did not hear or understand another interlocutor 
and then we learn the appropriate expressions to ask others to clarify the misconceptions in 
the conversations e.g. saying "What? I do not understand "or" Sorry, I did not hear you. " 
Further when we ask the child to complete a new activity we initially urge him to say what 
he does not understand and then make clarifying questions (e.g. "What I have to do?" or 
„How this works?“). 

• Develop communication skills for school or other social contexts. In more 
advanced children we use a role-play to teach specific communication skills (e.g. 
presentation, maintenance or change of subject, courtesy, reliability and relevance) that the 
therapist uses in formal social situations, etc. (Dionissieva, 2009: 37-42) 
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Communication mode issues 
 

Without reason and language, a child cannot understand the world, the ideas of 
people, the information about the world, things and events distant in time and space. He 
cannot learn social behaviors, since he will not be able to understand the rules, which are 
learned by examples and verbal explanations. Without communicating with his 
environment and with many of his basic needs unfulfilled, a child loses his patience and 
develops defenses and often – antisocial attitudes. It can easily get angry and have low self-
esteem. With all these difficulties, and without having developed a way of communicating, 
a child with an auditory deficit will have difficulty in training. Thus, it is understood that 
his knowledge will be incomplete, his training limited and his prospects for professional 
development nil. These problems are considered secondary because they are not due to the 
hearing problem faced by the child but to the lack of proper intervention. In addition, 
another secondary problem that children with deafness or hearing impairment have to deal 
with is the smooth acceptance by parents (listeners) and by society. 

Cochlear implants provide children with access to the finer aspects of speech that 
contribute to speech intelligibility. This allows children to develop natural rotation in tone 
and intensity. Complex processes of vocal, articulation, verbal synchronization, acoustic 
memory, and verbal decoding skills appear to improve more after implantation and allow 
for ultimate improvement in speech savvy. This improvement takes some time to be 
achieved after implantation and appears as a continuous process (Mulwafu et al., 2017).  

Several demographic factors appear to affect performance in children with cochlear 
implants. Early results suggested better performance in verbal perception in deaf children at 
an older age, with a corresponding shorter period of deafness. However, when only children 
with pre-lingual deafness (i.e., <3 years) were examined, the age of hearing loss was an 
important factor. Early implantation has been shown to produce superior performance in 
children. Studies show better results of verbal perception in children implanted in younger 
age, with children younger than two years of age performing best (Holden et al., 2013). The 
younger children not only showed the best results, but they arrived at them faster than the 
children implanted later.  

The application of cochlear implants is considered as an established method of 
restoring a serious hearing los. As a result, many deaf people have managed to gain some 
degree of sound intake by having cochlear implants. Recently many benefits have also been 
proved in children, especially those who had lost their hearing before developing the ability 
to speak. The importance of additional factors such as the time of diagnosis and the time of 
implantation found to also affect the success of the device and the language development of 
children (Ching et al., 2018).  

 

Practical research and results 
Taking into consideration the findings discussed above and in accordance with the 

objectives of a broader research, we investigated how language development of Greek 
children, users of cochlear implants, is influenced by the dominating communication mode 
before the time of implantation. The following research question was formulated: Is there a 
statistically significant relationship between language development and child’s mode of 
communication? 

The main tool applied in the research was a questionnaire that was consisted of three 
sections. Especially the section of the communication model was ranked on a six–point 
scale and had six categories about total communication. Total communication that includes 
and emphasize in sign language and some periods of each day no speech was used; total 
communication with an equal emphasis on speech and sign; total communication with 
speech emphasis; cued speech which is a formal system of hand cues designed to represent 
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the visemes of speech; oral where the child uses speech and lip-reading and listening 
throughout each day and lastly auditory verbal where there is a de-emphasis on visual cues 
and the child is taught to use listening for the primary reception of speech. 

The target respondents are Greek primary education teachers that have at least one 
child with cochlear implants at their classroom. The final research sample was 114 teachers, 
number that can give reliable information for calculating sample size requirements. Based 
on similar previous studies, the sample size of 106 respondents can give reliable 
information and have a positive impact on external validity. The analysis of the data was 
done with the statistical software for data analysis SPSS version 24. Descriptive statistics 
were applied to illustrate the results of the participants in the research. 

Language development by communication mode 
The following figure shows the means of language development by communication 

mode. Specifically, levels of language development are higher when there is total 
communication (M = 81.66, SD = 5.77) following by cued speech (M = 79.6, SD = 9.66).  

Figure 1. Means of language development by communication mode. 
Additionally, one way ANOVA show that communication mode is a determinant 

factor of language development levels (F(5,108) = 2.497, p < 0.05). 
 
Conclusions 
 

Levels of auditory performance are higher when there is total communication 
followed by Aural/Oral, (AO) where the child uses speech, lip-reading and listening 
throughout each day. This model is very popular in many practices with deaf CI children. 
Depending on the mode communication and level of these skills, acquired before cochlear 
implantation and later assessed by speech therapists, individual therapy plans are developed 
and delivered. It is essential to run precise diagnostic in order to meet specific needs of 
speech therapy for each child using CI. Reviews of studies on effects of post-operative 
rehabilitation of CI children on language acquisition show that many of them demonstrate 
slower linguistic development than their hearing peers but still their results are better than 
in children with conventional hearing aids. (Monteiro et al., 2016) In the case of Greek 
children with cochlear implants well coordinated activities of professionals and parents are 
required for the means of motivated interactions stimulating natural development of oral 
communication skills on the basis of new listening. 
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Abstract: This article shows creative tools for creating original fairy tales by students 
from primary stage of education (3rd-4th grades) with the help of four dodecahedrons and 
cognitive maps 
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В човешката история малко неща са непреходни. Стремежът към създаване на 

нещо ново, оригинално, неповторимо е един от постоянните пориви на всяко време, 
отправна точка на всяка цивилизация. Осъзнавайки необходимостта от формиране на 
умения за творческо писане на собствени текстове, насочихме нашето внимание към 
създаване на уникална работеща методика за сътворяване на собствени приказки за 
вълшебства. Естествено това е продължителен процес, който най-общо може да бъде 
разделен на два части – създаване на достатъчна представа за приказката като жанр и 
нейното влияние върху живота на хората още от най-ранно детство чрез художестве-
но възприемане на приказки и втори етап – развитие на комуникативно-речевите уме-
ния на учениците до онова ниво, в което те сами могат да създадат своите авторски 
приказки по зададени няколко опорни точки – главен положителен герой, главен от-
рицателен герой (злодей), вълшебен предмет и място на провеждане на действието. 
Тази методика е част от нашия „Модел за трансформация на агресивно поведение в 
асертивно поведение чрез създаване на приказки при ученици в начален етап на обу-
чение /III-IV клас/“ 

Първи етап: Художествено възприемане на приказката като жанр:  
Всяко възприемане на една художествена творба означава фактически нейното 

пресъздаване, претворяване в съзнанието на възприемащия. Не съществува худо-
жествено възприемане без реакция, без отклик от възприемащия, без той да участва, 
без да чува, да вижда, да чувства, да мисли. Защо няма художествено възприемане 
без творчество? Отговорът е, че психолозите определят творчеството като дейност, 
която дава нови, оригинални несъществували по-рано неща, т.е подреждане на позна-
ти неща по нов начин. Според кибернетично- информационното разбиране то е съз-
даване на нови модели, по-рано несъществували или неизвестни за човека, който ги 
създава. Способността да твори, да създава, е най-човешкото от всички човешки ка-
чества. Именно тя отделя човека от животното. В по-голяма или в по-малка степен тя 
е присъща на всеки човек. Без творчество човешкият живот е невъзможен, ако не тво-
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ри, човек не живее, а само съществува. Художественият образ – изкуството изобщо е 
средство за общуване между хората, т.е. въпрос на предаване на информация и на 
приемането ѝ. От тази гледна точка художественото произведение се явява информа-
ционна връзка между твореца-автор и читателя. Макар винаги различни и безкрайно 
разнообразни, индивидуални и неповторими творческите процеси на художественото 
възприемане, както тези на художественото създаване се подчиняват на закономер-
ности общовалидни за всички случаи. Те притежават особености, които са характер-
ни за всяко създаване и възприемане и които могат да се изучат и обяснят. Въпреки 
разнообразието и неповторимостта, в двата вида процеси има общи моменти, среща-
щи се винаги. Началото на всеки процес на художествено сътворяване е в наблюде-
нието, във възприемането и преживяването, което дава материала за творчество. По-
токът на всяко създаване се набира от капките на видяното, почувстваното, наблюда-
ваното, премисленото, опознатото. Ето защо, усилието на педагогическата ни колегия 
е да се създаде достатъчен базов фон от прочетени и разказани приказки, преди да се 
пристъпи към създаване на нови, авторски от нашите ученици. За да се проследи 
действената сила на приказката, проучването я разглежда като многоаспектно худо-
жествено средство с богати възможности за внушение. Установява се влиянието ѝ за 
интелектуалното развитие на детската личност (обогатяване на мисловния процес, 
речта, въображението). До тази позиция достига преди един век Константин 
Ушински. Следователно, художественото изображение предизвиква емоционално 
възприятие у детето и оказва незаменима услуга на двата процеса – възприемане и 
развитие на мисленето. Предизвиквайки емоционален образ (осезаем, зрим), худо-
жественото слово (литературното произведение) улеснява възприемането на идеите, 
прави ги конкретни, нагледни, убедителни [3, с. 98]. Тъй като процесът на художест-
веното възприемане е свързан с въздействието на различни фактори, умелото им 
включване в живота на децата е от значение за образователния дискурс. В педагоги-
чески аспект проучването разглежда процеса на художественото възприемане в про-
екция с изпълнението и творчеството, с което се постига единство на цели и задачи. 
Овладяването на двата основни момента – възприемане и изпълнение – в детската 
възраст води непринудено до начало на творчество, импулсиращо развитието на мис-
ловните процеси и подготовката за сериозен учебен труд.  

Като своеобразно поетично творение, достигнало до наши дни, приказката е ед-
на от най-ценните творчески изяви на народния талант. Съчетала поетичната измис-
лица с богатия опит, разкриващ познанията за живота, тя преминава през вековете ка-
то оригинално възпитаващо средство, възприемано с необикновен интерес от малки и 
големи. Успоредно с развлекателната страна, чрез приказката се прокарват възпита-
телни тенденции – и в тази насока тя винаги е имала пропаганден характер. Дори то-
гава, когато идеята не е отразена открито или подготовката на слушателите не съот-
ветства на идейното и художествено съдържание на творбата (при по-малките деца), 
народното творение може да възпитава чрез звучността и ритмичността на родната 
реч. Приказката оставя следи в детското съзнание с характерните за народа изрази, с 
оригиналните епитети, с поговорките, синтезирали народната мъдрост и опит. За 
всички времена приказката е била необходимо четиво за децата, независимо дали е 
постигала възпитателен или забавляващ ефект. Дори когато не е преминала през ав-
торова преработка и не е съобразена с възможностите на децата, прониквайки в при-
казния свят, слушателят се докосва до условията на живот през далечна историческа 
епоха, до взаимоотношенията на хората, което засилва интереса и също води до нови 
впечатления и изводи.  

Въпреки кризисното време, в което живеем, и незачитането на духовните цен-
ности от масовия консуматор, за да не се заличи нацията ни и да не загуби своята по-
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ложителна ориентация към ученолюбието и творчеството като най-висша проява на 
човешкия дух, необходимо е да търсим онези опорни точки, които ще спасят под-
растващите от обезличаване и обезценяване и да се насочваме по-често към онези ху-
дожествени ценности, които народът ни е сътворил. Те съхраняват паметта на мина-
лото и предсказват бъдещето. Всяка нация може да запази и развие творческия си по-
тенциал, да достигне до нравствено и естетическо съвършенство, ако съумее да оце-
ни по достойнство и да съхрани за следващите поколения своето фолклорно богат-
ство. В този смисъл българският народ винаги е бил съпричастен към изкуството и е 
творил, независимо при какви социално-исторически условия се е намирал. От своя 
страна народното творчество е свързано с художествения живот на обществото, то е 
сигурен резерв, подсказващ тези, идеи, образи, които продължават да живеят през ве-
ковете, намерили ново, съвременно звучене и смисъл, преосмислени творчески. А то-
ва има значение както за развитие на личното творчество, така и за облика на цялата 
литература, съхранила уважението към безименния народен творец и неговия без-
спорен талант. Антропоморфичното представяне на един оригинален свят – светът на 
растения, животни, предмети, който е лишен от възможността да мисли и действа 
като разумните същества, представлява действен способ, с който се подхранва дет-
ският интерес. Предоставя се възможност на детето да проникне в изобразеното, да 
види невидимото, да си го представи. Затова приказката е значима не толкова като 
познание за съвременното дете, не толкова като забавление, колкото като подходящо 
методическо средство, чрез което се активизират мисловните връзки, развива се 
въображението и се създават предпоставки за формиране човека на бъдещето – смел 
мислител с комбинативно и творческо отношение към действителността. Приказката 
обогатява съвременното дете и с морала, който утвърждава. Тя, от една страна, наг-
ледно показва различни примери от живота, които се запаметяват и въздействат по-
бързо от моралните наставления, указания и препоръки; от друга страна – създавайки 
нагласа към доброто, към благородното, красивото, тя извисява духа, пробужда въз-
вишени трепети, които обогатяват човешката психика. Особено силно проникват в 
душевната сфера на детето приказните герои. Благодарение на своеобразието в при-
казния рисунък, героят е носител на едно ярко изразено качество – понася страдания-
та, побеждава. С това той оставя трайна следа, преминава през живота на човека, 
през детството му и може да го следва и през годините на зрелостта. В този смисъл 
според Петър Динеков ние никога не скъсваме връзката си с приказките, макар и да 
не ги четем, защото най-хубавото от приказката е преминало в литературата, вляло се 
е в нейната тъкан и е оплодило развитието ѝ. [3, с. 35] Ключово значение при въз-
приемане на приказните герои имат детската впечатлителност и емоционална отзив-
чивост. Те играят голяма роля за продължителната връзка на детето с приказния свят, 
за по-голямата устойчивост на образа в детското съзнание. И двете качества трябва 
да се развиват, а това означава – чрез изобразения свят да се създава възможност за 
по-активно възприемане и съпреживяване – да се разгърне тази удивителна способ-
ност у човека – да не остава безразличен към страданието. Това се постига, когато за-
почнат да го вълнуват чуждите нещастия и несполуки, когато го радват успехите и 
радостите на другите. В този смисъл човек се възпитава през целия си живот. Но в 
детството за това му помага най-вече приказката. Нейното предимство е в това, че 
чрез героите ѝ още в ранна възраст може да се утвърди представа за борбата на доб-
рото срещу злото, на справедливостта срещу несправедливостта, на трудолюбието 
срещу мързела, на благородството срещу дребнавостта, на красивото срещу грозното, 
на правдата срещу лъжата. Ранната ориентация в смисловите различия на разнопо-
сочните качества и прояви има силно възпитаващ характер.  
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Сложността, многопластовостта на приказката, богатството на изобразителните 
елементи изискват вникване в нейната организация и своеобразието на рисунъка. Без 
компетентно разграничаване на жанра произведението не може да осъществи пълно-
ценно своята роля.  

Настоящата разработка няма за цел да прави филологическо проучване на при-
казката като жанр, нито да коментира позоваванията в научната литература. Акцен-
тите открояват преди всичко специфичното в приказното изображение и в изгражда-
не на творбата, която се приема като основно средство за въздействие върху неофор-
мената още детска личност. Тъй като приказката въздейства с необичайна сила върху 
детското съзнание с цялостното си художествено богатство, тя се приема като моде-
лираща система, чрез която може да се влияе за оформяне на детската личност както 
за нравствено-естетическото ѝ възпитание, така и за общото ѝ езиково развитие. 
Приказката като етап в художественото развитие на човечеството съответства на дет-
ското развитие. Чрез нея се оформят архетиповете на детското мислене. В нея и въз-
растният човек е дете – той също опознава света, върви от познатото към неизвестно-
то, преодолява трудности и възмъжава. Това приближава действията и постъпките му 
до детското възприемане и мислене. За детето приказката е моделираща система, тяс-
но свързана с неговия опит, с необходимостта да научи повече от света, да овладее 
родната реч, да навлезе неусетно в проблемите на заобикалящата го действителност.  

Действената сила на приказката като моделираща система от педагогическо гле-
дище е многоаспектно. Тя е свързана с интелектуалното развитие на детската лич-
ност (с обогатяване на мислене, реч, въображение), с емоционалната сфера, (насочена 
пряко към умственото, естетическото и нравственото възпитание), създава условия за 
комуникативни връзки и обогатява общуването. За да се достигне до тези процеси, 
съществен момент в работата на учителя е как достига до детето приказката, пълно-
ценно ли е нейното възприемане. В процеса на художественото възприемане Е. А. 
Фльорина открива не пасивно естетическо любуване, а стремеж за включване на кра-
сотата и изкуството в дейния живот на детето. Оттук се поражда и действената сила 
на художественото произведение, насочена към емоционалното възприятие и разгръ-
щане на образното и логическото мислене. Съвременната психология приема като 
присъща емоционалната основа на детското мислене. 

Чрез приказката децата могат творчески са съхранят детството, да запазят спо-
собността да общуват непосредствено и искрено да съпреживяват, да опазят своята 
душевна чистота. Приказната фантастика поддържа вярата на детето, че светът съ-
държа това вълшебство, разкрито в приказката, трябва само да съумееш да го от-
криеш. Ако човек запази нещо от детското възприемане на света, това ще му помогне 
по-пълноценно да изживее живота си. Убеден съм – споделя Лев Толстой, че ако до-
живея до 70 години и моят разказ догони възрастта ми, аз – седемдесетгодишният 
старец, също така по детски ще мечтая, както сега. Приказката предпазва човека от 
пошлото, от ретроградното. Тя е душевно богатство на човека. Тя поддържа в ран-
ните и следващи години вълнението на човека от поетичното, от възвишеното.  

Втори етап: Създаване на приказки за вълшебства  
Когато има изградена стабилна основа в познавателната сфера на децата, свър-

зана с особеностите на вълшебните приказки, тогава може да се пристъпи към прово-
киране процеса на творческо създаване на свои авторски приказки. Това най-резул-
татно се получава в трети и четвърти клас на начална училищна степен. Децата са за-
познати с достатъчно голям брой вълшебни приказки, имат изградени когнитивни 
схеми при тяхното възприемане и възпроизвеждане и вече имат достатъчно богат 
речник, развито въображение и ниво на мислене, чрез които да създадат свое произ-
ведение. Преди да започне цялостната дейност по създаване на приказки, на ученици-
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те им се припомниха основните характеристики на вълшебните приказки, като акцен-
тът беше върху качествата на героите – положителните и злодеите. На децата им бе-
ше акцентирано, че образите трябва да са ярки и ясно разграничими, така че читате-
лят да може лесно да се ориентира кой кой е. Беше припомнено, че непременно доб-
рият герой трябва да бъде изправен пред изпитание, което е изцяло творческо реше-
ние на екипа, както и премеждията, които ще трябва да преодолее. За да се улесни ра-
ботата, им бяха дадени някои характеристики на злодеите, а също така и указания и 
насочващи въпроси, свързани с изграждане на сюжета, като:  

Каква е целта на твоя персонаж? Какви са мотивите му? Кой ще му помогне? 
Кой ще му попречи? По какъв начин ще преодолее всяка пречка? Как ще реагира? 
Каква е причината и какъв е ефектът от всяко ключово събитие в приказката? Кои 
въпроси ще намерят отговор? Какви нови въпроси ще възникнат? Възможни ли са ус-
ложнения? Как ще увеличиш залога и засилиш напрежението? Събитията ли движат 
героя или героят движи събитията? Каква ще е кулминацията? Каква ще е развръзката?  

За да се превърне писането в занимателна и интерактивна игра, създадохме че-
тири специални фантастични фигури-додекаедър. Това са дванадесетстенни равност-
ранни петоъгълници, обединени в една обемна фигура, която наподобява римските 
додекаедри– неголеми кухи обекти от бронз или камък с 12 плоски петоъгълни гра-
ници. Изборът ѝ не е случаен. Това е тайнствена фигура, която е оставена на чове-
чеството от античните механици и инженери и вече стотици години предизвиква спо-
рове, съмнения и размишления за своето предназначение. За римските додекаедри е 
станало известно още във II-IV век, но са открити през XIX век на територията на 
Централна и Северна Европа на места, които могат да се нарекат периферия на Рим-
ската империя и носят важни духовни идеи и тайни за Вселената. Според Платон 
тази форма на съвършена сфера е използвана „за образец“ при създаването на двана-
десетте граници на Вселената, а петте върха символизират четирите стихии – земя, 
огън, въздух, вода и петият елемент – етер, който е Божественото и е субстанцията на 
небесните тела. Тази фигура съдържа „Тайното“, „Забраненото“ и „Древно“ знание, 
че Вселената е крайна и има формата на додекаедър.  

Тази информация, споделена с учениците в началото на часа, от една страна, им 
дава знания за фигурата, която ще използват, и от друга, веднага ги пренася в един 
свят на мистичност и загадъчност. Опирайки се на факта, че когато децата творят, те 
играят и всичко правят „на ужким“ след вече създадената нагласа за боравене с нещо, 
което има ефекта на средство на древните мислители, децата с интерес и готовност се 
впускат в приключението да създадат своето вълшебство. За старта на тази творческа 
дейност додекаедърът подсилва тайнствеността и магичността, както и състоянието 
на почуда и удивление, което е много характерно за децата от тази възрастова група. 
Самият досег с тази нетрадиционна фигура вече ги кара да фантазират какво ще им 
се падне и накъде ще тръгне тяхната приказка. Ролята на тези фигури е много важна 
и затова, защото във всяка една от тях се намират основополагащите елементи на 
приказката, като на всяка тяхна страна изобразихме положителни герои, злодеи, въл-
шебни предмети и характерно място на провеждане на действието. В две от тях са 
изобразени събирателни образи на герои от приказките. В единия са изобразени ха-
рактерни положителни герои – достатъчно ярки и разпознаваеми: момче, момиче, дя-
до, баба, принц, принцеса, изобретател, пътешественик, фея, доктор, балерина, рицар. 
Другата фигура е с отрицателните герои – които също са ярки, разпознаваеми и съби-
рателни образи: вещица, дракон/змей, триглава ламя, пират, Торбалан, кръвожаден 
вълк, зъл крокодил, трол, разбойник, зла орисница, чудовище/таласъм. Третият доде-
каедър съдържа всички вълшебни предмети, които ще помагат на положителния ге-
рой: кристален меч, вълшебна флейта, магически камък, вълшебно огледало, вълшеб-
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на пръчица, вълшебна лампа, магическа отвара, магически прашец, шапка невидим-
ка, пръстен на знанието, часовник на времето, бързоходни обувки. Четвъртият доде-
каедър е с мястото, на което ще се провежда действието или част от него: гора, мор-
ски бряг, пустиня, джунгла, космос, пещера, замък, подводно царство, библиотека, 
огнена земя, планина, населено място.  

Като първа стъпка в творческия процес избрахме да работим по групи. Разде-
лихме класовете на по три групи. Един ученик взема додекаедъра с положителни ге-
рои и го търкаля на масата – така се определя кой ще е главният герой в приказката. 
Друг ученик взема втория додекаедър с вълшебните предмети и така става ясно с 
какво помощно средство ще разполага положителният герой. Трети ученик взема 
третата фигура с местоположенията на действията и така се разбира къде обичайно 
ще започне или ще се развива цялото или част от действието. Четвърти ученик взема 
фигурата с изобразените злодеи, хвърля я на масата и вече се знае и четвъртата 
опорна точка на авторската приказка. Тази дейност се извърши за трите редички, 
които представляваха своеобразно делене на класовете на групи (екипи) и децата за-
почнаха своята творческа работа. Беше осигурено време за обсъждане, след което се 
пристъпи към писане – екипите избраха свой писар, който в края на часа щеше да 
прочете сътвореното. Задачата след това беше да я издиктува на останалите от група-
та и така всеки да се завърне у дома с авторска приказка за вълшебства.  

Следваща стъпка в тази насока беше след известен период от време да се съз-
дадат приказки от всяко дете, като този път изтеглените основни елементи да бъдат 
за цялата редичка, но всяко дете само да изгради своята приказка.  

Третата стъпка е, когато всяко дете си изтегли своите опорни точки и създаде 
своята уникална приказка – без да има други деца в класа, които да имат същата 
комбинация от опорни елементи.  

Тази методика е работеща и ефективна. Създава условия за творческо вдъхнове-
ние и писане. Поставя децата в активна роля – те обсъждат, изследват, подбират, 
фантазират и създавайки своята приказка, пресъздават себе си и преповтарят важни, 
значими емоции и отношения. Чрез творческото писане се постигат едновременно 
няколко цели – езикови, стилови, литературни, личностни, междуличностни. Веднъж 
усетили магнетизма на удовлетворението от създаването, те се чувстват окрилени, 
удовлетворени и радостни. Това ги кара да се видят в нова светлина и да повишат 
своята увереност, самочувствие и оценка. Този модел на създаване на приказки за 
вълшебства променя нагласите в класните общности. До скоро съперници и конку-
ренти от класа, учениците влизат в нова роля на сътрудници и равнопоставени члено-
ве на екип с основна задача, да създадат интересна и красива приказка за вълшебства, 
която никой никога до сега не е сътворил. Самото усещане за неповторимост на това 
творчество обединява децата и извежда на преден план качества на личността им, 
които другите не са виждали да проявяват досега или не толкова често. Тъй като 
шестте класа са на един и същ етаж и всички преминаваха през един и същ процес на 
създаване, се забелязваше една особена празничност и приповдигнатост – децата тво-
ряха своите приказки за вълшебства и преживяваха своите фантазии.  
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Abstract: Modern forfeiture law provisions are entirely statutory. The particular measure 
are regulated in detail and depend on the respective legal act. Nevertheless, there are 
broad patterns that allow a general description of how forfeiture laws operate. The central, 
defining characteristic is whether a statute permits criminal or civil forfeiture. Although 
both criminal and civil forfeiture laws are powerful weapons in the hands of law 
enforcement, these two types of forfeiture function in fundamentally different ways. 
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I. Въведение 
 

В съвременното българско законодателство институтите на отнемане на иму-
щество в полза на държавата са изцяло законоустановени и точните правилата по ус-
тановяване и производствата по отнемането му са подробно регламентирани. Послед-
ните зависят от съответния нормативен акт, който урежда конкретното отнемане. 
Въпреки това съществуват широки модели, които позволяват общо описание на на-
чина, по който действат законите за отнемане на имущество. Основната, определяща 
характеристика е дали даден нормативен акт позволява наказателно или гражданско 
отнемане. Въпреки, че както наказателните, така и гражданските закони за отнемане 
на имущество са мощни оръжия в ръцете на правоприлагащите органи, тези два вида 
институти функционират по принципно различни начини и при различни предпос-
тавки. В тази връзка намирам за необходимо да се опишат по отделно основните 
правни характеристики, след което да се направи разграничение с оглед същността и 
особеностите на отнемане на имущество в полза на държавата по Закона за противо-
действие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) 
и конфискацията като вид наказание по смисъла на Наказателния кодекс (НК), да се 
изследват предпоставките и предметът на отнемане по специалния закон и НК, а от-
там да се очертаят приликите и разликите между двата института. 
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II. Отнемане на имущество по ЗПКОНПИ 
 

В обективното българско право и съдебна практика липсва легална дефиниция 
на понятието разширена (гражданска) конфискация1. В правната теория[1] е направен 
опит да се даде теоретично определение на посочения институт, като се възприема 
това дадено в §981 от Наказателния кодекс на САЩ[2], като това определение е даде-
но при действието на отмененият Закон за отнемане в полза на държавата на незакон-
но придобито имущество от 2012 година (отменен със ЗПКОНПИ – ДВ, бр. 7 от  
19 януари 2018 г.). 

За правилното обособяване на приликите и разликите на институтите на разши-
рената конфискация и конфискацията като вид наказание по НК, намирам за правил-
но да се потърси дефиниция на разширената конфискация, като се вземе предвид 
действащата нормативна уредба приета със ЗПКОНПИ обн. в ДВ, бр. 7 от 19 януари 
2018 г. 

Разширената конфискация по своята правна същност следва да се определи като 
установена в ЗПКОНПИ мярка за държавна принуда постановявана от съд из-
вън случаите на отнемане на имущество по наказателнопроцесуален и администра-
тивнопроцесуален ред, изразяваща се в засягане на имуществото на проверявано-
то или свързаните с него лица посредством безусловно и окончателно отнемане 
в полза на държавата на имущество придобито със средства от незаконен източ-
ник. 

При така даденото определение могат да се направят следните правни изводи: 
Разширената конфискация е мярка за държавна принуда, която е своеобразна 

реакция на държавата в борбата с престъпността, корупцията и сивата икономика. 
Така може да се приеме, че разширената конфискация се явява неблагоприятна прав-
на последица, насочена към пресичане на възможността едно имущество придобито с 
незаконни средства да обогатява и да носи облаги на ползващите се от него субекти. 
Разглежданият институт засяга имуществената сфера на проверяваното лице или 
свързаните с него физически и юридически лица против и независимо от тяхната во-
ля. Съобразно казаното може да се приеме, че тази мярка за държавна принуда има за 
цел отнемането на възможността на лицето, по отношение на което такава ще се при-
ложи да се обогатява и извлича облаги от незаконосъобразни източници на средства, 
а така също и да го принуди да се въздържа от набирането на такива. 

Като вид мярка за държавна принуда разширената конфискация се налага и из-
пълнява единствено от държавата посредством органите оправомощени за това със 
закон – ЗПКОНПИ. Други държавни органи, организации и частни лица не са опра-
вомощени да установяват, отнемат и да се разпореждат с имущество придобито с не-
законни средства. Това законодателно решение намирам за правилно, защото за една 
правова държава, каквато е Република България, стремяща се към утвърждаването и 
затвърждаването на принципа за върховенство на закона, е недопустимо да делегира 
правомощията си относно установяването и отнемането на имущество, поради факта, 
че това е основен елемент от държавния ѝ суверенитет. По действащото българско 

                                                            
1 За пръв път в съвременната българска правна доктрина Николай Николов в своята моно-
графия „Гражданската конфискация по закона за отнемане в полза на държавата на незаконно 
придобито имущество“. Фенея, 2013, с. 14, дава теоретично определение на понятието 
„Гражданска конфискация“. Според автора „Гражданската конфискация“ е „… окончателно и 
безусловно преминаване в патримониума на държавата на имущество, придобито пряко или 
косвено от престъпна или незаконна дейност, по силата на съдебно решение на граждански съд 
или нареждане на друг компетентен орган, но не и със самата присъда на наказателния съд по 
повдигнато обвинение и на основанията за постановяването му.“ 
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законодателство единствено и само съдилищата са оправомощени да отнемат иму-
щество придобито от източник на незаконни средства, което се явява гаранция, че та-
зи форма на държавна принуда ще се използва единствено и само на основание и при 
предвидените в закона предели. Производството за отнемане на незаконно придобито 
имущество се провежда по реда и правилата на ЗПКОНПИ, като за неуредените в не-
го въпроси се прилагат разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс От тук мо-
же да се направи извод, че посоченото производство по своя характер не е особено 
исково производство, а такова, което се провежда по особени правила на състезател-
ната процедура на общия исков процес. Правилата на общия исков процес се явяват 
субсидиарен източник на уредбата на производството по отнемане на имущество при 
разширената конфискация, доколкото те са съвместими с неговата същност и пред-
назначение. 

Предмет на отнемане по реда и правилата на ЗПКОНПИ е не кое да е имущест-
во, а само това, което е придобито със средства от незаконен източник. Ако имущест-
вото не е налично, то в този случай се отнема неговата парична равностойност, опре-
делена по пазарна цена към момента на предявяване на иска за отнемане. Необходи-
мо е да е налице „значително несъответствие“, между имуществото на проверяваното 
лице и нетен доход. Като значителна се окачествява разлика от повече от 150 000 лв. 
за целия проверяван период. Предпоставките незаконен източник и значително не-
съответствие е необходимо да са едновременно налични, т.е. да са дадени кумулатив-
но. При липсата на която и да е от тях не може да се пристъпи към производство за 
отнемане на имущество по ЗПКОНПИ. На следващо място имуществото се отнема 
безусловно и окончателно. Под „безусловно“ трябва да се разбира, че имуществото 
се отнема в полза на държавата без да се поставят, каквито и да е било условия от 
страна на лицата, от чийто патримониум излиза конкретното имущество. Под „окон-
чателно“ следва да се приеме, че като последна правна последица имуществото пред-
мет на производството по отнемане преминава от патримониума от проверяваното 
лице и/или свързаните с него лица към държавата. По този начин разширената кон-
фискация се отразява негативно в имуществената сфера на лицето по отношение, на 
което е приключило съдебно производство със съдебен акт, с който  се отнема не-
законно придобито имущество, което води до намаляване активите му.  

Имущество да е придобито със средства от незаконна дейност. Средствата за 
придобиването на имущество от проверяваното лице или свързаните с него лица мо-
же да произтичат както пряко, така и косвено от незаконна дейност, но във всички 
случаи тази връзка трябва да бъде установена, или да може да се направи предполо-
жение за съществуването й. Между незаконната дейност и имуществото е налице 
пряка връзка в случаите, когато то е непосредствено придобито със средства произти-
чащи от тази дейност. Косвена е връзката между незаконната дейност и конкретно 
имущество, когато придобиването му е непряко свързано с конкретната дейност т.е. е 
опосредено чрез други действия, като например осъществяването на една или някол-
ко пълни или частични трансформации на средствата посредством сключването на  
разпоредителни сделки. Дори връзката да не е безспорно установена, ако такава може 
основателно да се предположи, то предположението е достатъчно за целите на 
ЗПКОНПИ, щом не е установен законен източник на средствата за придобиване на 
имуществото. Предположението е вероятност, възможност, при която от дадена при-
чина се следва определен резултат, последица, а в хипотезите на ЗПКОНПИ, от кон-
кретна незаконна дейност – имуществена облага. 

В ЗПКОНПИ е предвиден особен орган, на който е възложено управлението на 
отнетото имущество. Наименованието, което е дал законодателят на този орган е 
Междуведомствен съвет (наричан на кратко „Съветът“), като в чл. 165 от този закон 
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са посочени правомощията му и начинът на формиране на състава му. Този орган е 
колективен и се състои от заместник-министри, определени от министъра на право-
съдието, министъра на финансите, министъра на икономиката, министъра на труда и 
социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
Председател на Съвета е заместник-министър на финансите, а дейността на Съвета се 
осигурява технически от администрацията на Министерството на финансите. Иму-
ществото, за което е взето решение за продажба, се продава от Националната агенция 
за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). 

 
III. Конфискацията като наказание по смисъла на НК 
 

Безспорно установено е, че основното традиционно средство за противодей-
ствие срещу престъпността е използването на най-тежката по вид правна отговор-
ност, а имено наказателната отговорност. Основанията за нейното възникване и 
реализиране се съдържат в действащите Наказателен и Наказателнопроцесуален ко-
декс[3]. В Наказателният кодекс се съдържат материалноправните предпоставки за 
конфискация на имущество, а в Наказателнопроцесуалния кодекс са уредени редът и 
правилата за отнемане на имущество. Наказанието конфискация е уредено в НК. В 
съвременните правни системи този вид наказание е широко използвано за отнемане 
на предмета, средството и облагите получени в следствие извършено престъпление. 

Като вид наказание за конфискацията са характерни основните правни черти 
подобно на всяко друго наказание. То е законоустановено и се налага от съд по реда 
и правилата на НПК само за изрично предвидените в особената част на НК престъп-
ни състави, по отношение на  конкретно физическо лице, което е извършило престъп-
ление. Това е вярно, понеже в чл. 35, ал. 1 от НК изрично е посочено, че наказателна-
та отговорност е лична. По този начин, при действащото право, не може да се наложи 
наказание на юридическо лице, включително и конфискация поради посоченото ог-
раничение2. Органите на досъдебното производство и съда са задължени да съберат 
доказателства за имуществото на обвиняемия/подсъдимия, когато за деянието, за кое-
то е обвинен, предаден на съд и осъден се предвижда конфискация. За да се наложи 

                                                            
2 Това разрешение не е единствено. В други правни системи наказанието конфискация се 
налага и на юридически лица, т. нар. корпоративна наказателна отговорност. Доктрината в 
Обединеното кралство и САЩ следва концепцията respondeat superior (от лат. господарят 
отговаря за действията на подчинените си – https://en.wikipedia.org/wiki/Respondeat_superior). 
Приема се, че юридическото лице може да носи наказателна отговорност за престъпление, 
извършено от член на неговия състав (служител, управител, съдружник и пр.), във връзка с 
изпълнение на работните/служебните му задължения, но водещи до преки или косвени ползи 
за дружеството. ЮЛ могат да бъдат наказателно отговорни за почти всички видове 
престъпления, с изключение на тези, които по своята правна същност изискват лично участие 
на физически лица в осъществяване на изпълнителното деяние, за да възникне отговорността 
по отношение на тези лица, правната теория намира за необходимо наличието на три условия: 
служителят на ЮЛ да извърши забранено от закона деяние (actus reus) в изискуемата по закон 
форма на вина – умисъл или непредпазливост; 2) деецът следва да действа в кръга на служеб-
ните си задължения; 3) деецът следва да действа с намерението, че съществува възможност да 
облагодетелства юридическото лице. Доктрината приема, че този институт може да възникне и 
на базата на „колективно знание“ на работодателите/ управителите на дружеството дори и 
когато отделният служител на ЮЛ няма информация, че престъплението ще се извърши или е 
извършено.; Arlen, Jennifer, Evolution of Corporate Criminal Liability: Implications for Managers, 
Leadership and Governance from the inside out, Jeffrey Sonnenfeld & Robert Gandossey, ed., 2004, 
р. 4; Khanna, Vikramaditya S., Corporate Criminal Liability: What Purpose Does it Serve?, 
Harvard Law Review, Vol. 109, No. 7, p. 1477. 
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това наказание в хода на съдебното производство, трябва да се докаже, че подсъди-
мият притежава имущество, което може да бъде предмет на конфискация. Наказание-
то конфискация е винаги съответно на конкретното престъпно деяние и е насочено 
към постигането на целите предвидени в чл. 36, ал. 1 от НК – да се поправи и превъз-
пита осъденият към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предуп-
редително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления, 
да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на 
обществото. Но наред с общите черти, за конфискацията са налице и такива, които 
коренно я открояват от останалите видове наказания посочени в чл. 37 от НК и по-
специално от другото имуществено наказание – глоба. Наказанието конфискация има 
легална дефиниция установена с дефинираща правна норма от Общата част на НК. 
Така според чл. 44, ал. 1 от НК „Конфискацията е принудително и безвъзмездно 
отчуждаване в полза на държавата на принадлежащото на виновния имущество 
или на част от него, на определени имущества на виновния или на части от та-
кива имущества“. От цитираната дефиниция може да се изведат няколко правни 
извода. 

Конфискация е предвидена в Особената част на НК, като наказание което до-
пълва въздействието на наказания свързани с лишаването от свобода[4]. В едни слу-
чаи е предвидено нейното задължително, т.е. едновременно прилагане с друго нака-
зание, а в други случаи тя се прилага по преценка на съда. Предмет на конфискацията 
по чл. 37, ал. 1, т. 3 от НК може да бъдат само принадлежащи на осъденото лице 
имуществени права, с изключение на тези посочени в чл. 45, ал. 2 от НК – непрехвър-
лимите имуществени права, които съществуват intuitu personae като право на пенсия 
и право на издръжка и др. Поради използваното родово понятие имущество, следва 
да се приеме, че обект на конфискацията могат да бъдат, както движимо, така и не-
движимо имущество, включително и имуществени права – вещни, облигационни и 
т.н[5]. Конфискува се имущество, което е лична собственост на осъденото лице, като 
при съсобственост се отнема само частта, която принадлежи на последното. Това е 
така поради обстоятелството, че наказателната отговорност е лична и не може да се 
разпростира по отношение на други лица неизвършили престъпление. При конфиску-
ване на вещ принадлежаща общо на осъденото лице и друг правен субект, се прекъс-
ва старото правно състояние на съсобственост и възниква ново такова, което може да 
определим като нежелана съсобственост, тъй като титулярите на правото встъпват в 
него против волята си;  

Конфискация може да се реализира само по отношение на имущество, което 
към момента на постановяване на присъдата се намира в патримониума на виновното 
лице. Имуществата, които не принадлежат на виновния към този момент, или биват 
придобити в един по-късен момент, не могат да бъдат предмет на конфискацията[6]; 

В чл. 44, ал. 1 от НК е посочено, че се отнема имуществото на виновното лице 
или част от него (на определени имуществени права или на части от тях). От тук мо-
же да приемем, че нашият законодател е уредил в НК пълна и частична конфискация. 
Под пълна конфискация се разбира отнемането на цялото имущество. В правната 
теория е се използва терминът „абсолютна конфискация“[7]. Конфискуването на част 
от имуществото представлява отнемане в полза на държавата на идеална част от иму-
ществото на осъденото лице, на индивидуално определено имущество или на част от 
такива определени права. Затова съдът трябва да изследва въпроса за наличното иму-
щество в хода на съдебното производство и да вземе решение с присъдата, какво и 
колко имущество да конфискува. 

На следващо място се държи сметка за тежестта на извършеното обществено 
опасно деяние, което се взема предвид при индивидуализацията на наказанието кон-
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фискация, a държавата отговаря до размера на конфискуваното имущество за възста-
новяване на вредите, причинени с престъплението, и след това и за задълженията на 
осъдения, възникнали до възбуждането на наказателното преследване, когато остана-
лото негово имущество не е достатъчно за възстановяване на вредите и изплащане на 
задълженията. 

Наказанието конфискация се изпълнява от Националната агенция по приходите, 
след като тя получи от съда препис от влязлата в сила присъда. Правилата и редът от-
носно изпълнението на наложеното наказание са поместени в ЗИНЗС и ДОПК. 

 
IV. Прилики и разлики между разширената конфискация и конфискацията 

по НК 
 

След направения кратък анализ по отделно на отнемането на имущество по 
ЗПКОНПИ и конфискацията, като вид наказание по НК, можем ясно да отграничим 
приликите и разликите между двата правни института. 

И разширената конфискация и тази по НК са законоустановени, провеждат се 
по ред и правила уредени в нормативен акт от ранга на закон и се постановяват само 
и единствено от съд и то с нарочен окончателен съдебен акт. И в двата случая се ка-
сае за принудително и отрицателно въздействие върху имуществото на определено 
лице, което по своя характер се явява една своеобразна санкция[8]. Като правна после-
дица и за двата института е характерно, че представляват способ за безвъзмездно 
преминаване на конкретно имущество от патримониума на определено лице/лица в 
патримониума на държавата. И двете правни фигури следва да се причислят към 
сферата на публичното право[9].  

Разширената конфискация не е вид наказание, тъй като не попада в изчерпател-
но изброените наказания в чл. 37 от НК налагани за извършено престъпление, а от 
своя страна се провежда по реда и правилата на ЗПКОНПИ и ГПК в исково произ-
водство, като предмет на иска е отнемане на имущество, за което е установено значи-
телно несъответствие от повече от 150 000 лева между наличното имущество и нет-
ния доход за целия проверяван период. В резултат на проведено производството 
може да се стигне само и единствено до отнемане на имущество само в размера, за 
който не е установен законен произход, т.е. целта е да се възстанови положението от 
преди незаконното придобиване. Производството по ЗПКОНПИ не може да бъде ос-
нование за налагане на мерки за неотклонение и другите мерки за процесуална при-
нуда характерни за наказателното производство. Решението на съда макар и съдебен 
акт не притежава правната природа и правни последици присъщи на присъдата. Про-
изводството по отнемане по ЗОПДНПИ не влияе на съответното наказателно произ-
водство, което се развива независимо от него и установените по него факти не могат 
да доведат до повдигане на друго обвинение или до възобновяване на наказателното 
производство. Разширената конфискация може да засегне не само имуществото на 
лицето срещу, което е предявен иск по ЗПКОНПИ, но и да засегне имуществото на 
трети лица, стига да се установи, че са знаели, че е придобито със средства от незако-
нен източник, т.е. налице е един разширен кръг от лица по отношение, на които може 
да се приложи този правен институт. Тази мярка за държавна принуда може да се уп-
ражни както спрямо физически лица, така и спрямо юридически лица. Ако съответ-
ното имущество не е налично, няма пречка да се поиска присъждането на неговата 
равностойност, възможност, която е немислима при наказателната конфискация. 

Конфискацията по НК от своя страна е вид наказание налагано на лице извър‐
шило престъпление. Производството се осъществява по ред и правила изчерпателно 
уредени в НПК. Наказанието е насочено е към постигането на целите предвидени в 
чл. 36, ал. 1 от НК – да се поправи и превъзпита осъденият към спазване на законите 
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и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме въз‐
можността да върши други престъпления, да се въздейства възпитателно и предупре‐
дително върху другите членове на обществото. Наказателната конфискация се налага 
единствено и само по отношение на осъденото лице, като не може да се засяга пряко 
имуществената сфера на трето лице. Не се изисква наличието на връзка между кон‐
фискуваното имущество и престъплението извършено от дееца. Така предмет на от‐
немане може да се окажат вещи придобити по наследство, чрез дарение, сделки с об‐
лигаторно-транслативен ефект, приращения и др. При наличието на съсобственост се 
отнема само делът на осъденото лице, но не и тези на други съсобственици. Подлежа‐
щото на отнемане имущество следва да е налично към момента на постановяване на 
присъдата. 

Отлика се намира и при отговорността на държавата по наказателната конфис-
кация и по разширената конфискация. При първата, държавата отговаря до размера 
на конфискуваното имущество за възстановяване на вредите, причинени от извърше-
ното престъпление, а след това и за задълженията на осъдения, възникнали до въз-
буждането на наказателното преследване. При разширената конфискация липсва 
правна уредба, поради което е налице празнота в правото, която струва ми се трудно 
може да бъде запълнена посредством прилагането по analogia legis на сходни правни 
институти.   

Разлика може да се открие и при управлението и разпореждането с имущество 
отнето по ЗПКОНПИ и изпълнението на наказанието наказателната конфискация. 
Наказанието конфискация се изпълнява от Националната агенция за приходите, като 
на нея се предоставят недвижимите и движими вещи, а паричните суми се внасят в 
приход на държавния бюджет. При разширената конфискация положението е доста 
по-различно. Забелязва се една усложнена процедура по управление и разпореждане 
с имуществото. Както бе посочено по-горе, създаденият Съвет е органът, който уп-
равлява отнетото имущество. Този Съвет най-напред предлага на Министерски съвет 
да предостави за управление на бюджетни организации и общини за изпълнение на 
техните функции отнетото по реда на този закон имущество, или да възложи продаж-
бата му. Имуществото, за което е взето решение за продажба, се продава от Нацио-
налната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален ко-
декс. Съветът изпраща на Националната агенция за приходите посоченото решение, в 
7-дневен срок от приемането му, заедно с комплектованата преписка. Ако след из-
черпване на способите за продажба по реда на Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс имуществото не бъде продадено, Националната агенция за приходите уведо-
мява писмено Съвета, като връща преписката за вземане на последващо решение за 
управление и разпореждане с имуществото. 

 
V. Заключение 
 

Като обобщение може да се заключи, че отнемането на имущество по 
ЗПКОНПИ по своя характер е съвременен и модерен правен институт. Същият не се 
намира в противоречие с наказателната конфискация, а напротив по моя преценка те 
взаимно се допълват. Макар нормативната уредба да има своите недостатъци, разши-
рената конфискация е стъпка напред в борбата с корупцията, която е призвана да ог-
раничава възможността за извличане на облаги и стимулирането на процеси, насоче-
ни към набирането на средства с незаконен произход. Нещо повече, обществото за-
лага изключително големи надежди за постигането на посочените цели особено в 
случаите, при които това не се постига с традиционно установените средства като ан-
гажирането на наказателна отговорност на извършителите на престъпни деяния и 
постановяването на осъдителни присъди.   
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Анотация: Настоящата статия е посветена на проучване на състоянието на ви-
нопроизводството в Югоизточен регион на България, като предпоставка за разкри-
ване на възможности за развитие на енотуризъм. Акценти на изследването са иден-
тификацията на конкурентни предимства и дефинирането на възможни мерки за 
развитие на енотуризъм. 
 

Ключови думи: винопроизводство, енотуризъм 
 

Abstract: This article is devoted to a survey of the state of wine production in the 
Southeastern region of Bulgaria, as a prerequisite for revealing opportunities for the 
development of wine tourism. Highlights of the study are the identification of competitive 
advantages and the definition of possible measures for the development of wine tourism. 
 

Key words: wine production, wine tourism 
 
 

Въведение 
Началото на XXI век е белязано от динамични промени в бизнес средата, пре-

структуриране и промяна на концентрацията в редица стопански сектори и много ин-
тензивна дигитална трансформация на предприятията в България. Секторите „Вино-
производство“, „Търговия със спиртни напитки“, „Винен туризъм“ и „Бутиков еноту-
ризъм“ не са изключение. Стопанските субекти в тези браншове са изправени пред 
нови и неочаквани предизвикателства и турбулентни промени на бизнес екосисте-
мата, модификация на старите и поява на нови потребителски предпочитания и труд-
но прогнозируеми тенденции в търсенето на стоки и услуги. Състоянието на ентро-
пия се допълва от процес на преструктуриране на пазара на труда и пренасочване от 
сектор „Туризъм“ към сектори „Търговия“, „Информационни и комуникационни тех-
нологии“ и др. Търсят се решения за диверсифициране и по-малка зависимост от кон-
венционалния масов туризъм и репозициониране на страната като дестинация.  Биха 
могли да се идентифицират следните предпоставки за динамични промени, преструк-
туриране на гореспоменатите сектори и разкриване на нови ниши и перспективи за 
растеж на участниците на пазара: 



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

69 

 Изведената с още по-високо ниво на приоритетност и актуалност в основни-
те стратегически секторни документи парадигма за диверсификацията на българския 
туристически продукт с оглед значимото намаляване привлекателността на масовия 
морски туризъм на международните туристически пазари; 

Нараства търсенето на почивки, които се различават от конвенционалните ту-
ристически пакети и като отговор на търсенето на активни разнообразни и наситени с 
емоции преживявания, общуване с природата, акцент върху автентичната атмосфера 
и местната кухня, общуването с местните хора, персонализирани продукти различни 
от комерсиализираните традиционни туристически обекти. В този контекст, като 
контрапункт на урбанизирания градски живот и ежедневие в условията на мерки и 
ограничения, причинени от протичащата пандемия, се набелязва тенденция за дефи-
ниране на пакетен туристически продукт чрез комбинация от енотуризъм, културно-
познавателен, селски, ловен, „гурме“, рекреативен, краеведски, хоби и др. видове ту-
ризъм. Сегментът, към който е ориентиран този продукт са организираните малки и 
средно големи групи (8-15 души) туристи, семействата и индивидуалните туристи, 
ползващи основно автомобилен и автобусен транспорт. Протичащото въвеждане на 
стандарт ISO за безопасност и здраве на местата за настаняване е предпоставка за 
развитието на тази тенденция. 

 Ръстът на „онлайн“ продажбите, който се измерва с двуцифрени и дори три-
цифрени процентни стойности годишно. [1]Галина Нифору, председател на Българ-
ската асоциация на износителите на вино, в предаването „В развитие” по Bloomberg 
TV Bulgaria, investor.bg; 

 Спад на продажбите на вино на вътрешния пазар през 2020 г.; 
 Появата на освободени пазарни ниши на външните пазари и ефектът от из-

лизането на Великобритания от Европейския съюз;  
В условията на пандемията през 2020 г. се отчита ръст на доставките на българ-

ско вино в Европа, докато водещи винопроизводители отчитат спад в износа заради 
високия брой случаи на коронавирус. През март, април и май на 2020 г. някои от бъл-
гарските винопроизводители са удвоили обема на своя износ в Европа спрямо 2018-
2019 г. [2] „Бизнес старт“, Изпълнителна агенция по лозата и виното, Bloomberg TV 
Bulgaria, 24.10.2020 г. В портфейла на външни пазари на българските винопроизводи-
тели през годината се включват и 15 държави в Африка, сред които Нигерия, Гана, 
Екваториална Гвинея и т.н. През 2019 г. износът на вино от България за Китай е  
5,5 млн. литра, като за 2020 г. таргетът от 10 млн. литра не е изпълнен." 

 Акцентът върху предоставяне на туристически услуги на малки групи и 
семейства, търсещи персонализирани продукти; 

 Географията на производството и обуславящите го фактори, продуктовата гама 
и сезонността във все по-голяма степен се влияят от глобалните климатични промени; 

 Дигитализацията на бизнеса и маркетинговите дейности в частност. 
Общо за ЕС през 2019 година са били произведени 156 млн. хектолитра вино, 

което е спад с 14% в сравнение с предходната година. Причина за подобен спад са 
лошите климатични условия – пролетни студове, суша, градушка и прекомерно висо-
ки температури в основни страни производители. В глобален план на пазара домини-
рат предприятия от Италия, Франция и Испания – три от най-големите световни про-
изводители. Испания си е водещият износител по обем през 2019 г. с 20,9 милиона 
хектолитра, което съставлява 19,4% от световния пазар. Франция е на първо място в 
света като износител по стойност с 9,3 милиарда евро величина на износа. САЩ е во-
дещият световен консуматор на вино от 2011 до наши дни [3]www.investor.bg. 

Гореспоменатите аргументи предпоставят необходимостта на ефективно пози-
циониране и препозициониране на сектор „Енотуризъм“ с оглед видимите ползи и 
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възможно преодоляване на негативното въздействие на възникналите в резултат на 
глобалната пандемия фактори и постигане на значими нива на ефективност на бизнеса. В 
контекста на гореизложеното, целта на статията е на база изследване на промените в 
бизнес екосистемата в сектор „Винопроизводство“ в Югоизточен регион да бъдат 
дефинирани възможни подходи и направления за развитие на винения туризъм в региона.  

 

1. Състояние и перспективи на винопроизводството у нас 
България по традиция заема значимо място на световната карта на винопроиз-

водство и износ на вино. Общо площите с лозя в България през 2019 г. са 64 012 ха. 
Благодарение на местоположението си, почвените условия и климата, през 70-те го-
дини на 20-ти век страната е била на пето място по производство на вино в света. 
Следващите двадесет години, обаче, носят белега на значим спад и деструктивни 
процеси, предизвикани от значителното свиване на площите с лозови насаждения, 
прекратяването на държавния монопол в производството и дългосрочните договори 
за доставка в Източна Европа, спада в търговията и експорта на български вина и 
приватизацията на лозовите масиви.  

През 2018 г. около 5% от площите в стопанствата са млади, невстъпили в плодо-
даване лозя. Вследствие на лоши климатични условия от 2 656 ха плододаващи лозя 
не е прибрана продукция, а за близо 15 хил. ха от лозята в стопанствата не са полага-
ни грижи, поради икономически и социални причини. Неподдържаните лозя, както и 
тези на маломерни и разпокъсани парцели извън земеделските стопанства, са 13 912 ха.  

Днес винопроизводството у нас се изправя пред редица предизвикателства, сред 
които: 

 Климатични промени със средни температури, които са се покачили с до 1,3 
градуса по Целзий между 1950 г. и 2014 г. Това е повишило алкохолното съдържание, 
водейки до по-ранно събиране на реколтата и появата на нови болести по културите; 

 Производствените разходи нарастват поради „необходимостта лозята да се 
напояват повече, както и заради скока в застраховането на реколтата“. Времето за 
прибиране на реколтата е по-малко предвидимо като това може да доведе до увелича-
ване на разходите за труд. [4]Bloomberg TV Bulgaria 

 Топлото време се отразява на потребителските навици, което е предпоставка 
за спад на продажбите за значими периоди; 

 Повечето слънчева светлина, увеличава съдържанието на алкохол и това мо-
же да застраши износа на вино за САЩ, най-големият клиент на Германия и Европа. 
Американците предпочитат по-леки вина, като например Ризлинг, които съчетават 
плътен вкус със съдържание на алкохол по-малко от 10%. 

 Расте конкуренцията от страни, в които климатът се затопля, като Германия, 
Австрия и др. 

 Промяна на регулативните норми, сред които очаквания нов закон за виното 
и спиртните напитки и въвеждането на регистри на производителите. 

Наред с негативните, се наблюдават и положителни тенденции. През 2019 г. са съз-
дадени 145 ха винени лозя. Преработеното грозде от реколта`2019 за производство на 
вино и гроздова мъст, декларирано от регистрираните винопроизводители в Агенцията, е 
129 311 тона. Общото количество произведено вино в промишлени условия е 857 375 
хектолитра, като произведените вина със Защитено наименование за произход (ЗНП) са 5 
400 хектолитра, вината със Защитено географско указание (ЗГУ) 353 685 хектолитра и 
други вина – 498 290 хектолитра. Производството на гроздова мъст е 59 310 хектолитра.  

Достъпът на българските износители на вино до Единния пазар на ЕС, прилага-
нето на европейските правни норми в сектора, различните схеми за подпомагане на 
гроздопроизводството и винарството, в това число чрез финансиране от Европейски-
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те структурни фондове и Плана за развитие на селските райони през периодите 2007-
13г. и 2014-20 г., създадоха условия България да заеме 25-то място в световната кла-
сация на страните, производители на вино. На фона на по-слабата реколта от грозде и 
спадът в производството на обема на вино през последните две години износът през 
2018 г. се е запазил на относително същото ниво от близо 60 млн. литра. Това сочат 
данни на Министерството на земеделието, храните и горите.  

 
2. Винопроизводство и възможности за развитие на винен туризъм в 

Югоизточен регион 
 

В България, водещ в производството на вино от реколта 2019 е Югоизточния 
регион с около 54% от общото промишлено производство. Засадените площи с ре-
колтирани лозя в Югоизточен регион са около 10 000 хектара, като преобладаващи са 
белите и червените винени сортове. Югоизточният регион има най-висок среден 
добив на винени сортове (6756кг/ха) и е на второ място по среден добив на десертни 
сортове след Южния централен регион (6840кг/ха). 

 
Таблица 1. Количество произведено вино и гроздова мъст,  

хектолитра, реколта 2019 
 

 Регион 

Вина със 
ЗНП* 

(качествени) 

Вина със 
ЗГУ** 

(регионални) 

Други вина 
(в т.ч. 

трапезни) 
Мъст Общо вина 

бели 
червени 
и розе 

бели 
червени 
и розе 

бели 
червени 
и розе 

 бели 
червени 
и розе 

Северозападен 0 217 2689 3703 3928 8703 21029 6618 12623 

Северен 
централен  

0 1807 11962 9342 7693 8141 0 19655 19290 

Североизточен 218 0 20061 6147 19018 9190 450 39297 15337 

Югоизточен  620 978 77042 99264 191777 90927 8645 269439 191169 

Югозападен  0 0 3649 13733 23672 27434 20832 27320 41166 

Южен 
централен 

152 1408 22423 83661 36484 71324 8354 59068 156393 

ОБЩО ВИНО 990 4410 137835 215850 282572 215718 59310421397 435978 
 

Източник: МЗХГ, отдел Агростатистика 
*ЗНП  – защитено наименование за произход;  
**ЗГУ – защитено географско указание 

 
От таблица 2 е видна тенденцията за постепенно намаляване на произведеното 

от грозде вино в Югоизточен регион. Наблюдава се среден ръст от около 38 % на ви-
ната със защитено наименование за произход, среден спад с около 6% на вината със 
защитено географско указание и с близо 20% при другите вина. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

72 

Таблица 2. Винопроизводство в Югоизточен регион през периода 2017-2019 г. 
 
Количество произведено вино 

(хектолитри)  
2017 2018 2019 

бели червени
и розе 

бели червени 
и розе 

бели червени 
и розе 

Вина със ЗНП* (качествени)  1110 999 536 614 620 978 

Вина със ЗГУ** (регионални)  92035 101268 96366 108188 77042 99264 

Други вина (в т. ч. трапезни)  292857 150096 259887 122454 191777 90927 

Общо за периода 638365 588045 460608 

 
Източник: МЗХГ, отдел Агростатистика 
* Защитено наименование за произход; ** Защитено географско указание. 

 
Основният пазар на винопроизводителите от Югоизточен регион към 2018 г. е 

българския. Само 10 % от продукцията се реализира в Европейския съюз и едва 1 % в 
останалия свят. Тази тенденция е предпоставка за диверсификация на пазара чрез но-
ви канали за дистрибуция като чуждестранни представителства и дистрибутори, 
електронни магазини, енотуризъм и предприемане на мерки за възстановяване на 
традиционните пазари на нашето винопроизводство в Централна и Източна Европа, 
което води до значително повишаване на износа в региона през 2019 година.  

Общо 57 фирмени винопроизводителя с дейност в Югоизточен регион са вписа-
ни в Лозарския регистър към Изпълнителната агенция на лозата и виното. Голяма 
част от тях насочват вниманието си към алтернативния туризъм, особено към еноту-
ризма. Този вид туризъм в България е в начален етап на развитие, но все по-голяма 
част от винопроизводителите откриват зали за дегустация, предпоставка за туристи-
чески посещения, а интересът към винения туризъм расте.  

Много туристи извършват пътуванията си, мотивирани от възможностите да 
научат повече за виното – да се запознаят с нови или да дегустират любими вина, да 
се запознаят с моменти от лозарството и винопроизводството на определен регион, да 
се срещнат с местното население, произвеждащо известни вина, и с неговите тради-
ции в това отношение, да се запознаят с празниците и обичаите, свързани с виното. 
За това допринася и все по-нарастващото желание на хората да практикуват нетради-
ционен туризъм. Освен това има много любители на хубави вина, които проявяват 
по-широк интерес към тях и са склонни да го задоволят. Тази, както и други социално-
икономически причини, наложиха през последните години да се появи и бързо да за-
почне да се развива така нареченият винен туризъм. 

Няма една общоприета дефиниция за винения туризъм. В повечето определения 
стои интересът към виното и всичко, свързано с него. Дори го определят като хоби 
туризъм, а някои – и като развлекателен. Независимо от дискусиите, той вече се е на-
ложил като самостоятелен вид специализиран туризъм. Като се имат предвид харак-
терните особености на туристическия продукт, мотивите за практикуването му и вече 
наложилата се практика, може да се даде следната дефиниция: Виненият туризъм е 
вид специализиран туризъм, при който на туриста се предоставя възможност от една 
страна да се запознае с лозя и лозарски практики (зарязване, гроздобер) от даден ре-
гион, да се запознае с историята, традициите и винопроизводството на винарски къ-
щи (изби, цех), с различни вина и други спиртни напитки чрез дегустации и от друга 
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страна да участва в празници, ритуални практики и фестивали, свързани с виното и 
съчетани с богат фолклор и анимации. 

Виненият туризъм се практикува самостоятелно – от хора, които се интересуват 
от всичко за виното или са любители на вина, или той може да бъде част от други ви-
дове туризъм – селски, агро-туризъм, кулинарен туризъм. Освен това туроператорите 
организират винени турове за ползващите ваканцията си туристи (при ваканционния 
туризъм, например морски). Виненият туризъм може да се съчетае с различни прояви, 
свързани с виното – празници, панаири, винарии, винени фестивали и др., както и с 
празници, обичаи и ритуали, свързани с бита на местните хора. Практикуващите винен 
туризъм обикновено са хора, които се интересуват от повече информация за виното или 
са любители на вината; имат средни и високи доходи; живеят в големи населени места; 
търсят нетрадиционни форми на туризъм; привлича ги новото, нестандартното. 

Едно от доказателствата, че виненият туризъм в България вече постига популяр-
ност в чужбина и има шанс да привлича все повече туристи са отзивите в чужде-
странните медии и оценката за този вид туризъм. Ако трябва да се обобщят, в преоб-
ладаващата си част, те са позитивни и се основават най-общо на: производство на ху-
бави вина у нас и популярността им в много страни; наличие на силно и с традиции 
лозарство и винарство; възможност за съчетаване на винените туристически услуги 
със самобитния бит и култура, празници и обичаи на местните хора; разнообразяване 
на ваканцията на море с винени екскурзии. Това са и някои от причините, поради 
които през 2019 година, България е класирана на 13-то място в света като винена дес-
тинация, според британския сайт за пътувания lastminute.com. 

Основата на винения туризъм в България са малките и средни винарски изби. Те 
постепенно, освен внедряване на нови технологии и обучения за персонала с цел 
постигане на по-висококачествени продукти, правят и нови вложения в хотелска част 
и допълнителни услуги. Повишава се регионалната сплотеност на винопроизводите-
лите с цел създаване на конкурентен продукт, съчетаващ дегустацията на вино с 
опознавателен туризъм, обща рекламна стратегия на международните пазари, 
създаване на туристически карти по региони и цялостен подход за отличаване 
на регионалните особености. Някои изби предлагат и услугите „хотелско настаня-
ване“, „собствен ресторант“ и „тематично музикално събитие“. Появяват се и 
специализирани фестивали с цел допълнителна реклама - Фестивал на виното и кул-
турното наследство „Августиада“ – Стара Загора, Празник на пелина в с. Змейово, 
Празник на младото вино в с. Гюльовца, Фестивал на рибата и виното в гр. Бургас, 
винения фестивал „Дионисиеви дни“ в гр. Царево и др.. 

Към 2019 година в Югоизточен регион са обособени приблизително 26 зали за 
дегустации, 7 от които предлагат допълнителна услуга „настаняване“. Част от вино-
производителите (приблизително 15) разполагат със собствен електронен магазин, а 
останалите са включили своите продукти в известни световни платформи.  

Две трети от винопроизводителите през 2019 г. постигат 10% от оборота си, 
благодарение на продажбите на вино на място в избата. Всяка четвърта изба достига 
продажби около и над 20%, а няколко изби по Черноморието декларират и по-голям 
процент. Всеки посетител на винарска изба в България средно заплащат между 10 и 
50 лв. Средната похарчена сума е около 20-25 лева, като 1/4 от туристите заплащат 
повече от 50 лева, а в определени случаи и над 100 лв. за услуги и покупки на вино, 
което се наблюдава предимно близо до Черноморието. Тази статистика показва не-
разривна връзка между големината на избата, продължителността на престоя на ту-
ристите, процента на реализирани продажби на вино чрез винен туризъм и локация-
та. Това е една от причините избите в близост до Черноморието да нямат общ рекла-
мен продукт, поради по-добрата локация и по-масовите посещения през летния сезон.  
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Днес, пред сектора стоят множество проблеми. От една страна, сложната обста-
новка вследствие на COVID-19, недостатъчно доброто познаване на българската про-
дукция в чужбина, липсата на адекватна държавна политика в подкрепа на произво-
дителите за излизане на чужди пазари, безконтролно заливане на европейския пазар с 
вино на дъмпингови цени от т.нар. нов свят, липсата на образовани и подготвени кад-
ри. А от друга, почти безкрайното разнообразяване на асортиментите, вариации в на-
чините на предлагане и дори персонализиране на продуктите. Всичко това поставя 
винопроизводителите и винения туризъм в България в ситуация, която изисква ви-
сока гъвкавост, която да отговори на непрекъснато изменящото се пазарно търсене. 

 

Изводи и препоръки 
Секторът на енотуризма в България и в Югоизточен регион в частност  е изключи-

телно динамичен и с огромен потенциал за развитие. В последните години той показ-
ва отчетлив ръст, както в броя на винарните, посрещащи туристи, така и в търсенето 
на винен туризъм. Видими са усилията от страна на бизнеса да предлагат по-инова-
тивни продукти и по-гъвкаво работно време.  

Отчитайки ограниченията, поставени от COVID-19 – много по-малкия брой 
чужди туристи, спадът в организираните групови посещения на избите и по-малките 
продажби в хотели и ресторанти, е необходимо по-сериозно присъствие на винопро-
изводителите в електронните магазини, повишена диверсификация на предлаганите 
продукти, внедряване на иновативни практики, внимание, насочено към вътрешния 
пазар в България с цел привличане на повече туристи на място. Включването на спе-
циалист енолог при посещенията на винените изби и съчетаването му с местна храна 
и обичаи би допринесло за повишаване на конкурентоспособността, както и задълбо-
чаването на сътрудничеството с туроператори, туристически агенции, винени клу-
бове и агенции за организиране на мероприятия. Необходимо е по-широко разпро-
странение на актуална туристическа информация, която в момента липсва почти из-
цяло, подобряване на пътната инфраструктура и поставяне на информационни табели 
по пътната мрежа, актуализиране на информацията в дигиталните приложения за ин-
формация и навигация, гъвкава политика към индивидуалния турист. От особено зна-
чение е и участието на държавата чрез одобряване на общ бранд на българското ви-
но, който да представя страната на международни изложения и доразвиване на съ-
ществуващите туристически маршрути с включване на посещения на винарни и лозо-
ви масиви с цел популяризиране на енотуризма.  
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Въведение 
 

Водата покрива около 71% от повърхността на планетата Земя и е съсредоточе-
на главно в океаните и другите големи водни басейни – 97% е солена морска вода, 
2,4% се съдържа в ледниците, а 0,6% в реките и езерата. Морската вода е сложна 
смес от 96,5% вода, 2,5% соли, разтворени газове, както и вещества от неорганичен и 
органичен произход. Съдържанието на сол в морската вода се определя от солеността 
(S). която е химическа характеристика на водата във водните басейни. Тя представля-
ва количеството соли, което се съдържа в един кубичен метър вода. 

В последните десетилетия поради всеобщото замърсяване нарастват призивите 
за опазване на чистотата на водата. Анализът на световната тенденция за намаляване 
на количеството на сладка питейна вода налага необходимостта от търсене на различ-
ни методи и технологии за нейното обезсоляване. В тази връзка се наблюдава нараст-
ващ интерес към търсене на нови иновативни подходи за получаване на сладка пи-
тейна вода чрез приложение на класическите методи за обезсоляване, както и включ-
ването на нови тенденции и перспективи за усвояване на ресурсите на Черно море. 
Солеността на черноморската вода в Бургаска област е 16 000-18 000 mg/l. 

 
І. Обзор на методите за обезсоляване на морска вода 
 

Високото съдържание на соли прави морската вода негодна за пиене и използва-
нето й за редица други технологични нужди.  

Обезсоляването представлява премахване на част от разтворените в нея соли до 
нива, при които тя става пригодна за пиене, за битови и технически цели. Основните  
технологии за обезсоляване на морска вода са базирани на термични или на мембран-
ни процеси.  

Към термичните методи се отнася дестилацията (изпарението), към мембран-
ните методи се отнасят обратната осмоза.  

Други процеси са свързани с йонообмен, електродиализа, замразяване, хидроди-
намично отделяне (сепариране) и т.н. Въз основа на тези технологии се изграждат за-
води за производство на води за целите на битовото, промишленото и селскостопан-
ското водоснабдяване. Разпределението на използване на различните технологии в 
световен мащаб е следното: 71.5% от обезсолените води са получени чрез процеси на 
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дестилация, 19% при обратна осмоза, 9.4% при електродиализа и 0.1% при замразя-
ване и йонообмен. 

 
1. Дестилация 
Дестилационните процеси се основават на принципа, че при нагряване, до със-

тояние на кипене, водата се превръща в летливо съединение, а солите й не. Особе-
ност но тази технология е, че е енергоемка. 

 

1.1. Метод на мембранна дестилация (Membrane Distillation, MD) 
Този метод включва хидрофобна мембрана с определена големина на порите, от 

едната страна на която се загрява морската вода, докато другата страна остава студе-
на. Температурната разлика между горещите и студените страни на мембраната при-
чинява парното налягане на концентрирания разтвор да бъде по-високо от това на 
студената течност, в резултат на това, водата започва да се изпарява при горещата 
страна на мембраната, прониква през мембранните пори и след това кондензира в 
чиста вода.  

 

MD системите могат да бъдат класифицирани в четири конфигурации, според 
характера на студeната страна на мембраната: 

 Мембрана с директен контакт за дестилация (Direct Contact Membrane 
Distillation, DCMD)  

Мембрана с директен контакт за дестилация (Direct Contact Membrane 
Distillation, DCMD) – мембраната е в пряк контакт само с течни фази – солена вода от 
едната страна и прясна вода от другата. DCMD е най-широко използван метод за 
обезсоляване и концентриране на водни разтвори. При него както горещия разтвор, 
така и студения пермеат са в директен контакт с мембраната. Паровият път за дифу-
зия е ограничен до порите на мембраната и следователно намалява съпротивлението 
на масата и топлообмена. Течният пермеат действа като охлаждаща течност и посто-
янно циркулира, за да се кондензират парите напълно в мембранния модул, където 
дестилатът се смесва с охлаждащата течност. Хидрофобността на мембраната възпре-
пятства проникването на кондензираната пара през мембранната матрица и поддържа 
състоянието течност-пара. Въпреки че DCMD осигурява висок пермеатен поток, зна-
чително количество топлина се разсейва чрез проводимостта на мембранната матри-
ца, поради непрекъснатия контакт между горещия и студения поток, поради което се 
проявява ниска ефективност; 

 Вакуумна мембранна дестилация (Vacuum membrane distillation, VMD) 
Вакуумна мембранна дестилация (VMD) е сред най-благоприятните MD мето-

ди. Микропорестите хидрофобни мембрани се използват за отделяне на водния поток 
от газовата фаза, поддържана под вакуум. Изпарението на течния поток се извършва 
от едната страна на мембрана, а преносът на маса се осъществява през паровата фаза 
вътре в мембраната. Възстановяването на парите се извършва извън мембранния мо-
дул от външен кондензатор. Наличието на вакуум от страната на пермеата позволява 
по-голям градиент на парциалното налягане и налага допълнителна движеща сила на 
процеса, което от своя страна води до по-висока скорост на производство на дестила-
ция в сравнение с другите методи на MD. VMD метода води до незначителни загуби 
от топлопроводност, което е предимство пред останалите методи. Използва се за от-
страняване като за органични, така и за летливи съединения от воден разтвор.  

 Мембранна дестилация на въздушна междина (Air gap membrane distillation, 
AGMD)  

При нея се поставя въздушна междина между мембраната и кондензационната 
повърхност. AGMD въвежда запълнена с въздух кухина между мембраната и конден-



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

77 

зационната повърхност, в който случай парите трябва да проникнат през дебелината 
на мембраната и допълнително през въздушната междина, преди да достигнат до сту-
дената повърхност. Въздушната междина действа като топлоизолационен слой между 
горещото подаване и охлаждащата повърхност, което води до значително намаляване 
на топлинните загуби чрез проводимост през мембраната. Това прави AGMD като ви-
соко енергийно ефективен метод. Използва се за третиране на силно концентрирани 
солеви разтвори и за отстраняване на летливи съединения от водни разтвори; 

 Метеща газова мембрана дестилация (Sweeping Gas Membrane Distillation, 
SGMD) 

Използва се инертен газ  като носител за произведената пара. В SGMD инерт-
ният газ се използва за измиване на парите от страната на пермеатната мембрана, за 
да кондензира извън мембранния модул. Има газова бариера, както при AGMD, за 
намаляване на топлинните загуби; но това не е неподвижно, което повишава коефи-
циента на пренос на маса. Тази конфигурация е полезна за отстраняване на летливи 
съединения от воден разтвор. Основният недостатък на тази конфигурация е, че ма-
лък обем пермеат се разпръсква в голям обем на почистващ газ, което изисква голям 
кондензатор. 

Методите AGMD и SGMD могат да се комбинират в процес, наречен термоста-
тична дестилация с метеорологична метла (Thermostatic sweeping gas membrane 
distillation, TSGMD).  

В този случай инертният газ преминава през процепа между мембраната и кон-
дензната повърхност. Част от парата се кондензира по кондензационната повърхност 
(AGMD), а останалата част се кондензира извън мембранната клетка от външен кон-
дензатор (SGMD). 

Тъй като AGMD и DCMD не се нуждаят от външен кондензатор, те са най-под-
ходящи за приложения, където водата е проникващият поток. SGMD и VMD обикно-
вено се използват за премахване на летлив органичен или разтворен газ от воден 
разтвор. 

 
1.2. Многостепенни флаш процеси (Multi-Stage Flash Distillation, MSFD) 
 

Това е метод, при който морската вода се изпарява последователно в няколко 
камери, в които налягането постепенно се намалява. Всеки последователен етап 
функционира при по-ниска температура и налягане от предишния. MSFD метода се 
налага като скъпа технология за пречистване, изискваща огромно количество на 
енергия. MSFD централите се препоръчват там, където са налични големи количества 
евтина или отпадъчна енергия (например конвенционални електроцентрали). Повече-
то инсталации на централи за MSFD се експлоатират в когенерация с електроцент-
рала. 

 
1.3. Мулти-колонната дестилация (Multi-Effect Distillation, MED) 
 

Представлява нагряване на морската вода при висока температура в първите 
колони и използване на образуваната пара за нагряване на следващите колони, като 
накрая водата кондензира.  

MED се състои от поредица от херметически затворени елементи. При всеки 
елемент се извършва последователност от последователни процеси на кондензация и 
изпаряване в низходящ ред на температури и налягания. Недостатък на метода е нат-
рупването на котлен камък върху тръбите на котела. За минимизирането на енергий-
ните разходите MED инсталации са включени към соларната дестилация. 
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1.4. Соларната дестилация (Solar destilation, SD) 
 

Използва се слънчевата енергия за осъществяване на процеса дестилация. Соли-
те и минералите не се изпаряват с водата. За да се осъществи процеса на дестилация, 
се използват слънчеви панели или директно топлинната енергия на слънцето. Повече-
то системи са обикновени съдове с черно дъно, пълни с вода и покрити с прозрачно 
стъкло или пластмаса. Слънчевата светлина, която се абсорбира от черния материал, 
ускорява скоростта на изпарение. Най-опростеният модел в техническо отношение е 
технологията, базирана на изпарители. Представляват специални призми, изработени 
от стъкло или пластмаса, в които се излива солената морска вода. 

В резултат на това слънчевата енергия повишава температурата на водата. Теч-
ността започва да се изпарява и се утаява под формата на конденз по стените. Капки-
те вода, излизащи от потока на пара се улавят в специални приемници. По този начин 
се достига коефициент на ефективност до 50%. Използването на естествени алтерна-
тивни енергийни източници ще доведе до опазването и съхраняването на природните 
ресурси, флората и фауната в дадения регион. Разглежданата технология ще доведе 
до нейната модернизация и възвръщаемостта на такива системи. Предимства SD ме-
тода е относително евтината поддръжка системата, липса на разходи за енергия, няма 
движещи се части. Недостатък на метода включва сезонно (частично) използване, 
бавна скорост на дестилация, не е подходящ за по-големи потребителски нужди.  

Същността на технологията при дестилация е високо ефективен и значим про-
цес, но се отличава с високи цена, консумация на енергия, топлозагуба, съдържание 
на соли, амортизиращи бързо оборудването.   

Особен интерес представляват системите за възобновяема енергия (ВЕ), които 
предлагат алтернативни решения за намаляване на зависимостта от изкопаеми гори-
ва. Общите инсталации за обезсоляване на възобновяеми енергийни източници в 
световен мащаб възлизат на капацитет под 1% от този на конвенционалните инстала-
ции за обезсоляване на морска вода.  

Силно обещаваща алтернатива е използването на хибридни методи, като вятър-
но-слънчеви системи, вълново-слънчеви системи, както и включени към други ос-
новни методи за обезсоляване като, фотоволтаичната (PV) технология, която може да 
бъде свързана директно към RO система и др. 

 

2. Обратна осмоза (Reverse Osmosis – RO) 
 

Обратната осмоза е метод за физично разделяне, която разделя разтворимите ве-
щества от разтворителя. Водата се движи към разтвора с по-ниска концентрация, при 
което се подава налягане за да обърне процеса – обратна осмоза. Налягането, необхо-
димо за предотвратяване на осмозата, се нарича осмотично.  

При този процес концентрацията на соли от едната страна на мембраната на-
раства, което повишава осмотичното налягане и намаля притока на прясна вода. За да 
се предотврати това, през камерата непрекъснато се подава нова морска вода, като 
потокът прясна вода е пропорционален на налягането. Мембраната задържа йоните 
на различни соли, и само йоните на водата и някои едновалентни йони могат да пре-
минат през структурата й.  

Мембраните за обратна осмоза могат да задържат повече от 98% от големите 
молекули, разтворени във водата (инфилтрат). Те могат да задържат и йони от първа 
валентност като Na+ и Cl-.. 

Високата разделителна способност на мембраната способства за получаването 
на много чист филтрат, който е освободен от всички органични съединения и микро-
организми. Мембраната не пропуска също така и отпадните продукти от жизнената 
дейност на бактерии и микроорганизми. Използваните мембрани са с висока селек-
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тивност. Обезсолената вода не изисква допълнително обеззаразяване, което я прави 
подходяща за директна консумация.  

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. Включва химическо чистене два пъти в 
годината. 

Tехнологията на обратна осмоза намира приложение най-често в областта на 
обезсоляването на морска вода, филтрирането на добавъчна вода за водонагреватели, 
промиването на продукти, производството на микроелектроника, лабораторните из-
питвания, биотехнологиите и при други процеси, за които е необходима пречистена 
вода с висока степен на чистота. 

Най-често използваните мембрани за обратна осмоза са изработени от целуло-
зен ацетат (ЦА) и тънкослойни композитни материали (thin film composite, TFC). 
Обикновено използваните конфигурации на мембрани са от спирално навити или 
кухи влакна. Съчетанията от конфигурации и качества на мембраните оказват влия-
ние на ефективността на системата за обратна осмоза по отношение на отстраняване-
то на замърсителите и пропускането на максимално количество пречистена вода. 

Мембраните за обратна осмоза са конструирани така, че да са устойчиви на въз-
действието на химически вещества и микроби; да са механично и структурно стабил-
ни след определен експлоатационен период; и да отговарят на желаните изисквания 
за филтриране. 

Съществуват три основни техники за оптимизация, които могат да помогнат за 
повишаване степента на извличане и същевременно да намалят потреблението на во-
да – предварително третиране на пречистваната вода, използването на усъвършенст-
вани мембрани, и оптимизация на водния поток. 

Предварителното пречистване на водата на входа на системата за обратна осмо-
за може да намали замърсяването на мембраната и по този начин да повиши общата 
степен на извличане. Подаваната вода, в зависимост от източника й, може да съдържа 
суспендирани и разтворени вещества с различни концентрации – както органични, 
така и неорганични. 

Суспендираните частици могат да се отложат по повърхността на мембраната, 
запушвайки тръбите за подаваната вода и повишавайки напорните загуби в цялата 
система. Разтворените вещества могат да се отделят като твърда фаза от разтвора и да 
се отложат като котлен камък. Предварително пречистената вода, навлизаща в систе-
мата за обратна осмоза, може да намали натоварването на помпата, което да доведе 
до понижаване на консумацията на електроенергия. 

Съществуват различни видове конфигурации на системите за обратна осмоза – 
едностепенни, двустепенни, едностъпални и двустъпални. Системите за обратна ос-
моза могат да съдържат от една до няколко групи съдове под налягате. 

 
3. Електродиализа – (Electrodialysis, ED) 
Обезсоляването чрез електродиализа използва постоянен източник на ток и ре-

дуване на катион-селективни мембрани с анион-селективни мембрани, които отделят 
от водата разтворените соли във вид на катиони и аниони. Тъй като процесът протича 
в електрично поле, електродиализата е в състояние да премахва йонни компоненти от 
разтвора, за разлика от обратната осмоза и дестилацията.  

Солената вода се подава успоредно в каналите между мембраните. Катионите и 
анионите се придвижват в противоположни посоки към съответните мембрани в от-
говор на приложеното напрежение.  
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Обикновено процесът се разделя на много стъпки, за да е по-икономичен и по-
лесно контролиран. ED като цяло се използва основно за полусолени води. Мембра-
ните при електродиализата подлежат на запушване. За да се предотврати това се при-
лагат процеси на обратна електродиализа (EDR). При това разменяне на каналите, 
натрупванията върху мембраните се премахват. Подобно решение често се прилага и 
при  слънчевите и вятърните генератори. 

Методът не е широко използван от гледна точка на разходите за оборудване и 
разходите за електроенергия. 

 
4. Йонообмен  
За обезсоляване на морски води се прилагат методи с използване на йонообмен-

ни регенериращи се смоли. В тях се използват слабо кисели и слабо основни групи, 
които се изместват от групите на разтворените соли. Методът е рентабилен и дава 
добри резултати за пречистване на водата от соли. Протичат в хетерогенна система 
течност-твърдо вещество. Обменът е между йоните в солената вода и йоните в твър-
дата фаза, наречена йонит (или йонообменник, йонообменна смола, полиелектролит). 
Те представляват водонеразтворими полимери, съдържащи подвижен йон. При съз-
дадените условия, приготвеният полимер реагира като обменя йони на солите със съ-
щия знак. Йонните топлообменници, поставени във водната среда, набъбват и увели-
чават  размера си 1,5 - 2 пъти. 

Процесът е рентабилен и поддържа обезсоляването на високо ниво. Позволява 
да се получи по-чиста течност за кратко време. Много често йонният обмен се из-
ползва и като междинна стъпка в процеса на обезсоляване.  

Йонообменните колони могат да премахнат йони от концентрата на първия етап 
от обезсоляване. Вторият процес на обезсоляване може да бъде мембранно или тер-
мично задвижван, или комбинация от двете технологии. 

С течение на времето, йонообменниците събират солите, разтворени във вода и 
кондензират. Наситените йонообменници се регенерират, след което се почистват. 
Продуктите, получени от наситени йонообменници, се наричат "елуати", те включват 
разтвори на соли и основи. Някои от тях са ценни вещества, така че се изхвърлят като 
ценни компоненти. 

 
5. Замразяване  
Методът на замразване (Freezing Process, FP) представлява охлаждане на мор-

ската вода до кристализация и отделяне на кристалите, от които се получава прясна 
вода. Получените кристали са с форма на игла и след разтопяването им стават годни 
за ползване. 

За замразяване се използват кристализатори (контактни, вакуумни, с топло-
обмен през стената), където водата контактува с газообразен или течен хладилен 
агент. Подобно на дестилацията и този процес протича естествено в природата. При 
замразяването на морска вода в образуването на леда не влизат солите, т.е. ледът е 
сладка вода. Методът позволява лесно разделяне на получените продукти. Получават 
се иглени кристални структури. Образуваните ледени кристали се отделят и разто-
пяват. Получава се вода със соленост не по-висока от 500-1000 mg/L, подходяща за 
различни видове ползване. Това е основният принцип, на който се основават методи-
те на обезсоляване на морска вода чрез замразяване.  

Има различни методи за отделяне на ледените кристали. Изборът зависи от ха-
рактеристики като размер и относително тегло на кристалите. Много често се използ-
ват перфорирани плаващи колони, върху които се задържа ледът.  
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Въпреки, че този метод, се разработва като алтернатива на дестилацията, която 
да намали енергийни разходи, трябва да се каже, че при него също се изисква разход 
на енергия. 

 
ІІ.   Черно море – възобновяем източник на сладка вода 
 

В световен мащаб обезсоляването на морската вода вече е факт. По този начин 
се предоставя огромна възможност за водоснабдяване в близки до морето райони. 
При такива тенденции обезсоляването на морски води се оказва напълно целесъоб-
разно за крайморските населени места и обекти.  

Поради благоприятното си географско положение гр. Бургас е в пресечната точ-
ка на важни международни транспортни коридори. Нарастващата нужда от чиста пи-
тейна вода и ресурсът морска вода води до засилване на търсеното за бърз и качест-
вен подход за обезсоляване на водата, влагайки най-малко капиталови разходи и 
достигане на по-добри показатели за „сладка вода“. У нас през летните месеци, кога-
то нуждите от вода по морските курорти се увеличава, водоснабдяването в много 
случаи е незадоволително и значително осезаемо. 

Обезсоляването на практика е процес на премахване на част от разтворените 
във водата соли до нива, при която става подходяща за пиене, за битови нужди и про-
мишлени и стопански цели.  

Според съдържанието на соли природните води се разделят на следните четири 
категории:  

 Пресни води (с общо съдържание на разтворени вещества до 1 g/l);  
 Соленовати (със съдържание на разтворени вещества 1-3 g/l);  
 Солени (със съдържание 3-10 g/l);  
 Солени (със съдържание над 10 g/l).  
Обезсоляването на водата може да бъде сведено пълно или частично. В първия 

случай качествата на обезсолената вода се характеризират със съдържание на оста-
тъчни соли от порядъка 1-2 mg/l, а понякога дори и части от милиграма. Във втория 
случай обезсоляването се води до постигане на показатели на обезсолената вода, 
отговарящи на изискванията на държавния стандарт за питейна вода. Обезсоляването 
на водата с оглед тя да се направи пригодна за питейни цели се нарича опресняване. 
Изборът на метода за обезсоляване зависи от изискванията относно качествата на 
обезсолената вода и от икономическите съображения. 

Недостигът на прясна вода поражда нови технологии за обезсоляване, опресня-
ване и деминерализиране. Популярен метод е методът на обратната осмоза, гаранти-
рана от развитието на мембранни технологии, както и внедряването в технологичния 
процес на различни възобновяеми енергийни източници, допринасящи за ниските 
разходи за енергия, които са водещ интерес в индустрията. 

 
ІІІ.  Значимост на солеността и метод за доказване 
 

Подходящи стойности за питейна вода е вода със съдържание на разтворима сол 
не повече от 1 g/L.  

Следователно практическата задача при обезсоляването на водата (главно мор-
ската) е да се намали нейната излишна соленост. Съществуват различни методи за 
определяне на солеността на морска вода: 

 Хидродинамичен метод (метод за електропроводимост); 
 Аргентометричен метод (утаечен обемен анализ). 
За лабораторни изследвания най-подходящ метод е аргентометричният метод. 

Утаечният обемен анализ е титриметричен метод за анализ, който се основава на из-
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вършване на утаечни процеси между определяното вещество и подходящ титрант. 
Могат да се титруват различни вещества, които при взаимодействие с титранта дават 
малкоразтворими съединения. За установяване на еквивалентния пункт при титрува-
нето се използват няколко различни типа индикатори – едни от тях образуват цветни 
утайки с един от йоните в системата, други образуват оцветени стабилни комплексни 
съединения с йоните на титранта, а трети образуват адсорбционни съединения, които 
променят цвета си в еквивалентния пункт. Всички тези процеси се извършват при 
строго определени условия. Познати са много методи на утаечния обемен анализ, но 
в практиката се използват следните методи. Те се наименоват по наименованието на 
титранта: 

 Аргентометрия – титрант е стандартен разтвор на АgNO3; 
 Тиоцианатометрия – титрант е стандартен разтвор на NH4SCN; 
 Меркурометрия – титрант е стандартен разтвор на Hg2(NO3)2. 
 

Обща информация за метода. 
Аргентометрията (Халогенометрия) е метод на утаечния обемен анализ, в който 

тирант е стандартен разтвор на АgNO3 и се образуват малко разтворими съединения. 
Могат да се определят халогениди (Cl-, Br-, I- и др.) на катионите влизащи в състава 
на морската вода и халогеноподобни йони (SCN-, CN- и др.), тъй като тези йони об-
разуват малкоразтворими сребърни съединения. 

Основната реакция е: 
Cl- + Ag+ AgCl↓ (бяла утайка) 
Халогенидните йони се титруват с разтвор на АgNO3 (аргентометрия), а сре-

бърните с разтвор – на NH4SCN. 
 
3.1. Условия за провеждане на определенията в утаечния обемен анализ 
 

Определенията се провеждат в кисела, неутрална и основна среда до pH < 10,5, 
защото при по-високи рН настъпва хидролиза на сребърните соли и се образува 
утайка от кафяв Ag2O. 

Сребърните халогениди са силно светлочувствителни, поради фотохимична ре-
дукция на Ag+ до елементно състояние. За да се избегне пречещото действие на свет-
лината, аргентометричните определения се извършват при разсеяна слънчева свет-
лина. 

 
3.2. Установяване на еквивалентние пункт. Индикатори. K2CrO4 – образува 

утайка с титранта. Метод на Мор. 
 

По метода на Мор, аргентометрично се определят халогениди (Cl- и Br-, но не и 
I-, тъй като утайката от AgI силно адсорбира CrO42-, което затруднява уста-
новяването на еквивалентния пункт), като индикатор се използва K2CrO4. При оп-
ределянето се образува бяла (AgCl) или бледожълта (AgBr) утайка. 

По метода на Мор, аргентометрично се определят халогениди (Cl- и Br-, но не и 
I-, тъй като утайката от AgI силно адсорбира CrO4

2-, което затруднява установяването 
на еквивалентния пункт), като индикатор се използва K2CrO4. При определянето се 
образува бяла (AgCl) или бледожълта (AgBr) утайка. 

Титруването се прекратява в момента, в който се образува червена утайка от  
Аg2CrO4 придаваща розов отенък на получената суспензия. Определянето се извърш-
ва при 6,5 < pH < 10,5, защото при висока киселинност на на средата утайката от 
Аg2CrO4 се разтваря, а при pH >10,5 се утаява Ag2O. 

Най-подходящо е титруването да се извършва при [CrO4
2-] = 5.10-3M (pCrO4 = 2,3), 

защото при по-висока концентрация разтворът се оцветява интензивно-жълто и ро-
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зовият атенък на утайката в края на титруването се забелязва по-трудно, а при по-
ниска концентрация – се образува малко количество Аg2CrO4  

Методът на Мор има ограничено приложение, т.е. не могат да се титруват след-
ните халогениди, които не са обект на нашето изследване, като: 

 в разтвори на катиони, които в посочената област от рН-стойности образу-
ват хидролизни утайки – напр. Fe3+, Bi3+, Al3+, Zn2+; 

 в разтвори, съдържащи цветни йони – Cu2+, Co2+, Ni2+; 
 в присъствие на Pb2+ и Ba2+, тъй като при условието на титруването се 

утаяват PbCrO4 и BaCrO4. 
На определянето пречат и всички аниони, които при условията на анализа (т.е. 

при рН > 6,5) образуват малко разтворими сребърни соли – напр. PO4
3-, S2-, CO3

2- и 
др. 

За анлиза се приготвя работен разтвор на AgNO3 с приблизителна концетрация 
0,1 N, който се стандартизира със стандартен разтвор на NaCl.  

От добре хомогенизирания разтвор на NaCl се отпипетират 5.00 ml аликвотна 
проба в ерленмайерова колба от 250 ml. 

 Пробата се разрежда с около 10 ml дестилирана вода. 
 Добавят се 2-3 капки калиев хромат. 
 Титрува се работния разтвор на AgNO3 до поява на бледо-розово оцветяване 

на суспензията. 
 Отчита се изразходваното количество AgNO3. 
 Титруват се три отделни проби, като за изчисляването на точната концент-

рация на AgNO3 се използва среден резултат от трите получени обема. 
Изчисленията се извършват съгласно закона за еквивалентностите:  

 
𝑁  . 𝑉   𝑁 . 𝑉  

𝑁  
𝑁  . 𝑉

𝑉
 

 
𝑁   0, 1041 𝑁 

 
Където: N(AgNO3) – Концентрация на стандартния разтор на AgNO3 [eq/L]; 
След стандартизацията на AgNO3 по този метод се изчислява и солеността на 

морската вода.  
 
ІV. Значимост на обезсоляването 
 

Правилното управление на морските ресурси ще допринесе повече ползи на 
обществото. Обезсолената вода отговаря на всички качества на сладката вода, дори 
превъзхожда стандартите за качество на водата. В този контекст възползвайки се от 
ресурсите на Черно море произведенета допълнителна вода ще окаже влияние както 
върху флората, така и върху фауната на Земята.  

Водата като възобновяем източник заема важно място от гледна точка на ползи-
те, които може да допринесе в ежедневието при правилно управление на морските 
ресурси: 

 Производство на питейна вода; 
 Рециклиране на отпадни води; 
 Рециклиране на дъждовни води; 
 Използване за нуждите на селското стопанство; 
 Използване за нуждите в строителството; 
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 Използване за нуждите на градската среда; 
 За нуждите в промишлеността; 
 За нуждите в пожарната; 
 За поливане; 
 За охлаждане в енергетиката; 
 Производство на сол и др. 

 
Заключение 
 

Обобщавайки изложеното, може да се окаже, че комплексното използване на 
ресурсите на Черно море може да реши редица екологични проблеми на сегашното 
ниво на технологично развитие.  

Значението на водата е огромно както за опазването на сладководните екосисте-
ми, така и за демографското и социално-икономическо развитие на Република 
България. 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ И ПРОФИЛ НА ТЕЛЕВИЗИОННАТА 

АУДИТОРИЯ НА БАЗА ПОЛ И ВЪЗРАСТ ПРЕЗ  
ПЕРИОДИТЕ 2019 И 2020 ГОДИНА 
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COMPARATIVE ANALYSIS AND PROFILE  

OF TV AUDIENCE BASED ON AGE AND GENDER  
FOR PERIOD 2019 AND 2020 YEARS 

 

Bilyana Vasileva Mitova 
University of National and World Economy 

 
 

Анотация: Анализ на телевизионната аудиторията преди и по време на COVID 
пандемията. Използват се вторични данни от пийпълметричен панел и от публи-
кувани статии. 
 

Ключови думи: брой зрители, телевизионна гледаемост, пол, възраст 
 
Abstract: Analysis of the television viewing behavior before and during COVID pandemic. 
The study is conducted on secondary data- peoplemetric panel and article. 
 

Key words: viewing audience, television viewership, age, gender  

 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Пандемията от коронавирус промени и продължава да променя поведението на 
телевизионната аудитория.  

Според проведено проучване от компанията Deloitte в Англия дигиталното пот-
ребление и платформите за видео чрез абонамент през 2020 година са се увеличили в 
сравнение с предишната година. Според данните повече от 52% от хората, които са 
участвали в проучването, имат достъп до платформата Netflix. За 2020 година има 10 
пункта покачване на потреблението на VOD платформите като Netflix и Amazon 
Prime. [1] 

Линеарната телевизия също бележи ръст във времето прекарано пред екрана. 
През месец април 2020 година британците са прекарали 3 часа и 46 минути средно 
дневно пред телевизора, което е с 14% повече спрямо същия месец 2019. VOD плат-
формите отчитат среднодневна гледаемост от 71 минути през април месец 2020 сре-
щу 37 минути за същия месец 2019.[1] 

Въпреки повечето часове прекарано екранно време, линеарната телевизия през 
2020 година отчита по-ниски нива на гледаемост спрямо платените VOD платформи. 
Като едно от причините е по-малкото телевизионни продукции излъчвани по телеви-
зията и трудното заснемане на предавания поради ограниченията наложени във връз-
ка с COVID пандемията. [1] 

Тази тенденция се наблюдава в повечето страни. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 
 

При сравняване на гледаемостта за периода 2019 и 2020 трябва да се вземе в 
предвид COVID пандемията и въведените ограничителни мерки през втората полови-
на на месец март 2020 година в България, както и телевизионните сезони. Поради та-
зи причина годините ще бъдат разделени на следните периоди: януари-април, май-
август (край на телевизионния сезон и летни месеци без локални продукции), 
септември-декември (есенен телевизионен сезон). 

Данните, които са представени, са от панела на GARB, общо за всички телеви-
зионни канали и таргет група 4+ (всички над възраст 4 години). 

 
1. Сравнение на гледаемостта на телевизията на база пол 
 
Следващата графика представя гледаемостта и средно месечен брой зрители 

раздели на база пол за месеците януари-април: 
 

 
 

Фиг. 1. Брой зрители разделени на база пол за месеците януари-април 
Разработени по данни от телевизионния пийпълметричен панел на GARB 

 
Графиката показва, че през месеците март и април 2021 година гледаемостта за 

двата пола се е увеличила спрямо същия период за предходната година. Покачването 
е съответно с 19% за мъжете и 21% за жените за месец март, и 16% за мъжете 21% за 
жените за месец април. При мъжете се отчита спад с 3 пункта за месец април спрямо 
месец март 2021 докато при жените се запазва процентната разлика за двата месеца. 

 
Следващата графика представя гледаемостта за месеците май-август.  
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Фиг. 2. Брой зрители разделени на база пол за месеците май-август 
Разработени по данни от телевизионния пийпълметричен панел на GARB 

 
Месец май 2020, когато обикновено приключва телевизионния сезон, гледае-

мостта е по-висока спрямо същия месец предходната година. При жените се отчита с 
11% по-висока гледаемост, а при мъжете-3% за месец май 2020 година спрямо месец 
май 2019 година. За месец май 2020 отличително е, че жените като брой зрители са с 
17% повече от мъжете. 

През месеците юни-август, когато телевизиите са извън сезон, телевизионната 
гледаемост намалява но остава с между 7-9% по-висока спрямо предходната година. 

 
Графиката на фиг. 3 показва гледаемостта по време на есенния телевизионен 

сезон. 
 

 
 

Фиг. 3. Брой зрители разделени на база пол за месеците септември декември 
Разработени по данни от телевизионния пийпълметричен панел на GARB 
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Най-голяма разлика в гледаемостта има за месеците ноември и декември. По-
качването за месец ноември и декември 2020 година за мъжете е 7%, а за жените –
10% спрямо същия период за предходната година. 

 
2. Сравнение на гледаемостта на телевизията на база възраст 
 

За изграждане на профил на аудиторията се използват данните за пол и възраст. 
Възрастовите групи се разделят през 10 години за да се обхванат различните аудитории. 

 

 
 

Фиг. 4. Брой зрители разделени на база възраст за месеците януари-април 
Разработени по данни от телевизионния пийпълметричен панел на GARB 

 
Най-голямо покачване на гледаемостта има месеците март и април за таргет 

групите 4-14 с 29% за двата месеца, 15-24 с 42% за месец март и 40% за месец април, 
35-44 с 28% за двата периода и 45-54 с 24% за месец март и 23% за месец април 
спрямо предходната година. 

Следващите две графики представят гледаемостта за периодите май-август и 
септември-декември. 

 

 
 

Фиг.5. Брой зрители разделени на база възраст за месеците май-август 
Разработени по данни от телевизионния пийпълметричен панел на GARB 
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Фиг. 6. Брой зрители разделени на база възраст за месеците септември-декември 
Разработени по данни от телевизионния пийпълметричен панел на GARB 

 
За месец май 2020 при таргет група 15-24 се отчита най-голямо покачване 16% 

спрямо същия период предходната година. При таргет групите 35-44 и 45-54 също 
има покачване със съответно 13% и 12%. 

През периода май-август най-голям скок на гледаемостта има през месец юли – 
с 21% за таргет група 15-24 и 19% за таргет група 35-44. 

В графиката за месеците септември-декември месец се наблюдава покачване на 
гледаемостта в края на 2020 година спрямо 2019. Най-голям ръст има при таргет гру-
пите 15-24 и 55-64 с 14% за месец ноември 2020 година спрямо предходната година.  

При таргет групата 4-14 за месеците септември-декември на 2020 година се от-
чита спад в гледаемостта.  

 
ИЗВОДИ: 
 

Разликите в гледаемостта при мъжете и жените за повечето месеци е сравнител-
но малка. Не се откроява ясна тенденция за превес на дадена група базирана на пола.  

За месеците януари-април при таргет група 4-14 се отчита покачване на телеви-
зионната гледаемост. Причините основно са свързани с карантината и затварянето на 
училищата и детските градини. Това довежда до прекарване на по-голяма час от вре-
мето на децата в къщи и съответно пред телевизионните екрани. 

При таргет групи 15-24, 35-44 и 45-54 също има увеличаване на телевизионна 
гледаемост за първите 4 месеца на 2020 година. Това се дължи отново на наложената 
карантина и желанието за намиране на информация за ситуацията в страната, както и 
за „запълване“ на свободното време. 

 
Литература: 
 

1. https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/technology-media-and-
telecommunications/articles/digital-consumer-trends-media-entertainment-covid-
19.html?fbclid=IwAR2AKO-
1xz0KWsZOxjjvstQJZZtte0NhNTJyu3h8cavFyYNXSWs_Uhyodxc 
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ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ЛИЧНОСТНИТЕ ЧЕРТИ, 
МАКИАВЕЛИЗЪМ И СЕБЕНАБЛЮДЕНИЕ ОТ ЕДНА СТРАНА 

И ТАКТИКИ ЗА ВЛИЯНИЕ ИЗПОЛЗВАНИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ – 
ОТ ДРУГА (СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ) 

 

Светлана Неделчева Славчева – докторант 
Бургаски свободен университет 

 
RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS, 

MACHIAVELLIANISM AND SELF-MONITORING ON THE ONE 
HAND AND INFLUENCE TACTICS USED IN ORGANIZATIONS - 

ON THE OTHER HAND (COMPARATIVE  ANALYSIS) 
 

Svetlana Slavcheva – PhD student 
Burgas Free University 

 
Анотация: В предложената статия се разглеждат основните личностни черти 
макиавелизъм и себенаблюдение. Разглеждат се основните тактики на влияние в 
процеса на комуникация в трудовите организации. Изследва се взаимовръзката 
между тактиките на влияние и личностните черти макиавелизъм и себенаблюде-
ние. Направено е изследване посредством въпросника на Кипнис за тактиките за 
влияние; въпросника за макиавелизъм Mach4 и въпросника за себенаблюдение RSMS. 
Дефинирани са основните конструкти, релевантни на проблематиката. 
 

Ключови думи: макиавелизъм, себенаблюдение, тактики на влияние, въпросник на 
Кипнис,въпросника за макиавелизъм Mach4, въпросника за себенаблюдение RSMS 
 
Abstract: The proposed article discusses the main personality traits of Machiavellianism 
and self-monitoring. The main tactics of influence in the process of communication in labor 
organizations are considered. The relationship between the tactics of influence and the 
personality traits of Machiavellianism and self-monitoring is studied. A survey was 
conducted using the Kipnis questionnaire on influence tactics; the Machiavellian 
questionnaire Mach4 and the RSMS self-monitoring questionnaire. The main constructs 
relevant to the issue are defined. 
 

Key words: Machiavellianism, self-monitoring, influence tactics, Kipnis questionnaire, 
Machiavellian questionnaire Mach4, self-monitoring questionnaire RSMS 

 
 

1.  Личностни черти - макиавелизъм и себенаблюдение 
 

Всички политологически и социалнопсихологически изследвания, които из-
ползват личностния конструкт „макиавелизъм“ обикновено започват с посочване на 
биографията и работите на Н. Макиавели, италиански мислител и политик от 16-ти 
век, но описват макиавелистите като хора, които се отличават с практическа интели-
гентност, емоционален самоконтрол, висока мотивация за постижения и социално 
влияние. Убежденията на Макиавели за света и за човека са важни измерими с ком-
плексна индивидуално-психологическа променлива с три дименсии. Първата димен-
сия – е свързана със склонността да се използват манипулативни тактики в между-
личностните и организационните отношения. Втората дименсия на макиавелизма се 
описва като приемане на циничната представа за хората като слаби, страхливи и по-
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датливи на управленски въздействия и социален натиск. Третата дименсия представ-
лява тенденция към пренебрегване и незачитане на конвенционалните морални нор-
ми поради извличането на лични изгоди и преживявания на надмощие и успех. 

Макиавелизмът е внимателно изследван относно избора на професия и реализа-
цията на професионална кариера в съвременните бизнес и политически организации. 
Масово разпространено е предположението, че хората с висок макиавелизъм ще 
предпочитат да се реализират на попрището на бизнеса и политиката, а не в пома-
гащите професии. Има изследвания с данни, според които студентите по право имат 
най-високите резултати по макиавелизъм.  

Макиавелизмът се асоциира с редица психологически конструкти като: нар-
цисизъм, паранойата, социопатията, вътрешната локализация на контрола и депре-
сията. В литературата са описани подробно връзките на макиавелизма и базисни лич-
ностни конструкти като психотизъм, невротизъм и екстраверсия. 

Себенаблюдението се свежда до начинът, по който хората наблюдават и конт-
ролират как се възприема и интерпретира публично поведението им в междулич-
ностни, организационни и социални взаимодействия с други хора. Себенаблюдава-
щите се личности са особено чувствителни към представите и впечатлението на дру-
гите за тях и използват социалната информация от обкръжението си като източник на 
ориентири за експресивния си самоконтрол и организацията на себепредставянето си 
в социални ситуации. Още през 80-те години на 20 век екипът на Snyder/1986/ разра-
ботва и публикува инструмент за измерването на себенаблюдениет, като най-попу-
лярна му е кратката му версия RSMS/Reduced Self-Monitoring Scale/, която измерва 
надеждно трите основни дименсии на себенаблюдението: експресивен самоконтрол, 
социално присъствие и ориентирано към околните себепредставяне. 

 
2.  Тактики за влияние, използвани в организациите 
 

Влиянието е процес, чрез който с дадени умения и способности се въздейства 
върху поведението на други личности. Способността на човека да кара друг да изпъл-
ни определено действие. Навсякъде е пълно с хора, които се опитват да правят това с 
други хора – фирми, организации, политика, бизнес на всякакво ниво, когато има ин-
тереси. В удобни за някои хора моменти се възползват от тактиките, за да въздей-
стват понякога за добро, понякога за лошо в зависимост от целите им. 

Влиянието може да се разглежда като форма на социален контрол или социална 
власт. Обикновено то се упражнява чрез използване на неформални стратегии – 
убеждаване, натиск или техники за подчинение.  

1/ влияние чрез убеждаване – когато се опитва човек да вземе нещо назаем 
или да убедиш някой за помощ; 

2/ влияние чрез натиск – формата на призив за помощ, например към колега да 
наруши правило на фирмата; 

3/ техники за подчинение – влиянието може да се използва чрез ласкателство 
или предлагането на услуга, за да се накара друг колега, например да работи извън 
работно време, за да се свърши определена работа. 

 

В едно изследване на Kipnis, Schmidt & Wilkinson,1980г., се класифицират раз-
лични тактики на влияние, използвани на работното място. Класифицирани са осем 
категории тактики:  

 -- Себеутвърждаване – определяне на крайни срокове и спазването им; под-
чертаване на правилата, които изискват подчинение или използване на логични аргу-
менти; 
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 -- Спечелване на благоразположението – засилване на привлекателността си, 
т.е. вършене на услуги, похвали, ласкателство, любезност, дружелюбност; 

 -- Рационалност – представяне на точна информация за даден план; 
 -- Санкции – заплаха с уволнение, задържане увеличаването на заплатата, по-

нижение в длъжност; 
 -- Размени – предлагане размяна на услуги, напомняне за минали услуги 
 -- Апел нагоре – подкрепа от висшестоящи, изпращане на правелния човек при 

шефовете и подаване на рапорт; 
 -- Блокиране – умишлено забавяне на работата, заплаха за спиране на работа с 

другия, пренебрегване на приятелството; 
 -- Коалиции – получаване на подкрепата на колегите и подчинените за дадена 

молба, отправяне на молба на официална среща. 
Изследването на Кипнис и сътрудници, установява, че изборът на тактика на 

влияние се детерминира от ситуацията, статуса на включените хора, размера на фир-
мата и др. характеристики на организацията. 

Други изследвания показват, че подчинените използват различни тактики за 
влияние върху висшестоящите в зависимост от това, дали преследват лични цели – 
повишение на заплащането, издигане. Когато преследват лични цели, подчинените са 
склонни да използват тактики като спечелване на благоразположението. Когато се 
стремят към опганизационни цели, предпочитат тактики като апели нагоре и рацио-
нално убеждаване, за да повлияят на шефовете си.  

Понякога хората се възползват несправедливо, но затова трябва да се научим да 
ги разпознаваме и да им се противопоставяме, доколкото ни позволяват уменията и 
знанията ни. 

 

Според Чалдини тактиките на влияние са: 
 

1/ Ефектът на контраста – ако една и съща фигура по големина се възприема 
в съседство с по-малка от нея, тя изглежда на наблюдателя по-голяма от същата фи-
гура, която в съседство има голяма такава/в търговията/; 

2/ Принципа на взаимния обмен – означава „дай след като са ти дали“, т.е. 
стремим се да се отплатим на този, който ни е направил услуга. Признателността и 
любезността ни задължава да го направим исубекта става по-отстъпчив/при полити-
ците/; 

3/ Тактика „отказ-след това-отстъпление“ – първо се прави по-сериозното 
предложение, а след като се откаже на него, тогава се прави по-непретенциозното 
предложение, при което „наивникът“ отстъпва и се съгласява; 

4/ Тактика на ангажирането и последователността – да се ангажира първо-
начално с по-малка молба и след това изненадващо идва и по-голяма молба. Формите 
за ангажиране са: а/писмена и устна реч; б/крак в открехнатата-врата; в/ активното 
включване на „наивника“ – човек цени повече това, за което се е потрудил дори да не 
е толкова ценно; г/ създаване на устойчиви допълнителни опори с подаване на лесна 
топка – най-вече в търговията; 

5/ Тактиката „ролята на обществения пример“ – понеже сме социални 
същества и се стремим да се учим от опита на другите хора, ние вземаме решение 
нещо дали е правилно или не и по този начин избягваме да повтаряме чужди грешки – 
рекламата, илюзията за себеподобие и др.; 

6/ Тактиката „създаване на благоразположение“ /манипулиране на впечатле-
нията/ – истината е, че ние се съгласяваме с мнението на хората, които са ни симпа-
тични, защото гледаме: а/ физическата привлекателност – ние се подвеждаме по 
външността и понякога резултатите ни са негативни; б/ степента на сходство – при-
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личащите се привличат повече, отколкото различаващите се субекти; в/ общи интере-
си, общ произход; г/ похвалите – инстинктивно реагираме на похвалите, за да пече-
лим благоразположение; д/ близост и познанство – на човек от нашето обкръжение се 
доверяваме повече, отколкото на друг човек; 

7/ Тактиката за влияние – Авторитетът – той ни влияе чрез: -- титлите пре-
дизвикват лесно съгласието на другия; -- облеклото – униформата подчинява – поли-
цаи, охранители и др.; -- атрибути – различни марки автомобили, часовници, мо-
билни телефони и др.; 

8/ Тактиката „ефектът на дефицита“ – ценността на един обект нараства в 
представите ни, пропорционално на неговата недостъпност. Дефицитът има различни 
измерения: а/ количеството на дадено нещо, т.е. ограниченото количество повишава 
цената му; б/ ограниченото време; в/информацията – ако има цензура се търси пове-
че; г/ забраните – забраненото е по-сладко. 

 
3.  МЕТОД 
 

Настоящето изследване се стреми да разгледа различните тактики на влияние 
използвани в различни училища и различни бизнес организации; основните личност-
ни черти макиавелизъм и себенаблюдение и взаимовръзката между тези три кон-
структа; да се направи сравнение между тактиките и другите две личностни черти в 
тези два вида организации. Постигането на тези цели ще позволи да се направят изво-
ди относно дадената тематика. 

 
3.1. Структура на използваните въпросници 
 

Първият използван въпросник е за тактиките на влияние на D.Kipnis, S.Schmidt 
and I. Wilkinson, който съдържа варианта за подчинени, включващ 6 основни 
тактики – любезност /1/, взаимен обмен /2/, рационалност /3/, апели нагоре /4/, коали-
ране /5/, блокиране /6/. Всички айтъми са „прави“ – оценките съответстват на цифра-
та от петстепенната скала. Отговорите на изследваните лица се оценяват по петсте-
пенна скала, вариращи от 1-5. С това този въпросник доказва, че е надежден и ва-
лиден. 

Вторият въпросник за макиавелизма Mach4 се състои от 20 айтъма като само 
10 се отнасят индикативно към висок макиавелизъм, а останалите са контраиндика-
тивни и характеризират ниския макиавелизъм. Тук също отговорите се оценяват по 
петстепенната Ликертова скала: 1 – Категорично не съм съгласен; 2 – По-скоро не 
съм съгласен; 3 – Колебая се между съгласен и несъгласен; 4 – По-скоро съм съг-
ласен; 5 – Напълно съм съгласен.                                             

Третия използван въпросник за себенаблюдението RSMS се състои от 18 
айтъма и измерва надеждно трите основни дименсии на себенаблюдението: експреси-
вен самоконтрол, социално присъствие и ориентирано към околните себепредставя-
не. Оценките и тук са по петстепенната Ликертова скала от 1-5. Посредством тези три 
въпросника, които са надеждни и валидни, бяха попълнени от работещи лица на 
възраст от 22-58 г. 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 
Изследването е направено с 52 човека, от които 26 са учители от различни учи-

лища. Разпределението по пол е следното: 1 е мъж и 25 са жени. По възраст разпреде-
лението на изследваните лица е от 25-58 г. Средната възраст на тази група е 33 г. 
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Другите 26 човека са от различни организации на различни позиции. Разпределение-
то по пол е следното: 12 са мъже 14 са жени. По възраст разпределението на другата 
група е от 22-54 г. За цялата извадка разпределението по пол е 13-мъже и 39-жени. 

 

3.3. Цел 
Целта на изследването е да се направи корелационен анализ на основните кон-

структи, как корелират помежду си те. Да се направи сравнителен анализ на основни-
те тактики на влияние и двата личностни конструкта макиавелизъм и себенаблюде-
ние – в коя организация, коя тактика се използва повече и коя по-малко и да се съпос-
тавят с другите два конструкта.    

  
Таблица 1 

Описателни статистики за изследваните променливи по признака „възраст“ 
 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

тактика 1 52 3.00 13.00 8.1923 3.15009 

тактика 2 52 3.00 11.00 5.2308 2.41414 

тактика 3 52 4.00 15.00 11.0577 3.11488 

тактика 4 52 3.00 13.00 5.8462 3.38616 

тактика 5 52 3.00 13.00 6.2692 3.01705 

тактика 6 52 3.00 10.00 4.3077 1.95577 

макиавелизъм 52 36.00 77.00 54.7692 7.72725 

себенасоченост 52 28.00 73.00 49.4038 8.71163 

Възраст 52 22.00 58.00 40.7500 11.78047 

Valid N (listwise) 52     

 
В Таблица 1 е показана средната възраст, възрастовия диапазон на изследваните 

лица. Най-често използваната тактика на влияние от изследваните лица е „рационал-
ност“ /11,0577/, след това е „ласкателство, любезност“ /8,1923/, а най-рядко използва-
ната е „блокиране“ /4,3077/.  

В Таблица 2 са изчислени поотделно с помощта на SPSS корелационните връзки 
за айтъмите на отделните скали от трита въпросника. Изчислени са линейните коре-
лации между отделните тактики на влияние, а също така корелациите на всяка такти-
ка с макиавелизма и себенасочеността. Има се предвид и неголямата извадка, върху 
която е извършен корелационния анализ. С една и две звездички са означени корела-
циите, които са значими. Номерацията отговаря на следните тактики: 

1) Любезност (ласкателство); 
2) Взаимен обмен; 
3) Рационалност; 
4) Апели нагоре; 
5) Коалиране; 
6) Блокиране. 
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Интерес представлява резултатът, който показва, че има индивиди, които са 
склонни да използват повече от една тактика за влияние едновременно – това проли-
чава от силните линейни връзки между всички тактики – „взаимен обмен“, „рацио-
налност“ и „коалиране“, „любезност“ и „апели нагоре“. Това показва наличие на 
сравнително устойчив модел за влияние, който вероятно може да се интерпретира и 
като житейски стил за себеутвърждаване. Най-силна е взаимовръзката между тактики 
4-5 (апели нагоре и коалиране). Значими и силни корелации има между тактиките 4-6 
(апели нагоре и блокиране).  

Другият аспект е свързан с взаимовръзките между тактиките за влияние и лич-
ностните черти „макиавелизъм“ и „себенаблюдение“. При хората, които използват 
тактиката за влияние „рационалност“ и „взаимен обмен“ се открива най-силна връзка 
с макиавелизма. Разбира се, може да се каже и обратното: макиавелистите са скланни 
в най-голяма степен да използват тези тактики.  

А себенаблюдаващите се личности са хората, които ползват най-често тактики-
те „взаимен обмен“ и „блокиране“. Това би могло да се обясни с тяхната особеност – 
те са хора, които се самонаблюдават и самоконтролират в среда с други индивиди и 
са много чувствителни към представите и мнението на другите към тях. 

  
Таблица 2 
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Таблица 3 
Сравнителен анализ 

Средни стойности и стандартни отклонения на групите по признака „пол“ 

 

В Таблица 3 са показани средните стойности и стандартните отклонения на 
групите по признака „пол“. Единствената значима разлика е по „себенасоченост“ – 
t=2,902; p=0,006, което означава, че при мъжете стойностите по себенасоченост са 
значимо по-големи в сравнение с групата на жените. Групите са малки и тези изводи 
не бива да се генерализират. 

 

Таблица 4 

Group Statistics 
 

пол N 
средна  

стойност 
стандартно 
отклонение 

Std. Error 
Mean 

тактика 1 
жени 39 7.9231 3.17378 .50821 
мъже 13 9.0000 3.05505 .84732 

тактика 2 
жени 39 4.8974 2.28029 .36514 
мъже 13 6.2308 2.61896 .72637 

тактика 3 
жени 39 10.9487 2.76204 .44228 
мъже 13 11.3846 4.11377 1.14095 

тактика 4 
жени 39 5.4103 3.11801 .49928 
мъже 13 7.1538 3.93375 1.09102 

тактика 5 
жени 39 6.0000 3.02620 .48458 
мъже 13 7.0769 2.95696 .82011 

тактика 6 
жени 39 4.1538 1.89929 .30413 
мъже 13 4.7692 2.12736 .59002 

макиавелизъм 
жени 39 54.3846 7.51355 1.20313 
мъже 13 55.9231 8.54850 2.37093 

себенасоченост 
жени 39 47.5128 7.78281 1.24625 
мъже 13 55.0769 9.17843 2.54564 

Средни стойности и стандартни отклонения по признака „училище-фирма“  
Group Statistics 

 

 
организация N 

средна 
стойност 

стандартно 
отклонение Std. Error Mean 

тактика 1 фирма 26 8.4231 3.13908 .61562 
училище 26 7.9615 3.20600 .62875 

тактика 2 фирма 26 6.1538 2.52495 .49518 
училище 26 4.3077 1.93431 .37935 

тактика 3 фирма 26 11.3462 3.41693 .67011 
училище 26 10.7692 2.81862 .55278 

тактика 4 фирма 26 7.8077 3.60021 .70606 
училище 26 3.8846 1.55761 .30547 

тактика 5 фирма 26 7.4615 3.22776 .63302 
училище 26 5.0769 2.27900 .44695 

тактика 6 фирма 26 5.1923 2.03998 .40007 
училище 26 3.4231 1.41910 .27831 

макиавелизъм фирма 26 56.1154 8.14531 1.59743 
училище 26 53.4231 7.18984 1.41004 

себенасоченост фирма 26 51.8462 6.88007 1.34929 
училище 26 46.9615 9.75082 1.91229 
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В Таблица 4 са показани статистически значимите различия по признака „орга-
низация фирма-училище“ и има по: 

1) Т2 – взаимен обмен – t = 2,960; p = 0,005; 
2) T4 – апели нагоре – t = 5,099; p = 0,000; 
3) T5 – коалиране – t = 3,077; p = 0,003; 
4) Т6 – блокиране – t = 3,630; p = 0,001; 
5) По „себенасоченост“ – t = 2,087; p = 0,042; 
 

Във всички от тези сравнения, със значимо по-високи стойности са изследвани-
те лица от „фирмата“ в сравнение с „училището“, т.е. във фирмата най-много се из-
ползва тактиката „рационалност“ /11,34/ и „ласкателство“ /8,42/, които са добри от-
носно тактики за работа, а най-малко ползваната тактика е „блокиране“ /5,19/. В срав-
нение с „училището“ данните са сходни – най-много се ползва „рационалност“ 
/10,77/ и „любезност“ /7,96/, но във „фирмата“ макивелизма е много по-характерен и 
използван отколкото в „училището“. По останалите променливи не се установяват 
статистически значими различия по признака „организация“. 

 
4.  ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 

Изводите от направения сравнителен и корелационен анализ  на използваните 
тактики за влияние и личностните черти – макиавелизъм и себенаблюдение на лица 
между 22-58 г., чрез надеждно адаптираните въпросници – на D.Kipnis, S.Schmidt and 
Wilkinson; Mach4; RSMS са: както макиавелизма, така и себенаблюдението предпола-
гат  използването на различни тактики за влияние и взаимовръзката между тези три 
конструкта е налице. Себенаблюдаващите се български лица, склонни към управле-
ние на впечатленията на околните и притежаващи макиавелистки черти със сигур-
ност овладяват и използват с лекота поведенчески репертоари от различни манипула-
тивни техники за влияние, натиск и управленчески контрол върху хората в и около 
организацията си. 
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Abstract: While it is easy to assume the existence of a unified approach to Real Estate 
investment decision-making, the traditional methods are too static and require a level of 
adaptiveness and innovation. The purpose of this paper is to objectively assess a Hybrid 
Model as a an approach to making investment decisions, with an emphasis on a relatively 
new and popular method of Real Estate appraisal – Real Options Valuation (ROV). 
 

Keywords: ROV, Hybrid Model, NPV, IRR, DCF, Valuation, investment decision, Real 
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Въведение 
Счита се, че инвестициите в недвижимите имоти са едни от най-дискутираните 

и популярни теми присъстващи в публикации и разработки. От една страна, това би 
предполагало еднозначен избор за вземане на решение за инвестиране. От друга стра-
на, традиционите методи на оценка на инвестициите като NPV, IRR, DCF са твърде 
статични. 

Използвайки сегашната пандемична криза на COVID-19 като фон [13], авторът 
си поставя за цел обективно да изложи възможностите на един хибриден подход при 
инвестиционен избор, като акцентира върху сравнително нов и популярен метод за 
оценка на инвестициите – оценка на реални опции /ROV/.  

Управлението на инвестициите и намаляването на риска са основни умения за 
разбиране на сложния характер на инвестициите в недвижими имоти и за вземане на 
добри инвестиционни решения [11], особено когато пазарите са пълни с колебания 
[12], какъвто е случаят на настоящите времена на глобална пандемия COVID-19. 

Настоящата несигурност на пазарите на недвижими имоти изисква фокусиране 
върху нови методи и модели за оценка на инвестициите в недвижими имоти и прила-
гането на нестандартни подходи при вземане на инвестиционни решения. 

В допълнение, редица автори смятат, че традиционите методи на оценка на ин-
вестициите като NPV, IRR, DCF са твърде статични. 

Водещи показатели за оценка на ефективността на инвестициите в недвижими 
имоти : NPV, IRR, DCF[1]. 

Всеки инвеститор в недвижими имоти трябва да взема важни решения, свързани 
с инвестициите си по начин, който е навременен и ефективен [7], поради което е из-
ключително важно той да разбира различни теоретични процеси и методологии за 
инвестиционен избор [8]. 
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В контекста на оценката на инвестициите в недвижими имоти, някои от най-
популярните методологии в света на икономиката и инвестициите включват методи 
на дисконтиран паричен поток /DCF/, „Нетната настояща стойност /NPV/“ метод и 
„Вътрешна норма на възвръщаемост /IRR/“ [6]. 

 
Накратко: 
 

NPV нетна настояща стойност – основен показател за оценка – индентифици-
ра се с превишаването на общата сума на всички досконтирани нетни парични пото-
ци над извършените инвестиционни разходи, инвесиционните разходи се въвеждат 
отделно от текущите парични потоци т.е. тя е разликата между общата настояща 
стойност на нетните парични потоци и настоящата стойност на инвестицията [2]: 
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където 

CFt – нетният паричен поток през периода t; 
t – периодът; 
n – моментът на приключване на проекта; 
r – дисконтната норма (годишният процент на намаление)/100; 
I – първоначалната цена на инвестицията. 
и 
 
IRR Вътрешната норма на възвръщаемост е стойността на r (дисконтната 

норма) от гледна точка на NPV, която дава нетна настояща стойност, равна на нула 
[3], т.е. това е дисконтовият процент, който намалява всички бъдещи нетни парични 
потоци, еквивалентно на първоначалната инвестиция. IRR е опит да се намери дис-
контовата норма на инвестицията. IRR се определя от равенството 
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Изчисляване на нетната настояща стойност се извършва и по метода на дискон-
тирания паричен поток DCF (Discounted cash flow method) имащ за цел да установи 
настоящата стойност на поредица от бъдещи парични потоци. Най често се използва 
формулата [5] : 

 

DCF =CFt /( 1 +r)t  

 

При него инвестиционният разход се въвежда при демонстрирането на нетните 
парични потоци. Тогава NPV ще се приравни на алгебричната сума на всички дис-
контирани нетни парични потоци за целия ефективен инвестиционен период.  

 

Оценка на реалните опции /ROV/ 
Традиционната инвестиционна теория определя недвижимите имоти от гледна 

точка на пространство, пари и време и предполага относително неподвижен и негъв-
кав сценарий, който не създава впечатление за сигурност у инвеститорите.  

Колкото повече несигурност е включена в решението за инвестиране в недви-
жим имот, толкова по-малко адекватни ще бъдат традиционните методи за оценка 
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[4]. Когато NPV е нула или положителна величина, проектът се приема. Когато NPV 
е отрицателна, проектът е отхвърлен. 

  

 
Фиг. 1. 

 
Когато NPV е положителна величина (фиг.1, линия а), инвестиционния проект 

е финансово привлекателен. Всяка положителна нетна настояща стойност свидетел-
ства за ефективно разходване на ресурсите. 

Когато NPV е отрицателна величина, реализирането на инвестиционния проект 
е финансово не целесъобразно (фиг.1, линия с). Анализираният проект трябва да 
изостави или да подобри своите финансови параметри. 

При нулева величина на NPV (фиг.1,линия в). – той може да бъде реализиран с 
предварителната убеденост, че няма да донесе по-висока възвращаемост. В същото 
време нулевата NPV е достатъчен аргумент за противоположен избор – отхвърляне 
на проекта.  

Използването на метода за оценка на инвестициите – оценка на реални опции 
/ROV/ – увеличава инвестиционната перспектива, като подчертава гъвкавостта и 
променливостта. Гъвкавостта позволява редица възможности, от които инвеститорът 
може да избира. По този начин моделаът на реални опции /ROV/ може да допълни 
слабостите на традиционните методи, като добави стойност на опцията към традици-
онните подходи, базирани на нетна настояща стойност.  

Реалните опции са един клас производни на дериватите [14].  
Дериватът е актив, чието съществуване зависи от някакъв друг актив, базов ак-

тив и чиято стойност отново зависи до известна степен от стойността, цената, нивото 
или друго измерване на базовия актив. Основни базови активи могат да бъдат: обик-
новени акции (акции), пазарен или икономически индекс, стока, лихва, валутен курс, 
метеорологична ситуация, оценка и т.н. 

Опциите често имат характеристики, подобни на стандартните финансови оп-
ции (т.е. пут и кол опциите на акции, финансови индекси и т.н.), и това предполага 
често да се оценяват, като се използва съществуващата методология за ценообразува-
не на опции.  

Както при финансовите опции, колкото по-дълго трае опцията, преди да изтече, 
толкова по-нестабилна е стойността на базовия актив и толкова повече струва опция-
та. Чрез синтезиране – характеристиките на опциите в рамките на реална инвести-
ционна възможност и като се използва подходяща методология за оценка на опцион-
ното ценообразуване, е възможно да се изчислява стойността на всички присъщи оп-
ции, свързани с инвестиционна възможност. 

Пренасянето на тази концепция към традиционната статична методология за 
оценка на инвестициите в недвижими имоти открива възможност за хибриден под-
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ход при инвестиционен избор. Следва да се отрази и опционна стойност на всяка опе-
ративна или стратегическа гъвкавост. 

В академичната литература е признато, че съществуват реални възможности в 
рамките на много проекти за недвижими имоти да бъде направено. 

В контекста на казаното, от три десетилетия насам се използва нов подход, на-
речен оценка на реалните опции /ROV/ за проекти, изпитващи присъщи несигур-
ности [9]. 

Редица автори се обединяват по отношение ползваните видове опции – опции 
на гъвкавост и растеж [10]. 

Една група опции за гъвкавост при инвестиционен избор са опциите на нама-
ляване, отнасящи се до решенията да се откажат, да спрат проекта. При ползване на 
подхода DCF/ NPV, разработенят проект би се отхвърлил, докато опцията за спира-
не може да се тълкува като пазарна свободна позиция на избор. За разлика от оп-
циите за разширяване, които се отнасят до мерките за пространствено разширяване.  

Втора група опции за инвестиционен избор, включва опции за отлагане, както и 
за поетапно инвестиране. Опцията за изчакване е ценна, защото с течение на времето 
инвеститорът може да получи допълнителна информация за развитието на стойност-
та на имота. Например, ако стойностите се увеличат, инвеститорът ще е по-сигурен, 
че си струва да се продължи с изграждането на проекта. И обратно, ако стойностите 
намаляват, инвеститорът ще избегне или отложи проекта, като намали потенциалните 
загуби. 

Съвкупността от всички възможни варианти за развитие през целия жизнен 
цикъл на даден проект води до сложен избор. 

С оглед на многобройните опции, вградени в решенията за инвестиционен из-
бор при недвижимите имоти, прехвърлянето на теорията за оценка на реалните оп-
ции/ ROV/ към развитие и вземане на решение за инвестиране е съвкупност от интуи-
ция, знания и умения. 

 
В заключение: 
 

Неуспорим e фактът, че иновативните финансови инструменти са добре познати 
нa Aнгло-Саксонскиите икономики при вземане на решения за инвестиции, в част-
ност и при инвестиране в недвижими имоти.  

През призмата на настоящата несигурност, поради пандемия COVID-19, авто-
рът акцентира върху необходимостта от хибриден подход при инвестиционен избор, 
като излага сравнително нов и популярен метод за оценка на инвестициите – оценка 
на реални опции /ROV/. 

Допускайки, че някои от инвеститорите интуитивно биха внедрили концепцията 
за опции в своите инвестиционни оценки, ролята на настоящия доклад е да наложи 
инвестиционна управленска култура и стремеж да се определи количествено стой-
ността на оценката на реални опции /ROV/.  

Налага се изводът, че съществуват обективни предпоставки за бъдещи научни 
изследвания и проверка на хипотези в посока оценка на реални опции/ ROV/ за взе-
мане на решение за инвестиция в недвижими имоти в България. 

Последваща статия на автора, от серията разработки свързани с оценка на ин-
вестициите в недвижими имоти, би била първата за България, предвид становището, 
че иновативните инвестиционни подходи все още не се достатъчно полпулярни и ши-
роко използвани у нас. 

Оценката е изкуство и наука. 
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THE GLOBAL ECONOMIC ORDER - RESTRUCTURING AND 

OPPORTUNITIES FOR MANAGEMENT IN BULGARIA ON THE 
NEW PATH OF TRADE AND PRODUCTION 

 

Todor Yosifov 
Burgas Free University 

 
Резюме: Историята редица пъти ни е показвала, че след голяма криза глобалната 
икономика винаги претърпява трансформации. Поради пандемията предстои пре-
структуриране на целият световен икономически ред, който от Втората световна 
война не е изпитвал такъв спад на производствения процес. След всяка трудна си-
туация пред човечеството има път напред, скоро ще предстои и процес по възста-
новяване и влизане във фаза на бъдещ икономически прогрес. 
Ключови думи: икономически растеж, търговски дружества, предизвикателства, 
преструктуриране, мениджмънт, иновации 
 
Abstract: History has shown us many times that after a great crisis, the global economy is 
always undergoing transformations. Due to the pandemic, the entire world economic order 
is to be restructured, which has not experienced such a decline in the production process 
since the Second World War. After each difficult situation, humanity has a way forward, 
and a process of recovery and entry into a phase of future economic progress will soon take 
place. 
 
Keywords: economic growth, companies, challenges, restructuring, management, innovation 
 

УВОД  
 

През последните месеци сме свидетели как на микрониво кризата в момента 
стимулира използването на иновативни ноу-хау технологии и променя цялостно биз-
нес модели, които се адаптират в новите условия. Допълнително мениджърите при-
добиват ускорено и в условия на ежедневно самоусъвършенстване нови качества, ра-
ботят в ускорена среда и преодоляват предизвикателства, които им дават визия за но-
ви възможности. Бизнесът в България е част от световният икономически профил и 
има своят шанс да се препозиционира на успешни сектори в новия глобален атлас на 
секторите производство и търговия. Логистичната позиция на страната ни, условията 
с които разполагаме икономически и кадрово, както и съюзните ни отношения могат 
да ни предоставят нови кръгозори за експортната ни политика, хъбове и производ-
ство. Възможностите пред родния мениджмънт и качествата на управляващите 
бизнес-структурите са с потенциал да изведат още тази година страната ни пред ре-
дица други в икономически аспект. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ  
 

Предизвикателствата, които са в пазарната ниша в двуфакторно отношение от 
една страна граничат с редуцирането на голяма част от производствените сектори, а 
от друга – разкриването на нови възможности за внедряване на продукти и услуги, 
които са наложени от ситуацията през последната година. Пазарът се променя дина-
мично – потребителите промениха своя начин на живот, съответно и своята нужда от 
определени продукти и услуги. Общуването в бизнеса и в личният живот придоби 
нови измерения – това предопредели нови рамки и съответно отвори път на нови ко-
муникационни канали. Използването на софтуерни услуги в това отношение даде 
перспектива пред ИТ компании, които бързо развиха платени апликации, осигурява-
щи възможност пред мениджмънта да комуникира със своите служители дистанцион-
но и това да не прекъсва работния процес. Логично, това доведе до приходи за корпо-
рации като Zoom Video Communications, Inc. със софтуера Zoom, за Майкрософт с 
продукта им Teams, отвори ниша пред по-малки компании като Blue Jeans Network, 
Inc. с едноименния продукт BlueJeans. В нормална ситуация в глобален аспект би би-
ха необходими години и много инвестиции в маркетинг от страна на фирмите, за да 
привлекат такава милионна аудитория като клиент.  

Естественото пренареждане на пазара, породено от бариерата на физическата 
комуникация представи на преден план иновативния и гъвкав мениджмънт, който 
съумя да имплантира софтуерни решения за да запази комуникацията между отдели-
те на компанията, между партньорите в бизнеса, между производителя на продукта и 
крайния потребител. Със сигурност този процес ще запази следкризисно добрите 
практики и ще даде преднина и на българския мениджър, като врата към световния 
пазар. 

 
1. Особенни характеристики 
Глобалният аспект на пренареждане между секторите производства и услуги в 

различните континенти не е чужд за икономическата история. В момента голяма част 
от лидерите в световен мащаб имат възможността да преначертаят картата на екс-
портните линии. Всеки предприемач или мениджър знае добре, че на неговия път към 
успеха е имало както малки провали, така и кризи [1]. Времето, което бе зададено от 
локдауните през 2020 и 2021-ва година даде достатъчно възможност за анализ и пре-
разглеждане на вложените стойности на материали и човешки ресурси в големите 
корпорации, опериращи чрез клонова мрежа в различните точки на света. Част от 
фирмите бяха засегнати и в логистично отношение, затварянето на граници и отдале-
чеността от различните точки за зареждане на суровини, материали и впоследствие 
експортирането на готова продукция до разпределителните складове оказаха своето 
влияние и показаха нужда от оптимизиране. Различните държави, спрямо управле-
нието си и своята обвързаност демонстрираха диферинциален подход – например 
членките на Европейския Съюз. Местните политики, защитата към местните произ-
водители и стимулирането на ЕС към бизнеса чрез поредица от помощи се оказа ос-
новен фактор за запазване на цели компании, съответно и работна ръка. Чрез евро-
пейско финансиране в България и предприети мерки на Правителството редица ком-
пании освен, че запазиха своето съществуване, имаха възможност да развият бизнеса 
си. Гъвкавата политика и от страна на мениджърите на тези фирми оказаха пряко 
влияние и върху кадрите, услугите и крайния продукт.  

Основен фактор при препозоционирането на икономическата карта ще бъде и 
факторът мобилност. До каква степен една производствена компания има способ-
ността да разгърне потенциала на своите служители в дистанционен режим, да орга-
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низира графика на производствените мощности с намален човешки ресурс – ще ин-
тегрира ли технологии за работа от роботизиран тип? Има ли възможността да раз-
гърне експортни хъбове в други държави за по-оптимална логистика? Способен ли е 
световният мениджър да релокира хъбове в държави с по-активно местно законода-
телство, способно да адаптира мерки за помощ към малкия и среден бизнес, предос-
тавящ квалифицирана работна ръка, гъвкавост при доставките и отлична инфраструк-
тура с различни експортни коридори и опции за логистика? От отговора на тези въп-
роси зависи и позицията на България като световен коридор и производствена база, 
домакин на бъдещи компании, които могат да ни изберат. Отправната точка в отно-
шенията „глобален бизнес“ – „държава, член на ЕС“ могат да наклонят икономичес-
ките везни в полза на страната ни на база и на поставени основи от предкризисен ас-
пект. Основен компонент в това отношение могат да бъдат индустриалните паркове, 
изградени от държавата и общините чрез дружеството „Национална Копмания 
Индустриални Зони“ ЕАД, което от много години развива готови и напълно завърше-
ни с реална възможност да посрещат инвеститори терени в големите областни цент-
рове. Функционирайки в условия на пандемия, те привличат редица производства, 
избиращи страната ни заради добрата геополитическа обстановка, сигурност и най-
вече локация и условия на труд. Активната работа на общините и ръководствата по 
места на индустриалните паркове поставят страната ни на картата на редица ком-
пании. В момента след Брекзит, с оглед на промяна на голяма част от преимущества-
та на Великобритания, които имаше до момента – експортната политика на англича-
ните има шанс да търси коридор през държава членка на ЕС, за производство и дист-
рибуция на продукти през мрежата на съюза. Страната ни има географско преиму-
щество, обособено и от морски транспорт. 

Голяма част от американските компании, между които Apple, Lovesac и GoPro 
реално използват Китай като производствен източник на съставни компоненти, дори 
и крайни продукти. Оставяйки настрана значително по-рентабилните разходи за про-
изводство, законови и данъчни облекчения, този процес се повтаря от редица светов-
ни компании, които търсят възможност за по-големи печалби от крайния продукт, на-
малявайки маржовете на вложената стойност. Кризата породи редица въпроси, ос-
новно свързани с логистиката, обособените бариери и трудности пред експортната 
политика, закъснения на доставки, бариери поставени пред различните държави в 
стремежа да ограничат разпространението на щама, засягайки и транспортните кори-
дори. Хъбовете са един от основните ни преимущества, които може да имаме пред 
останалите държави. Наличието на всички видове възможен транспорт, минаващ 
през страната ни – железопътен, въздушен, морски, сухопътен – в комбинация с геог-
рафското ни положение и квалифицираната работна ръка дава възможност на анали-
заторите да погледнат към България като подходяща икономическа дестинация. Дър-
жавата ни има изградени традиции в областта на производството, кадрите ни излизат 
подготвени и са търсени от чужди компании и в момента. Системите на средното и 
Висшето образование подготвят специалисти, които имат своята професионална реа-
лизация в редица държави, а адаптивността на мениджърите ни тук не отстъпва пред 
тази на колегите им в Европа. Активната държавна политика към привличане на ин-
вестиции е факт, както и подходящите условия и среда за развитие на бизнес у нас. В 
този аспект е важна и рекламата ни: „индустриалните лидери би следвало да обръщат 
най-голямо внимание на връзките с обществеността както в най-широкия, така и в 
най-практичния смисъл на понятието“ [2]. Данъчната политика и преимуществата да 
се развива бизнес в държава – член на ЕС, същевременно комбинирана с географски 
предопределените ни коридори за внос и износ дават активно допълнение към сво-
бодните и с развита инфраструктура терени, подходящи за ситуиране на производ-
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ства в страната ни. В комбинация с готовността да се вливат кадри с професионална 
подготовка, които имат готовност да работят за новите компании тук. 

Необходимо е да се отбележи, че българските компании могат да се препози-
ционират на картата и с присъствието на нови пазари. Възможностите, които се пред-
ставиха през ИТ сектора, показаха, че в глобалния пазар има единствено значение ка-
чеството, бързината и адаптивността.  

По време на кризата българските предприятия демонстрираха бързи реакции, 
гъвкавост и готовност да продължат дейността си [3]. Бизнесът у нас и по света по 
време на криза демонстрира отговорност и солидарност. Това от една страна даде 
възможност чрез различни системи и методики да се повиши капацитета на ангажи-
раните служители, чрез инструментите на он-лайн обученията, а от друга – да се ин-
вестира време и ресурс в повишаването на способностите за адаптация и широка гъв-
кавост на мениджмънта. В условията на пандемия, предизвикателствата доведоха до 
намиране на нови начини за въздействие както върху вътрешноорганизационната 
структура на всяко едно предприятие, така и в начина на представяне на крайния 
продукт или услуга пред клиентите.  

Чрез интеграция на българските експортьори в следващите няколко години в 
програми, насочени към трайно и дългосрочно повишаване на устойчивост по оста на 
веригите за снабдяване в глобален процес, ще се открият нови възможности за техно-
логична модернизация на българския бизнес, за увеличаване на експортния потен-
циал и за преминаване към Индустрия 4.0. [4]. 

 
2. Основни предизвикателства 
След кризата, трябва да се търси начин за стимулиране на икономиката на бъде-

щето [5]. Необходимо е да се оказва помощ на способните да се развиват бизнеси, на-
сочени към новата ера в предприемачеството. Новият век дава възможност на цяло 
ново поколение мениджъри да покажат способностите си. Границите в началото на в-
ека бяха една географска линия, която отпадна като бариера с ерата на дигитализа-
цията. В съвременните условия териториалната отдалеченост остава единственият и 
неизбежен физически фактор, който обуславя разстоянията между производствени 
бази, логистични складове и хъбове. Но пандемичната обстановка „обучи“ и даде 
възможност на подготвените мениджъри да развият собствените си компетенции и 
качества, за да дадат най-доброто от себе си в името на просперитета на представля-
вания от тях бизнес. Целият останал процес зависи и от инвестиционната политика. В 
макроикономически аспект инвестициите се разглеждат като поток от разходи за 
дълготрайни активи, които увеличават възможността в бъдеще да се произвеждат по-
вече потребителски блага [6]. И непременно в комбинация с този акцент, усвоените 
качества и умения на бизнеса ще се пренесат в новата ера на логистиката и глобалния 
мениджмънт. В България имаме възможността да ги съчетаем успешно. 

Основен фактор в препозиционирането на пазарите ще бъде отреден на марке-
тинга и рекламата, за всяко търговско дружество. Огромен фактор за привличането, 
както на клиенти, така и на инвеститори е доброто позициониране. Изтъкването на 
предимствата на държавата ни като икономическа дестинация е основен фактор за 
погледа на световния бизнес към нас.  

Българската икономическа зона може да се развива в две основни направления: 
привличане на чужди фирми – производители, логистични бази и предоставящи ус-
луги компании, както и излизане на родни предприемачи с качествена продукция в 
конкурентни условия навън. С наближаването на края на пандемичната обстановка, 
което е освен в интерес на всеки гражданин, така и в основата на оцеляването на ре-
дица бизнеси, моментът обуславя и бързата реакция, която може да се приложи за 
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реализирането на този двуфакторен модел. По време на кризата се демонстрира как 
много български предприятия ефективно въведоха мерките за безопасност, за да за-
пазят здравето на служителите си и същевременно да не прекъсват производствените 
си темпове. Използвайки предоставените мерки и фондове в подкрепа на бизнеса, ре-
дица компании умело съхраниха икономиката на страната ни и макар и трудно, успя-
ха да развият своят обхват. Имахме примери, как МСП буквално се „преквалифици-
раха“ и започнаха работа според новите условия, нужди на пазара и заеха лидерски 
позиции. Компаниите в областта на здравеопазването, производство на средства за 
хигиенни материали, консумативи за предпазни облекла и др. реагираха много гъвка-
во и освен захранвайки с продукция родния пазар, се ориентираха към експортна по-
литика в сегмента на други досегашни лидери, покривайки изключително динамич-
ната нужда от подобен род продукти и услуги ниша. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ – АНАЛИЗИ И ИЗВОДИ:  
Адаптирането на България като основен фактор в новата икономическа ера след 

кризата е процес, който вече е започнал. Това може да бъде успешен ход, който ще 
доведе страната ни до заслуженото място като икономическа дестинация на Балкани-
те и Европа. Необходимият ресурс е налице – разполагаме с подходящи дестинации 
за производствени бази, експортни хъбове, добре подготвени кадри, силна позиция в 
областта на подкрепата от страна на Държавата и общините към очаквани следващи 
инвеститори. Формирането на необходимост от създаването на подходяща среда за 
бизнес е произвело фактори, които са приведени в действие за подготвителната фаза. 
Налагането на кризисен момент, породен от събитията, стартирали през 2020 г. моти-
вира процеса на трансформация. Българският мениджър е поставен пред същите пре-
дизвикателства, както и лидерите по целия свят. Един от основните фактори за интег-
рирането в новия глобален икономически ред е преструктурирането и екстроверт-
ността на бизнеса у нас с визия за външни пазари. Експортната ориентираност на 
българското производство и услуги може да бъде препозиционирано до нови точки, 
вследствие на отслабени позиции в икономически аспект на останали и засегнати от 
кризата държави, както и на по-добри условия, които може да предложи крайният ни 
продукт. Един от акцентите, който може да бъде подобрен по време на тези трудни за 
икономиката ни години е едно от слабите звена в мениджмънта ни – отношението 
към кадрите и това, което се наложи като извод за запазване на трудовия персонал 
през последната година – формирането на силен екип във фирмата. „В нашия бизнес 
човек вече не може да направи нищо сам. Трябва да създадете екип от хора около 
себе си [7]“. Професионално подготвените кадри ще са в основата на устойчивостта 
на всеки бизнес, търсещ възможности по новия път на търговията и производството. 
В България имаме ситуирани много професионално работещи организации, обединя-
ващи работодатели като КРИБ, АИКБ, Българска търговско-промишлена палата и др. 
Страната ни има търговски аташета в над 60 държави, а от страна на държавата и об-
щините се вижда силна подкрепа в процеса на създаване на подходящи условия за 
бизнеса. От страна с традиции в икономиката като България има очаквания да се въз-
ползваме в положителен аспект в глобален план при процедурите за експортно сът-
рудничество, производствени бази и аутсорсинг. Пред мениджмънта у нас стои пре-
дизвикателството, което може да се превърне в общ успех при съвместни усилия и 
добро позициониране за преструктуриране по новия път на търговията и производ-
ството ни. 
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Анотация: Щетите от Ковид 19 за икономиката са огромни, но безспорно един от 
най-засегнатите сектори е туризмът. Във все по-глобализиращия се свят, въведени-
те извънредни мерки и ограничения, спомогнаха да бъде спряна заразата от Ковид-
19, но за сметка на това, доведоха до загуби от над 1 трилион долара за световния 
туризъм и над 50 милиона съкратени работни места, а общата икономическа загу-
ба може да е и над 5 трилиона долара от свързаните сектори. До момента загуби-
лите работните си места в туризма са милиони. След старта на пандемията от 
Ковид-19 през 2020 година, нещата вече няма да са същите и в сектор Туризъм, 
както и в целия свят. Въпреки това, хората се опитват да подобрят ситуацията и 
да отслабят негативните тенденции за региона. Изисква се синхрон на икономичес-
ки, социални и екологични принципи и интереси, на всички заинтересовани страни, 
като това е единственото което ще ни гарантира справяне с глобалните проблеми. 
 

Ключови думи: перспективи, туризъм, черноморски туристически продукт, пандемия 
 

Abstract: The damage from Covid 19 to the economy is enormous, but arguably one of the 
sectors most affected is tourism. In an increasingly globalized world, emergency measures 
and restrictions have helped stop the Kovid-19 infection, but have led to losses of more 
than $ 1 trillion for world tourism and more than 50 million job losses. the total economic 
loss could be over $ 5 trillion from related sectors. So far, millions have lost their jobs in 
tourism. After the start of the Kovid-19 pandemic in 2020, things will no longer be the same 
in the Tourism sector as in the whole world. However, people are trying to improve the 
situation and weaken the negative trends for the region. Synchronization of economic, 
social and environmental principles and interests is required of all stakeholders, and this is 
the only thing that will guarantee us to deal with global problems. 
 

Keywords: perspectives, tourism, Black Sea tourism product, pandemic 
 
 

УВОД 
Туризмът е част, както от националните икономики, развиващи туризъм, така и 

от глобализиращата се световна икономика, „тъй като той е съществено перо, реали-
зиращо доход и въплъщаващо стойност, както в БНП на редица държави, така и в 
брутния продукт на световната икономически система.“ [1] 

След старта на пандемията от Ковид-19 през 2020 година нещата вече няма да 
са същите и в сектор „Туризъм“, и в целия свят, но хората се опитват да подобрят си-
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туацията и да отслабят негативните тенденции за региона. Щетите за икономиката са 
огромни, но безспорно един от най-засегнатите сектори е туризмът. Във все по-гло-
бализиращия се свят въведените извънредни мерки и ограничения, за да бъде спряна 
заразата от Ковид-19, доведоха до загуби от над 1 трилион долара за световния тури-
зъм и над 50 милиона съкратени работни места, а общата икономическа загуба може 
да е и над 5 трилиона долара от свързаните сектори. До момента загубилите работни-
те си места в туризма са милиони. Изисква се синхрон на икономически, социални и 
екологични принципи и интереси на всички заинтересовани страни като единствено-
то, което ще ни гарантира справяне с глобалните проблеми. Въпреки опитите, неси-
гурността за бъдещето и зависимостта от развитието на заразяемостта като цяло в 
Европа и света, България ще се опитва да запази и развива българския черноморски 
туристически продукт.  

В тези условия туристическите фирми все повече трябва да обръщат внимание 
на възможните икономически рискове, а като цяло туристите залагат повече на си-
гурността си. Така за морския туристически продукт съществени ще са много проме-
ни и в търсенето и в предлагането. Туристическият бизнес ще трябва да се адапти-
ра към новата реалност: много хигиена, здравни протоколи, персонализиран транс-
порт, повече онлайн и безконтактни услуги и т.н. Ситуацията в хоризонт поне в близ-
ките две години ще доведе до търсене на все повече бутикови, устойчиви и алтерна-
тивни продукти и дестинации, занимания на открито и насочване повече към вътреш-
ният туризъм. 

 
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД 19 ВЪРХУ 
ЧЕРНОМОРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ 
 

Световната здравна организация обявява разпространението на корона вируса 
Ковид 19 за пандемия. През месец март 2020 г. Европа започва все по-бързо да се 
превръща в световен епицентър на заразата. Пандемията има тежко отражение както 
върху здравето и качеството на живот на гражданите, така и здравните системи в 
много страни. Поради динамичността на ситуацията, прогнозите за въздействието на 
COVID-19 върху световната икономика и развитието на отделните отрасли, страни и 
градове постоянно се променя. Бързата информирана и координирана реакция от 
международната общественост е от ключово значение за справяне с пандемията. [2] 

Преките ефекти са породени непосредствено от намалените разходи на турис-
тите за туристическо потребление и засягат само туристическите предприятията, об-
служващи туристите. Те са основните ефекти, защото без продажба на морски турис-
тически продукт се намаля ефективността на туризма като цяло. При преките ефекти 
субект е туристът, потребяващ морски туристически продукт. 

Косвените ефекти са резултат от разходите на туристическите предприятия за 
покупка на суровини, материали, стоки, услуги от останалите отрасли на икономи-
ката, те включват и работната сила необходима за създаването на туристическия про-
дукт и задоволяване потребностите на туристите. Търсенето поражда необходимост 
доставчиците им също да направят покупки, както и собствените им доставчици и 
т.н. При косвените субектът е туристическата фирма, която произвежда морски ту-
ристически продукт.  

Предизвиканите ефекти са резултат от разходването на доходите на заетите в 
туризма лица. Закупуваните от тях стоки и услуги за лично крайно потребление също 
формират приходи от своята продажбата и също съдействат за формирането на 
Брутен вътрешен продукт, заетост, доходи, установяването на конкретно равнище на 
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цените и т.н. При предизвиканите ефекти субектът са заетите в тази фирма лица, 
които разходват за крайно потребление възнаграждението за вложения при производ-
ството на продукта труд, капитал, предприемачество. 

 
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРНОМОРСКИ 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ СЛЕД ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 
 

Не се вижда кога ще е промяната относно най-сериозните ограничения за сво-
бодно движение на хора. Това пък от своя страна води до прогнозата за очакван спад 
от 70% на туристопотока за лято 2021 година. За да даде възможност на българския 
туризъм, Бордът по туризъм смята, че трябва да има бърза писта за ваксинирани 
туристи, PSR тестът да бъде заменен с антигенен, а заетите в туризма да бъдат прио-
ритетно ваксинирани.  

Мерките от страна на правителствата, в това число и българското, което разчита 
много на туризма, трябва да са насочени към намаляване на щетите най-вече за голе-
мия процент малки и средни предприятия в сектора и техните семейства. За да се 
случат пътуванията в момента може да се прилагат различни здравни протоколи, като 
мерене на температура, извършване на тест на място или изискване на негативен тест 
от пътуващите. А някой от големите авиокомпании в опит да възстановят поне от 
части големите си загуби прегръщат идеята за даването на ваксинационни паспорти, 
с които да се улесни пътуването. Все още няма единни решения и това продължава да 
създава несигурност и хаус.  

А за да стартира успешно летен сезон 2021 за чуждестранните туристи са нужни 
ясни и точни условия за влизане в Република България в това число и от трети 
страни (Русия и Израел). От правителството се обсъждат три варианта за влизане, 
чрез единния европейски дигитален зелен сертификат, чрез изискване за PCR или 
медицинско изследване за това, че сте преболедували и имате наличие на антитела.  

Особенно важен за чуждестранните туристи е въпроса с наличие на карантина 
при връщане от нашата страна. Нерешените въпроси между различните държави мо-
гат да доведат до отлив на туристи, за пример са многото отменени резервации от 
румънски туристи. Нашата съседка е въвела такава карантина за всички пристигащи 
от България. Колкото и хубави да са условията, туристите биха избрали друга дести-
нация, ако има опасност да останат под задължителна карантина връщайки се от по-
чивка.  

Относно предлагането една от важните мерки е ваксинацията на заетите в 
туризма кадри. По официални данни на Министерство на туризма писменно желание 
да се ваксинират са изявили 86 000 души от 150 000 души заети в туристическия 
бранш в страната. България изостава с ваксинационните коридори, но очакванията са 
техният старт да бъде даден до края на месец април 2021 година.  

Важна е рекламата на страната ни като безопасна и стерилна дестинация и в 
този ред на мисли България е получила печата за безопасност и хигиена от Световния 
съвет по пътувания и туризъм.  

Пандемията от Ковид 19 се оказа основа за все по-бързо навлизане на инова-
циите и новите технологии в пътуванията и туризма. Безконтактните технологии 
са основна предпоставка за безопасно и безпроблемно пътуване – безконтактните 
плащания, безконтактно сканиране на документи, гласови команди, сензори за дви-
жение, онлайн билети. Според проучването на Headout над 45% от туристическите 
атракции са въвели онлайн билети, за да избегнат опашките, докато преди пандемия-
та над 85% от продажбите са били на гише. Около 25% пък са спрели да приемат па-
ри в брой, а почти половината изискват посетителите задължително да са запазили 
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час за посещението онлайн. Целта е да няма струпване и да се отворят паузи за де-
зинфекция. Заработва и Национален туристически информационен център – изцяло 
дигитализиран с цел бърз и безпроблемен достъп на туристите.  

Едно от първите проявления на икономическите последици на Ковид 19 е върху 
Туристически поток (обем и стойност) в рамките на нашето Черноморие. По данни 
на НСИ до 2020 година чуждестранните туристи традиционно преобладават в двата 
Черноморски района. В тези райони съотношението българи – чужденци е 1:2 в полза 
на чужденците. Пандемията от Ковид 19 доведе до насочване на пазара към българ-
ските туристи. През 2020 година се увеличи туристопотока на българи основно в 
южното Черноморие. Според данни от последните проучвания на емитивните пазари 
по отношение на морския ваканционен туризъм България е силно конкурентоспособ-
на спрямо черноморските страни. Страната изостава като имидж и предлагане в срав-
нение със средиземноморските държави обаче. Въпреки това, за някои генериращи 
пазари ниските цени са предимство. Като основен конкурент на България в сегмента 
на почивка на море, както по отношение на предлагането, така и по отношение на це-
ната, потребителите от емитивните пазари определят Гърция и Турция. Тази силно 
конкурентна среда предполага високо ниво на качество на туристическия продукт. 

„Туризмът в България е проспериращ сектор, допринасящ за прилагането на 
принципите на устойчиво развитие във всичките му аспекти – опазване на околната 
среда, просперитет на местните общности и икономически растеж. Днес потребите-
лите са изправени пред многообразие от всевъзможни туристически продукти. Те 
представляват различни изисквания към техния вид, качество и цена. Потребител-
ските критерии за качество непрекъснато се изменят. Те купуват продукта в зависи-
мост от своята представа за стойност. Измененията в пазара означават, че туристи-
ческите предприятия трябва да преразгледат първоначалната си концепция и ако е 
необходимо да направят пълен обрат в основния замисъл, т.е. в цялостната си стра-
тегия за изграждане на конкурентоспособен туристически продукт.” [3]В днешно 
време пътуванията с цел отдих и туризъм са необходими на хиляди хора, които не са 
склонни да ги изоставят дори по време на икономически ограничения. Просто се наб-
людава промяна на туристическите търсения, като къщите за гости се оказаха не-
достатъчни, а големите хотелски комплекси останаха празни. Масовия туризъм от-
стъпи на малките семейни хотели по южното ни черноморие. Туризмът в малки гру-
пи сред чиста природа се реализира успешно и очакванията са да си пробие път все 
повече след пандемията.  

Ето защо и публичните инвестиции са насочени преди всичко към изграждането 
на туристическа инфраструктура, капиталови инвестиции за социализация на турис-
тически атракции и туристически информационни центрове, „зелени“ инвестиции и 
други, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда. В този кон-
текст добри новини идват и от страна на общото сътрудничество между Община 
Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. С помощта на специален робот за 
подводни изследвания ще се извършва мащабно проучване на екологичното състоя-
ние на Бургаския залив. Изследването ще се реализира в рамките на проект „Повиша-
ване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ре-
сурси и постигане целите на син растеж“. Този проект ще осигури апаратът, който ще 
се използва за научна и изследователска дейност и ще може да се потапя на дълбочи-
на до 30 метра, като по този начин ще се извършва заснемане на морското дъно в оп-
ределените 6 полигона в Бургаския залив. По време на подводните изследвания ще 
бъде събрана възможно най-много информация за състоянието на морската околна 
среда и намиращите се в нея отпадъци, както на повърхността, така и на дъното. След 
като бъдат анализирани от специалисти в областта на екологията и морското дело, 
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ако се установи наличие на отпадъци с по-големи размери, ще бъдат използвани во-
долазни екипи за изследването им на място и при възможност ще се изваждат от во-
дата, което ще допринесе за подобряване на околната среда. Разработването на науч-
ната база данни за състоянието на Бургаския залив в зоните със силно влияние на 
човешката дейност ще бъде основа за изработването на стратегии за намаляване на 
замърсяването и опазването на природните ресурси, което е една от основните задачи 
на Община Бургас за подобряване на биоразнообразието по Южното Черноморие и 
постигането на т. нар. „син растеж“. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще раз-
крие нова дисциплина „Полимерни замърсители в морска среда“ към магистърски 
програми „Екология и опазване на околната среда”, „Екология и екологичен 
мениджмънт” и „Технология на материалите и материалознание", като част от мер-
ките за управление на човешкото въздействие върху морската околна среда. [4] 

Подобна криза в туризма досега не е имало – нито в България нито в света. Из-
лизането от нея е въпрос на реакции на правителствата и обща работа на всички заин-
тересовани страни.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

В заключение може да се каже, че преди Ковид пандемията туризмът имаше 
ключова роля за икономиката на България – сектор, който осигурява над 12% от БВП 
и хиляди работни места. Когато кризата, причинена от пандемията, си отиде, сек-
торът със сигурност ще се рестартира. До тогава обаче и този сектор ще трябва да се 
адаптира към усложенената ситуация. Да отговаря на новите тенденции на търсене и 
големите очаквания за предлагания продукт. В една доста конкурентна среда с 
нашите съседки за български ичуждестранни туристи.  
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Анотация: „Ръководство за учителя при работа с деца в начален етап на обучение 
за формиране на социална компетентност“ съдържа 10 ключови теми, ангажирани 
с концепцията за социалната компетентност. За повишаване активността на уче-
ниците в процеса на усвояване на социалните умения като част от конструкта со-
циална компетентност, ръководството предлага модел на тренинг-уроци, които 
протичат в условия на компетентностно ориентирано обучение. 
Ключови думи: социална компетентност, социални умения, ключови теми, конструкт 
 
Abstract: „Teacher's manual for working with children in the initial stage of training for 
the formation of social competence“ contains 10 key topics related to the concept of social 
competence. To increase the activity of the students in the process of acquiring of social 
skills as a part of the construct of social competence, the manual offers a model of training 
lessons that take place in conditions of competence-oriented training. 
Key words: social competence, social skills, key topics, construct 

 
 

Социалната компетентност се откроява като комплексно свойство на личността, 
действен и адекватно резултативен модел на ежедневието и на перспективата за бъ-
деще спрямо конкретни социални ситуации. Изграждането у подрастващите на соци-
ални умения като част от конструкта социална компетентност, с оглед тяхното со-
циално израстване и реализация е основен мотив за разработване на концептуална 
рамка и апробиране на „Модел за формиране на социална компетентност“ при уче-
ници от 4. клас в учебна среда. Проследяването и анализирането на ефекта от прила-
гането на модела е извършено с експериментална група от 47 респонденти от учили-
ща в София и Кюстендил. Установи се, че „Моделът за формиране на социална 
компетентност“ допринася както за личностното развитие на малкия ученик и за 
неговото цялостно общуване, така и за обогатяване уменията на учителите за ефек-
тивна социална комуникация и възпитание на подрастващите.  

Внедряването на модела се осъществява чрез 10 ключови теми, ангажирани с 
концепцията за социалната компетентност, разработени като тренинг-уроци и описа-
ни в Ръководство за учителя при работа с деца в начален етап на обучение за 
формиране на социална компетентност. Неразделна част от Ръководството е елек-
тронната онлайн версия на комплект от дидактически материали за темите, наречен 
Виртуална социална кутия. Ръководството и комплекта от дидактически материали 
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са адресирани към началните учители, които имат интерес и потребност да развиват 
учениците си като социално зрели и активни личности. Темите имат интердисципли-
нарен характер и са подходящи за прилагане както в задължителните учебни часове 
по учебни предмети, така и в часовете за самоподготовка и занимания по интереси 
при целодневна организация на обучение в начален етап; избираеми и факултативни 
учебни часове; извънкласни и извънучилищни дейности. 

Всеки тренинг-урок е разработен на базата на конкретни цели, задачи и очак-
вани резултати: 

  

Тема 1. Самооценка/ Самопознание 
Цели: 
1. Изграждане и развитие у подрастващите на умения за адекватна и устойчива 

самооценка и самопознание, изграждайки връзки с другите. 
2. Формиране на представи у децата за собствената им идентичност (Аз-кон-

цепция) през общуването с другите. 
Задачи: 
o да се разшири процесът на самопознание у децата чрез ефективно взаимодей-

ствие с другите; 
o да изградят по-ясна и реалистична самооценка;  
o да се формира по-висока самоувереност у подрастващите. 
Очаквани резултати: 
o повишен потенциал на учениците за овладяване на умения за координиране 

на поведението им със социума; 
o развити/разширени комуникативни умения; 
o усъвършенствани умения за самоконтрол. 
 

Тема 2. Взаимодействие с другите – сътрудничество, работа в екип 
Цели:  
1. Затвърдяване на уменията за изграждане на партньорски отношения. 
2. Осъзнаване на необходимостта от сътрудничество с другите за постигането 

на целите. 
3. Повишаване на качеството на междуличностните връзки. 
Задачи: 
o да се стимулира и разшири кръгът на общуване и взаимодействие между уче-

ниците в класа; 
o да спазват правила и постигат съгласие с членовете на екипа; 
o да опознаят добрите страни на другите в процеса на общуване; 
o създаване/стимулиране на екипни отношения. 
Очаквани резултати: 
o повишени знания и умения на учениците за ефективна комуникация и управ-

ление на взаимодействието с другите; 
o изградена работна и лична дисциплина; 
o развито творческо и критично мислене; 
o осъзнат смисъл и значение на сътрудничеството с другите. 

Тема 3. Социално общуване – активно слушане (бариери) и споделено вни-
мание 

Цели: 
1. Да разпознават видовете общуване. 
2. Да изградят умение за спазване на границите на общуване. 
3. Формиране на знания и умения за активно слушане и споделено внимание. 
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Задачи: 
o да се усвоят техники за разчитане на невербалния език на общуване като част 

от успешната комуникация; 
o изграждане на умения да изслушват събеседника си, като му позволяват да 

следва своята логика на изказ и формулировка. 
Очаквани резултати: 
o изградени умения за активно слушане; 
o осъзната връзка между активното слушане и споделеното внимание; 
o уважение към позицията на събеседника. 

Тема 4. Задаване на въпроси – перифраза, обратна връзка 
Цели: 
1. Да развият умения за водене и поддържане на разговор чрез задаване на об-

мислени въпроси. 
2. Да се стимулира творческата активност. 
3.  Да се усвоят техники за обратна връзка. 
Задачи: 
o да се стимулира креативността на учениците при общуване; 
o да придобият умения за използване на Аз-Ти общуването; 
o да се научат да откриват основните бариери при общуването. 
Очаквани резултати: 
o да се улеснят взаимоотношенията между децата; 
o да разпознават основните видове въпроси и ги прилагат в общуването; 
o да използват „аз-формулата“ за ефективно общуване. 

Тема 5. Емпатия – доверие и приятелство 
Цели: 
1. Формиране на умения за разбиране и приемане на другия. 
2. Утвърждаване на добри взаимоотношения с другите. 
3. Развиване на толерантност, добронамереност, доверие и приятелство, като 

структуриращи качества за личността. 
4. Развиване на умения за изразяване на емоциална емпатия към другите. 
5. Усвояване на умение за идентификация с партньора и заставане на неговата 

гледна точка. 
Задачи: 
o да получат знания за емпатията като способност на човека да съпреживява 

емоциите, чувствата и мислите на другите;  
o да развиват умения за разбиране на чуждите чувства; 
o да се научат да прилагат правилата за емпатично слушане. 
Очаквани резултати: 
o изградени умения за разпознаване и разбиране на значението на думата 

„емпатия“; 
o повишаване на чуствителността към чувствата на другите; 
o способност за разграничаване на собствените и чуждите чувства; 
o да слушат емпатично; 
o да изразяват свободно чувствата си. 

Тема 6. Асертивност – уверено поведение, самопредставяне, презентиране 
Цели: 
1. Формиране на умения за изказване и приемане на обратна връзка. 
2. Изграждане на умения да комуникират в сложна ситуация, като противодей-

стват асертивно на опити за манипулация. 
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3. Изграждане на умения за самопредставяне, утвърждаващо поведение и меж-
дуличностно общуване. 

Задачи:  
o да придобият увереност в себе си; 
o да развият умения да се представят пред аудитория; 
o да изразяват и защитават мнението си; 
o да задават решително въпросите, които ги вълнуват. 
Очаквани резултати: 
o да са открити и честни към себе си и към другите; 
o да изслушват гледната точка на другите; 
o да приемат това, което чувстват, мисля и правят; 
o да уважават чувствата и избора на другите. 

Тема 7. Вземане на решения – поставяне на цели, критично мислене 
Цели: 
1. Ориентиране в съдържанието и взаимовръзката на своите желания, интереси, 

цели и способности. 
2. Изграждане на умения за решаване на проблеми и намиране на изход от раз-

лични ситуации. 
3. Формиране на творческо и критично мислене в процеса на самостоятелното 

достигане до ново знание. 
Задачи: 
o овладяване на умения за адаптиране към нови ситуации; 
o поставяне на реалистични цели. 
Очаквани резултати: 
o формиране на умения за операционализиране на целите и планиране; 
o да правят разграничения между факти и предразсъдъци; 
o умения да разкриват причинно-следствените връзки в поведението и дейст-

вията на другите; 
o изграждане на увереност за самостоятелно учене. 

Тема 8. Управление на конфликти – стилове за решаване на конфликти 
Цели:  
1. Усвояване на умения за посредничество и отговорност при намеса в кон-

фликтна ситуация. 
2. Формиране на конфликтологична компетентност у учениците и развиване на 

умения за толерантност. 
Задачи: 
o запознаване със същността на понятията „конфликт“ и „конфликтна 

ситуация“; 
o изграждане на умения за разпознаване на конфлктни ситуации и предотвра-

тяване на конфликти; 
o изграждане на умения за съобразяване с личностните разлики между хората 

и спазване на граници. 
Очаквани резултати: 
o повишени знания за същността на конфликтите; 
o умение за водене на преговори и разрешаване на конфликти; 
o прилагане на екипен подход при обсъждане на проблеми. 
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Тема 9. Управление на емоциите – разпознавам, управлявам 
Цели: 
1. Изграждане на умения за разпознаване, осъзнаване и управляване на собстве-

ните емоции. 
2. Свързване на емоциите с реакциите и поведенческите прояви на другите. 
3. Формиране на умения за свързване с другите и създаване на приятелства. 
Задачи: 
o разкриване същността на емоциите; 
o умение да регулират емоциите си и насочват реакциите си към конструктив-

но общуване; 
o изграждане на позитивно отношение към себе си и другите; 
o изграждане на умения за отговорно спазване на правилата в училищната и 

семейната среда. 
Очаквани резултати: 
o по-добро познаване на собствения емоционален свят и неговите силни и 

слаби страни; 
o по-лесно възприемане на промените – по-добра адаптивност към изменящата 

се среда и участие в промяната; 
o по-високи нива на самоконтрол и развиване на умения за решаване на кон-

фликти; 
o по-добро разбиране на другите и техните мотивации и очаквания. 

Тема 10. Изразяване на благодарност, откритост, искреност (автентичност) 
Цели:  
1. Да изградят умения за признаването на значимостта на чуждата помощ и от-

крито показване на искрена благодарност. 
2. Да изградят умения да изпитват благодарност към себе си като проява на се-

беуважение и стимул за себеразвитие. 
Задачи:  
o да се провокират чести разговори за благодарността; 
o да разпознават благодарността като емоция;  
o да се насърчават прояви на жестове на благодарност. 
Очаквани резултати: 
o умение да изпитват благодарност към себе си; 
o умение да изразяват благодарността си към важните в живота им хора; 
o да осъзнаят, че действията казват повече от думите. 
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Abstract: This paper describes artificial intelligence and machine learning in the context of 
risk management and the actual or potential applications they may find in the risk 
management process in the supply chain. The report explores several freely accessible 
online sources from multiple research disciplines and extract and combine the universally-
applicable information related to the subject.  
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Въведение: 
 

В ерата на дигиталната революция технологии като машинно самообучение и 
изкуствен интелект (AI), въпреки, че все още се намират в основно ранни и експери-
ментални етапи от развитието си откриват все по-голямо приложение и играят важна 
роля в модернизацията и иновацията в стратегиите за управление в бизнеса. 

Темата е актуална, тъй като последните технологични скокове по отношение на 
дигитализацията и анализа на големи информационни масиви предоставят на фир-
мите значително по-големи възможности за създаване на процеси за цялостно и про-
активно управление на риска във веригата на доставки (SCRM). Дигиталните вериги 
за доставки предоставят изчерпателна информация и позволяват сътрудничество и 
комуникация чрез технологична интеграция на процеси и системи, създаващи взаи-
мосвързаност във всяка част от веригата за доставки.  

Целта на този доклад е да комбинира и обобщи информация от публикации от 
разнообразни направления и чрез анализ на връзката между тях да предостави нов 
поглед над темата. Докладът е изготвен изцяло на основата на обобщени данни от 
вторични източници, които могат да бъдат открити в онлайн пространството, със сво-
боден достъп. 

В разработката се извлича и синтезира релевантната информация и се адаптира, 
за да се разкрият широкообхватни и универсални разкрития, елементи, закони и зак-
лючения, които могат да намерят приложение в управлението на риска във веригата 
за доставки на множество индустрии. 

 
Изложение: 
 

Дигиталната верига на доставки прави възможно идентифицирането на потен-
циални източници на риск и ефективното прилагане на плановете за смекчаване в 
сложни мрежи, тъй като материалните, информационните и финансовите потоци са 
„видими“ в реално време и с актуални детайли. [1] 
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Изкуственият интелект най-често се разглежда като интелигентност, демонстри-
рана от машини, която наподобява човешката, но управлението обикновено се инте-
ресува от изкуствена суперинтелигентност, това са машини, които могат да демонст-
рират специфична за управлението на риска, по-висока от човешката интелигентност.  

Mашинното самообучение е основна техника на изкуствения интелект, метод за 
анализ на информация, при който програмата е създадена да учи самостоятелно, като 
анализира и намира връзката между налични данни и създава модели с минимално 
или никакво човешко съдействие. На практика изкуственият интелект може да 
включва други техники в допълнение към машинното обучение, като твърдо кодира-
ни и логически правила, а машинното обучение обикновено включва ръчно иденти-
фициране и тестване на данни от човек и човешки решения как да се приложи изве-
дената информация. [2]  

Изкуственият интелект вече предлага няколко градивни блока, които правят 
възможнa дигитализацията на рисковата функция на предприятието, обхващаща 
управление на данни, автоматична обработка на работни потоци и процеси, усъвър-
шенствана аналитика и автоматизация на решенията, придружени от интелигентни 
визуализации. Винаги развиващите се бизнес версии на технологиите, които могат да 
бъдат наречени изкуствен интелект се предлагат в множество форми, като онлайн от 
счетоводни компании и консултанти.  

Автоматизираното чрез изкуствен интелект управление на риска има перспекти-
вата да разшири функционалността на ръководните органи, които се занимават с уп-
равлението му като автоматизира рутинни рискови функции и намали броя на ръчно 
обработваните изключения и решения и им позволи да се фокусират върху стратеги-
чески и високостойностни решения на базата на данните, предоставени им в интуи-
тивно – организиран, обобщен вид от компютърната система. [3] 

 

Не съществува общоприета дефиниция за управление на риска във веригата на 
доставките (Supply Chain Risk Management или SCRM), но всички изследвани автори 
(V. M. Rao Tummalа, Tobias Schoenherr; Dhanesh Thatikonda; George Baryannis, Sahar 
Validi, Samir Dani, Grigoris Antoniou) са съгласни, че SCRM процесът включва мини-
мум следните 3 дейности: 

 Идентифициране на риска – процесът на откриване, определяне и класифи-
циране на рисковете по веригата на доставки според специфични критерии. 

 Оценяване/квантифициране на риска – процесът на приоритизиране по важ-
ност или спешност, чрез качествени и количествени методи.  

 Облекчаване – процесът на избор и прилагане на подходящи стратегии с цел 
да се намали вероятността или въздействието на риска.  

 

SCRM може да се изпълнява както проактивно, чрез създаване на системи в 
очакване на риска, с цел смекчаване, така и реактивно – за да се сведе до минимум 
въздействието на му. [5] 

Изкуственият интелект може да намери приложение във всякa от тези катего-
рии. Наличността на информация в реално време в комбинация със съответните инст-
рументи за обработка на данни позволява по-бърза реакция на променящите се ус-
ловия във веригата за доставките.  

Аналитичните данни, създадени с помощта на изкуствен интелект дават по-за-
дълбочена и точна информация, отколкото е било възможно преди появата на техно-
логията. AI дава възможност за по-бързо набиране и преработване на огромни коли-
чества структурирани и неструктурирани данни, наречени още BIG DATA, като 
имейли, текстове, публикации в социални медии, чат транскрипции, новини и така 
позволяват анализ на връзките разпознаване на модели на поведение, което позволя-
ва по-добра оценка на клиентите, дистрибуторите и партньорите.  
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Анализът на големи информационни масиви и данни чрез прилагане на статис-
тика, математически модели, иконометрия, симулации, оптимизации или други тех-
ники позволяват вземането на решения в реално време и създават възможност за ком-
паниите да реагират на бързо променящата се бизнес среда. Чрез анализ данните се 
преобразуват в бизнес интелигентност, което води до по-добро разбиране на събития-
та от миналото, но също така и до прогнозиране бъдещи събития и идентификацията 
на потенциални рискове. [1] 

Прогнозните анализи предоставят оценки за бъдещото състояние, използвайки 
бизнес прогнозиране и симулация, за да определят какво ще се случи и под какви 
обстоятелства. 

Анализът на предписанията се използва за препоръчване на смекчаващи или 
олекотяващи действия за предвиденото бъдеще чрез използване на симулация и оп-
тимизация. 

В бъдеще несъответствието с параметрите за устойчивост ще бъде голям проб-
лем за веригата на доставки и системите за изкуствен интелект ще трябва да бъдат 
обучавани относно тяхната роля във веригите за доставка. [4] 

 

Възможностите на системата зависят от AI алгоритмите и наличните данни. 
Наличието на информация и подходящите данни са от решаващо значение за ефек-
тивно управление на рисковете от веригата на доставки. Системата за машинно са-
мообучение или изкуствен интелект да предоставя следните характеристики: 

 Обяснимаемост – способността да се обясни как точно работи AI системата. 
 Интерпретативност – степента, до която човек може да предскаже какво ще 

се случи, ако има промяна в системата или параметрите в алгоритъма, спо-
собността да се интерпретира как системата работи от техническа гледна 
точка. 

 Проверимост – способността за одит на системата, данните и как те се из-
ползват. 

 Прозрачност – характеристиките, които осигуряват пълен достъп до това как 
работи системата и осигурява доверие на всички заинтересовани страни. [5] 

 

Изкуственият интелект вече намира практически приложения в стратегиите за 
управлението на риска. В момента изкуственият интелект се използва в практиката 
основно като средство за анализ и синтезиране на големи информационни блокове, 
проследяване на тенденции и поддържане на бази данни с актуална информация, като 
повечето от ключовите решения все още се оставят в ръцете на консултанти, управи-
тели и логистични специалисти.  

Компании като GEP Worldwide и Everstream Analytics описват управлението на 
риска във веригата на доставки чрез изкуствен интелект като една от основните си 
консултантски дейности, обслужвайки големи клиенти като Bayer, DHL и Honda, a през 
2021 петролният гигант Shell обявява през 2021, че ще използва изкуствен интелект и 
платформата за автоматизация от Accenture и Ripjar, които ще помогнат на групата да се 
справи с „нарастващите предизвикателства“, породени от престъпната дейност [6].  

Приложенията на различните форми на изкуствен интелект са много разнообразни, 
което означава, че успехът им зависи от избора на подходящата техника за задачата: 

Mрежовите подходи са особено подходящи, когато целта е да се проследят взаи-
модействията и да се оцени динамичното поведение на веригата за доставки. Пример 
за такъв подход е мрежа на Петри, един от няколкото езика за математическо моде-
лиране и описание на дискретни разпределени системи. Мрежата на Петри описва съ-
бития, условия и връзката между тях под формата на двуделен граф. Мрежовите подходи 
могат да се използват за идентификация и оценка на риска, но не са подходящи за големи 
предприятия, тъй като информацията става твърде сложна за интерпретация. 
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Многоагентните системи могат да обърнат повече внимание на конфликтните 
или координиращи взаимодействия между различните вериги на доставки заинтере-
совани страни. Тези системи работят чрез създаване на „агенти“, които представляват 
всеки участник от веригата на доставките, заедно с неговите мотивации, поведение и 
обстоятелства. След създаването си агентите би трябвало сами да достигнат до реше-
ния, тъй като са способни да възприемат промени в околната среда, но формализира-
нето на чертите на всеки един от участниците в системата изисква експертни позна-
ния и може да се окаже твърде сложно. 

Техниките за разсъждение, основани на правила, са отлични, когато знанията 
могат да бъдат лесно кодирани под формата на правила и могат да са част от трите 
основни дейности в управлението на риска във веригите за доставки. Вземането на 
решения за SCRM и управлението на веригата на доставки като цяло винаги се е ос-
новавало на натрупания опит и познания на ключови заинтересовани страни. Автома-
тизираните системите за разсъждения предоставят начини за адаптация на тези зна-
ния в машинно интерпретируема форма с цел цялостна или частична автоматизация 
на процеса на вземане на решения. Те са мощни системи, които предоставят интуити-
вен начин за кодиране на експертни знания, като основното предизвикателство при 
имплементацията им е, че правилата трябва да за добре обмислени и подходящи, за 
да се избегнат софтуерни проблеми, които водят до изкривяване на резултатите. [1] 

Техниките за машинно самообучение могат да бъдат използвани за решаването 
на голямо разнообразие от задачи във всяка стъпка от процеса на управление на рис-
ка във веригата за доставки, тъй като се променят, развиват и създават нови връзки 
при появата на нова информация, но могат да го направят ефективно само когато са 
налични достатъчно количество подходящи данни [1], като един от основните недо-
статъци остава нивото на интерпретативност на извлечените резултати и заключения, 
и релевантността на предоставената на алгоритъма информация.  

Изкуствените невронни мрежи (АNN) са изградени по същия начин, като чо-
вешкият мозък, с невронни възли, свързани по в мрежа. ANN се състои от стотици 
или хиляди изкуствени неврони, наречени процесорни единици, които са свързани 
помежду си чрез възли. Въз основа на вътрешна схема за претегляне, входните еди-
ници получават различни източници и структури на информация и невронната мрежа се 
опитва да „научи“ за предоставената информация, за да генерира един изходен отчет.  

Взаимовръзките между рисковите индикатори са трудни за откриване от страна 
на управляващите, затова невронните мрежи може да са по-подходящи от техниките за 
разсъждение, основани на правила в случаите, когато се изисква повече гъвкавост, тъй 
като могат да се учат от предишни смущения, имат потенциала да оценяват и предвиждат 
рисковете, адаптивни са и са подходящи за обработка на сложна информация, но изборът 
на подходящи данни за обработка е предизвикателство, не съществуват критерии за 
идеален дизайн за ANN и тъй като невронната мрежа е „черна кутия“ резултатите 
често са трудни за интерпретация [7] и изискват сложна софтуерна архитектура.  

Поради непредвидимостта на рисковете във веригата за доставки много често 
приложение намират и системите и методите, изградени на на основата на размитата 
логика (fuzzy logic). Това се постига чрез използване на техники за програмиране, 
които разглеждат неизвестни условия като „размити числа” и ограничения като „раз-
мити множества” (множества, в които се измерва степента принадлежността на един 
елемент в инервала [0,1]). [8]  

Размитата логика е метод за справяне с неточности и неясноти в човешките раз-
съждения, за да се направят точни заключения, не изисква голямо количество инфор-
мация, за да бъде използвана и има лесна за разбиране структура, но тъй като се основава 
на непрецизна информация може да доведе до неточни или непълни резултати.  

Пред употребата на изкуственият интелект в управлението на риска във верига-
та за доставките съществуват и някои предизвикателствa. Научните изследвания в 
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областта на SCRM са насочени основно към по-добре изследвани и доказани матема-
тически и програмни решения, като резултат от което много управители не са наясно 
с потенциалните ползи от приложението на IT технологии. [8] 

Повечето AI технологии са пряко зависими от наличието на огромен обем на-
деждни данни, наличието на които често е възпрепятствано както от отсъствието на 
систематизиран подход за събиране на информация и пропуски при докладването и 
интерпретацията и от отделните служители [9], така и от нежелание на заинтересова-
ните страни по веригата да споделят информация, поради опасения за сигурността и 
безопасността и. [8] 

 

Заключение: 
 

В доклада беше предоставен обобщен поглед над част от общодостъпните 
научни публикации, свързани с управлението на риска във веригата на доставките и 
развитието и приложението на технологиите в сферата на изкуствения интелект и 
общоприложните връзки между тях. Световната глобализацията и дигитализация, 
както и нарастващата достъпност и предлагане на компютърни ще доведат до по-
голям процент от фирми, които ще се възползват от информацията която би могла да 
им предостави една система, подкрепена от изкуствен интелект.  

Изборът на подходящата техника за управление на риска във веригата за дос-
тавки е силно зависим от очакваните резултати, мащаба на приложение и индуст-
рията, но приложен правилно и подкрепен от нужната му информационна база из-
куственият интелект помага на предприятията да предвиждат проблеми и да вземат 
по-интелигентни и гъвкави решения. 

Системи, контролирани от AI технологии имат потенциала да повишат качест-
вото на ръководството и услугата, надхвърляйки очакванията на клиентите чрез по-
добрения в ефикасността, които водят до по-ниски разходи и по-малко логистични 
препятствия.  
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THE MINOR VIOLATIONS IN THE ADMINISTRATIVE 
VIOLATIONS AND SANCTIONS ACT (AVSA) AND THE 

ADMINISTRATIVE CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS 
AND SOLE TRADERS 
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Abstract: The debate over the ability for legal persons and sole traders to carry out a 
minor case of administratively punishable defaults of public obligations should be 
considered as resolved with the changes in the Administrative Violations and Sanctions Act 
(AVSA) from 22.12.2020). At the same time, those changes do not take into account the 
specifics of the legal persons and sole traders as subjects to the law and the strict nature of 
their liability. 
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С „Държавен вестник“, брой 109, от 22.12.2020 г. бе обнародван нов Закон за 
измененение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. 
Направените промени ще влязат в сила на 24 декември 2021 г.  Едно от предвидените 
изменения е свързано с осъвременяването и доразвиването на института на „мало-
важния случай“ в административното наказване. Маловажният случай е предмет на 
уредба на чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ка-
то сега действащата му редакция установява, че за маловажни случаи на администра-
тивни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди 
нарушителя устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му 
бъде наложено административно наказание (чл. 28, б. а ЗАНН). Всъщност текстът на 
чл. 28 ЗАНН е почти непроменен от приемането  на ЗАНН през 1969 г., като единст-
вената промяна е отпадането на възможността на наказващия орган да изпрати акта 
на другарския съд, ако на нарушителя не е налагана мярка за обществено въздействие 
или административно наказание за подобно административно нарушение (чл. 28, б. б 
ЗАНН, отм. с ДВ, бр. 105 от 1991 г.) Различните обществените отношения в съвре-
менното общество, приемането на множество специални нормативни актове, съдър-
жащи все повече и по-различни състави на административни правонарушения, все 
по-големия брой на извършваните правонарушения, както и лаконичния характер на 
текста безспорно указваха нужда от предприетата законова промяна по отношение 
института на „маловажния случай“. От друга страна обаче, въпреки промяната, някои 
от материалноправните аспекти на маловажния случай остават недоизяснени. В по-
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голяма степен това е валидно за прилагането на „маловажния случай“ при отговор-
ността на юридическите лица и едноличните търговци. С оглед на това целта на нас-
тоящото е именно да се откроят някои от проблемите, свързани с маловажния случай 
на неизпълнение на задължение на юридическите лица и едноличните търговци към 
държавата и общините при осъществяване на тяхната дейност. 

Съгласно чл. 83, ал.1 ЗАНН „в предвидените в съответния закон, указ, поста-
новление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи, на юриди-
чески лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неиз-
пълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната 
дейност“. С това законодателят е предвидил особена административнонаказателна 
отговорност на юридическите лица и едноличните търговци, която се възприема като 
обективна отговорност. За налагането ѝ обаче липсват особени правила – съгласно 
ал. 2 на чл. 83 ЗАНН имуществената санкция на юридическите лица и едноличните 
търговци „се налага по реда на този закон, доколкото в съответния нормативен акт не 
е предвиден друг ред“. Липсата на други законови указания по отношение на админи-
стративнонаказателната отговорност на юридическите лица е причина за множество 
въпроси, които се решават противоречиво в практиката. До настоящия момент един 
от тези въпроси бе именно приложимостта на маловажния случай при правонаруше-
ния, извършени при осъществяване на дейността на юридическите лица, когато се 
санкционира самото юридическо лице по чл. 83 ЗАНН. А да се даде отговор на този 
въпрос бе важно, тъй като институтът на маловажния случай води до отпадане на 
санкцията. Именно поради това наличието на маловажност е от най-често използ-
ваните линии на защита в административнонаказателните дела. 

От една страна в теорията и практиката са използвани редица аргументи, обос-
новащи неприложимостта на маловажния случай по отношение на юридическите ли-
ца.  На първо място по аргумент от систематичното тълкуване на разпоредбите на чл. 
28 и чл. 29 ЗАНН  се приема, че тези норми са неприложими по отношение на юриди-
ческите лица и едноличните търговци, тъй като се отнасят само за лица, навършили 
определена възраст, а това могат да са само физически лица. Втори аргумент в тази 
насока се извежда от разпоредбата на чл.39, ал.1 ЗАНН и е свързан с това, че тя се от-
нася само за административното наказание „глоба“, а на юридическите лица и едно-
личните търговци се налагат имуществени санкции. Следващ аргумент е, че по отно-
шение на юридическите лица и едноличните търговци се поставят по-високи изиск-
вания за съблюдаване на нормативната уредба и така всяко нарушение, осъществява-
но при извършване на дейността им разкрива нужната степен на обществена опас-
ност, обуславяща санкционирането им. Сочи се още, че в случая няма годен субект, 
който да бъде предупреден устно или писмено, което ще доведе до по-неблагоприят-
но третиране на физическите лица в сравнение с юридическите лица и едноличните 
търговци. Всички тези аргументи са обобщени в решение по адм.д. № 4398/2009 г. на 
Административен съд – София. Среща се и мнението, че невъзможността да се отчи-
тат формата на вина и мотивите на осъществяване на деянието при правонарушения 
на юридическите лица и едноличните търговци води до поставянето на физическите 
лица в неблагоприятно положение, тъй като обосновката на маловажния случай оста-
ва в рамките на общественат опасност на нарушнието[1]. 

Независимо от споменатите аргументи, водещо и до сега бе мнението, че инсти-
тутът на маловажния случай е приложим и по отношение на правонарушенията по 
чл. 83 ЗАНН, въпреки липсата на изрично законово указание за това. Според мен то-
ва е правилното становище, тъй като неприложимостта на маловажния случай по от-
ношение на юридическите лица би означавала нарушаване на утилитаристичния 
принцип на санкцията, възприет изцяло в нашата наказателна теория. Според него 
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санкцията се налага за постигане на превантивен ефект на правонарушенията, за да 
се постигне максимална защита на регулираните от правото отношения. За да се пос-
тигне тази защита вдействителност, санкцията следва да отговаря по своята тежест на 
извършеното правонарушение. В противен случай тя ще бъде или недостатъчна, за да 
осъществи призванието си, или прекомерна, което само по себе си би довело до нега-
тивен обществен ефект. Казаното важи и по отношение на имуществената санкция. В 
случай, че бъде наложена имуществена санкция с необосновано голям размер спрямо 
обществената опасност на извършеното при дейността на юридическото лице право-
нарушение, то налагането на санкцията може да породи по-скоро негативен, отколко-
то позитивен ефект в обществото. Така е, защото надхвърлянето на размера на санк-
цията над достатъчния за постигане на преванцията, ще доведе до неоправдано нама-
ляване на имуществото на юридическото лице или едноличния търговец, а оттам до 
затрудняване на участието му в гражданския и търговския оборот. Именно с оглед на 
това, както при административното наказание – „глоба“, така и при имуществената 
санкция, законодателят не е предвидил точно определени размери, а минимални и 
максимални такива, в рамките на които глобата, съответно санкцията, да бъде инди-
видуализирана спрямо тежестта на нарушението. Това означава и че когато правона-
рушението се характеризира с много ниска степен на обществена опасност, която не 
оправдава налагане на имуществена санкция, то на юридическото лице не следва да 
се налага такава. В тези случаи предупреждението ще е достатъчно, за да се постигне 
превантивния ефект. Във връзка с казаното може да се посочи и Тълкувателно ре-
шение №1/12.12.2007г. на ВКС, с което се установява, че преценката за маловажност 
следва да се прави всякога от административнонаказващия орган. 

Този принципен спор относно приложимостта на института на маловажния слу-
чай по отношение на юридическите лица вече следва да се счита за окончателно раз-
решен с промените в ЗАНН, обнародвани на 22.12.2020 г., въпреки неизтеклия все 
още срок за влизането им в сила. С новия текст на чл. 28, ал. 6 ЗАНН изрично се 
предвижда, че правилата относно маловажния случай (чл. 28, ал.1-4) се прилагат и по 
отношение на юридическите лица и едноличните търговци. С това обаче не се реша-
ват всички въпроси около прилагането на този институт във връзка с неизпълнението 
на задължения към държавата и общините – правонарушението по чл. 83 ЗАНН. 

Заедно с промените в чл. 28 ЗАНН, в Допълнителните разпоредби на ЗАНН се 
въвежда дефиниция за „маловажен случай“ в административното наказване. Според 
§ 1, ал.1, т.4 от ДП на ЗАНН „Маловажен случай“ е този, при който извършеното на-
рушение от физическо лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец 
или юридическо лице към държавата или община, с оглед на липсата или незначител-
ността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, пред-
ставлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи 
на нарушение или на неизпълнение на задължение от съответния вид“. 

Според мен възприетата от законодателя дефиниция за „маловажен случай“ има 
една безспорна положителна черта. Тя държи сметка за разграничението между 
административното нарушение, което може да се извършва от физическо лице и не-
изпълнението на задължението на едноличен търговец или юридическо лице към 
държавата или община, което представлява особено правонарушение – основание за 
налагане на имуществената санкция. Освен субектът на правонарушението е налице 
и една втора основна разлика между тези две отрицателни правни явления. Админи-
стративното нарушение винаги представлява виновно извършено деяние. Точно об-
ратното е при правонарушенията, за осъществяването на които може да се наложи 
имуществена санкция – неизпълнението на задължение на едноличен търговец или 
юридическо лице по смисъла на чл. 83 ЗАНН. При отговорността по чл. 83 ЗАНН не 
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се търси никаква вина – нито на юридическото лице (каквато според нашата правна 
теория е невъзможна) или едноличния търговец, нито на някое от физическите лица, 
част от персоналния състав на организацията или действащи от името на отговорния 
субект.  

Наред с този положителен момент на дефиницията за „маловажен случай“, въз-
приета в § 1, ал.1,т.4 ДП на ЗАНН, трябва да отбележим, че тя не дава яснота по 
въпроса кога едно административно нарушение, а още по-малко – кога едно правона-
рушение по смисъла на чл. 83 ЗАНН,  е маловажно. Вярно е, че с дадената дефиниция 
експлицитно се установява критерият за маловажност в административното наказ-
ване, а именно ниската обществената опасност на конкретно осъщественото правона-
рушение в сравнение с обикновените случаи от същия вид. Установява се и че 
обществената опасност ще е по-ниска, когато от правонарушението липсват вредни 
последици или те са незначителни или когато това следва от други смекчаващи 
обстоятелства. Но в случая законодателят всъщност приповтаря нормата на чл. 93, 
т.9 от Наказателния кодекс (НК), която също е дефинитивна по своя характер и опре-
деля, че „маловажен случай“ на престъпление „е този, при който извършеното прес-
тъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с ог-
лед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена 
опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид“. 
Това определение обаче не е съобразено с характеристиките на административното 
нарушение и неипълнението на задължиение по чл. 83 ЗАНН. 

Всъщност съдебните състави при определяне на това дали е налице маловажен 
случай или не и до момента се обръщаха към нормата на чл. 93, т.9 НК. Причината бе 
липсата на указание в ЗАНН относно точното съдържание на понятието „маловажен 
случай“. Отделно тази норма на НК може да се прилага до влизане в сила на проме-
ните в ЗАНН и по силата на препращащата норма на чл. 11 ЗАНН.  Поради това с 
направената промяна в ЗАНН законодателят само официализира едно вече установи-
ло се положение в теорията и практиката, без да държи сметка за особеностите на 
правонарушенията в областта на административното право спрямо престъпленията.  

Престъпленията се делят на резултатни и на такива на просто извършване. За 
осъществяването на резултатните престъпления е необходимо наличие на престъпен 
резултат. За престъпленията на просто извършване (формални престъпления) не се 
предвижда като последица от престъплението да настъпи определен резултат – друго 
изменение на действителността освен осъществяване на наказуемото деянието. При 
формалните престъпления законодателят е преценил, че самото извършване на дея-
нието се характеризира със степен на обществена опасност, която оправдава наказва-
нето на извършителя.  

Делене на административните нарушения на резултатни и формални също е 
познато. Характерно за административното наказване е наличието на голям брой на-
казуеми административни правонарушения, които имат формален характер, което 
при престъпленията е по-скоро изкючение. Големият брой на формалните правонару-
шения в областта на административното право не се обяснява с по-голямата им об-
ществена опасност, а по-скоро с естеството им. Правонарушенията в областта на ад-
министративното право много често са свързани с неспазването на изисквания на 
нормативни актове, които се отнасят до необходимост и начин за водене на докумен-
тация, отразяване в нея на данни и обработване на тази данни, включително и чрез 
обяваване или предоставяне на тези данни, вписване в регистри и др. подобни. Из-
пълнението на подобни изисквания е необходимо за нормалното функциониране на 
държавното управление въпреки, че често нарушаването им не води пряко до друг 
отрицателен резултат, освен самото неизпълнение на публичното задължение. Така 
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например неподаването на данъчната декларация в срок не означава непременно вре-
да за фиска.  

Тъй като за осъществяването на формалните правонарушения принципно не е 
необходимо наличието на каквито и да било вредни последици, липсата или незначи-
телността на вредните последици от извършеното правонарушение не биха могли да 
обосноват наличието на „маловажен случай“. Липсата или малозначителността на 
вредни последици при формалните правонарушения не означава, че административ-
ното нарушение или неизпълнението на задължение представлява по-ниска степен на 
обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответ-
ния вид. В този смисъл е и съдебната практика. Така например Административен съд – 
Бургас в решение №2018/07.12.2016г. приема че „Отделно, липсата на вредни после-
дици за фиска от несвоевременното подаване на отчета за получените бандероли съ-
що не може да послужи за установяване на признаците на „малозначителност“, защо-
то във фактическия състав на нарушението вредните последици не са елемент от 
обективната му страна, т.е. тяхната липса или наличие не влияе върху съставомер-
ността на деянието“. Касационното производство е било образувано по жалба срещу 
първоинстанционното решение, с което се потвърждава наказателно постановление, 
с което се налага имуществена санкця на дружеството на основание чл. 126а, ал. 1 от 
Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) за нарушение на  на чл.64 ал.12 и 
ал.13 ЗАДС във връзка с чл.68а ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за 
акциза и данъчните складове (ППЗАДС). Нещо повече – някои съдебни състави 
приемат, че принципно е невъзможен „маловажен случай“ при формални правонару-
шения, именно защото при тях по правило не е необходимо настъпване на резултат 
от правонарушението (така се приема в решение № 1278 от 16.05.2014 г. по н.д. 
№649/2014 г. на XXII състав на Административен съд – Пловдив). Настъпването на 
вреди от формално правонарушение е указание, за по-голяма обществена опасност на 
правонарушението, а от там съответно и на по-тежко наказание или по-голям размер 
на имуществената санкция.  

Поради горното считам, че първото от посочените в § 1, ал.1, т.4 ДП на ЗАНН 
указания за наличие на маловажен случай, а именно липсата или незначителността на 
вредните последици от административното нарушение или неизпълнението на задъл-
жение към държавата или общините, често не би могло да намери приложение на-
практика. То може да послужи за такова при резултатните правонарушения, но не и 
при формалните, които представляват голям процент от наказуемите правонаруше-
ния в областта на административното право. Това се отнася както за административ-
ните нарушения, така и за правонарушенията по смисъл на чл.83 ЗАНН. 

Вторият посочен критерий за наличие на сравнително по-ниска обществена 
опасност на административното нарушение или неизпълнението на задължение към 
държавата или общините са „други смекчаващи обстоятелства“. Отговор на въпроса 
кои са тези „други смечаващи обстоятелства“ може да се открие в практиката.  Най-
общо при преценката дали е налице маловажен случай, или не, административнона-
казващият орган следва да прецени съвкупно редица факти и обстоятелства, които 
могат да се разграничат в две основни групи – свързани с нарушението и свързани с 
личността на отговорното лице. Обстоятелствата, свързани с нарушението имат обек-
тивен характер и са свързани с ценността на засегнатите обществени отношения, 
обстоятелствата при които то е извършено, като време и място, обстановка, при кои-
то то е осъществено и др.  

Втората група обстоятелства са свързаните с личността на правонарушителя. Те 
могат да са свързани с психическото отношение на отговорното лице към правонару-
шението или да бъдат такива стоящи извън това психическо отношение. Свързаните 
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с психическото отношение на правонарушителя обстоятелства са например. мотивите 
на извършителя, проявената форма на вина, както и други психически преживявания 
у дееца. Като обстоятелствата, които са извън психическите могат да бъдат поставе-
ни възрастта, социалното положение, имущественото състояние, здравето. Към вто-
рата група могат да се включи и наличието на предходно санкциониране на правона-
рушителя, като обаче следва да се има предвид, че съгласно новия текст на чл. 28 
ЗАНН, не може да се освобождава от отговорност лице, извършило повторно адми-
нистративно нарушение от същия вид, ако е извършено в едногодишен срок от вли-
зане в сила на предупреждението за предходното административно нарушение от съ-
щия вид.  

Именно във връзка с обстоятелствата, свързани с личността на правонарушите-
ля при определяне на това налице ли е „маловажен случай“ по смисъла на чл. 28 
ЗАНН по отношение на юридическите лица и едноличните търговци, има неясноти. 
Отговорността по чл.83 ЗАНН се смята за обективна отговорност. При налагане на 
имуществената санкция, въпросите за вината въобще не се разглеждат – например в 
решение от 12.11.2019 г. по к. адм. н. д. № 102 / 2019 г. на Административен съд – 
Силистра, в решение № 47 от 01.02.2008 г. по к.н.а.х.д. № 686/2007 г., на Админи-
стративен съд Пазарджик, XII с-в и много други. Когато става въпрос за юридическо 
лице причината за това е фактът, че в нашата правна теория юридическите лица се 
възприемат като изкуствени правни субекти, които нямат своя психика и не могат да 
формират вина, не може да има собствени мотиви и т.н. Следователно никое от об-
стоятелствата, свързани с психическото отношение не може да бъде указание за на-
личие на маловажен случай на неизпълнение на задължение към държавата или об-
щините. Въпреки че едноличните търговци всъщност представляват физически лица 
и едноличният търговец не е различен правен субект от физическото лице, упражня-
вашо търговска дейност, то отговорността по чл. 83 ЗАНН е обективна и за еднолич-
ните търговци. За това при налагане на имуществената санкция на едноличните тър-
говци също не се разглежда психическото отношение към извършеното правонару-
шение, въпреки че безспорно такова съществува при тази категория правни субекти.  

Втората група обстоятелства, отнасящи се до личността на дееца, имат обекти-
вен характер, но също трудно биха намерили приложение при определяне на случая 
на неизпълнение на задължение към държавата или общините като маловажен. Така 
е, защото те представляват обективни характеристики на физическите лица – възраст, 
здравно състояние и т.н., които не могат да се съотнесат към юридическите лица. От-
делно от това те имат отношение към психическите процеси, протекли в съзнанието 
на дееца – физическо лице. Така например възрастта на лицето може да насочва към 
недостатъчна зрялост и проявено лекомислие при осъществаване на правонаруше-
нието, лошото имуществено състояние може да спомогне за изграждане на мотив за 
извършване на правонарушението и т.н. Именно поради това тези ясно разграничени 
в практиката указания за наличие на маловажен случай, всъщност не могат да наме-
рят приложение при обективната отговорност по чл. 83 ЗАНН, както във връзка с на-
лагането на имуществени санкции на юридическите лица, така и при санкциониране-
то на еднолични търговци. 

Горното означава, че при определяне наличието на маловажен случай на неиз-
пълнение на задължение към държавата или общините от страна на юридическо лице 
или едноличен търговец преценката може да се прави въз основа единствено на лип-
сата или незначителността на настъпилите от неизпълнението вреди и други обстоя-
телства от обективен характер. А когато за санкциониране на неизпълнението прин-
ципно не е необходимо настъпването на вредни последици, то преценката остава в 
рамките само на обективната страна на правонарушението. Именно тази особеност на 
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административнонаказателното санкциониране на юридическите лица и едноличните 
търговци бе използван и като аргумент за неприложимост на чл. 28 ЗАНН във връзка 
с отговорността по чл. 83 ЗАНН.  

Липсата на каквито и да е било специални насоки в законодателството относно 
разкриването на маловажните случаи на неизпълнение на задължения към държавата 
и общините юридическите лица и едноличните търговци води до непредвидимост в 
правораздаването и понижаване на неговото качество. De lege ferenda би било добре 
да се предприемат промени, тъй като ограничаването на преценката за маловажност 
на неизпълнението на задължението във вр. с чл. 83 ЗАНН въз основа единствено на 
обстоятелствата, свързани с правонарушението, често ще води до нарушаване на 
принципа на справедливостта. Често неизследвани в правоприлагането остават въп-
роси като организацията и вътрешните правила на работата на юридическото лице 
или едноличния търговец, мястото на отговорното за допускане на правонаруше-
нието физическо лице в корпоративната структура, наличието или липсата на нареж-
дания на ръководителите в организацията относно извършване на дейностите и др. 
Тези обстоятелства са специфични за дейността на юридическите лица, а и за едно-
личните търговци в случаите, когато за осъществяване на тяхната дейност е необхо-
дим значителен човешки ресурс. Пренебрегването им може да доведе до налагане на 
административнонаказателна отговорност на юридическите лица и едноличните тър-
говци, когато предупреждението е достатъчно, за да се постигне превантивен ефект, 
и обратно – да се стигне до освобождаване от отговорност, когато имуществената 
санкция е необходима.   

Вместо заключение: Анализът на промените в ЗАНН, свързани с маловажния 
случай, води до извода, че те не са съобразени със спецификите на основанията, по-
раждащи административната отговорност – административните нарушения за физи-
ческите лица и неизпълнението на задължение към държавата или общините за юри-
дическите лица и едноличните търговци. При дефинирането на понятието за малова-
жен случай, законодателят в общи линии си е послужил с определение, предвидено 
от друг правен отрасъл, отнасящо се до друго правно явление – престъплението. Така 
се постига единствено законодателно установяване на вече възприетото в практиката 
и теорията положение. Поради това едва ли приетата законова дефинция за малова-
жен случай ще доведе до положителен ефект в правоприлагането. Едновременно с 
това спецификите на юридическите лица като субекти на правото, тези на еднолич-
нините търговци, както и обективният характер на тяхната административнонаказа-
телна отговорност, налагат необходимостта от доизясняване на понятието за „мало-
важен случай“ на административно правонарушение, извършено при осъществяване 
на дейността им. Несъобразяването с особеностите на отговрността по чл. 83 ЗАНН 
при преценката за наличие на маловажен случай често ще води до затрудняване на 
постигането основната цел на санкционирането, а именно превантивната цел при 
спазване на принципа на справедливостта.  
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НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ОСПОРВАНЕТО  

НА БАЩИНСТВОТО И НА ПРИПОЗНАВАНЕТО  
СПОРЕД ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СК НА РБ 

 

Симона Захариева Нушева 
Бургаски свободен университет 

 
THE NEW REGULATION REGARDING THE CONTESTATION  

OF THE PATERNINTY AND ACKNOWLEDGEMENT OF A CHILD 
ACCORDING TO THE LAST CHANGES IN THE FAMILY CODE 

OF BULGARIA 
 

 
Анотация: Настоящата разработка разглежда новите положения в Семейния ко-
декс от края на 2020 година като мотиви за тях са няколко дела, по които България 
е осъдена в Европейския Съд по правата на човека. Основната цел на автора е да се 
проследят промените в областта на произхода и да се анализира защо са необходи-
ми. Правилата в Семейния кодекс се нуждаят от усъвършенстване и баланс с меж-
дународните конвенции за правата на човека и за правата на детето. 
 

Ключови думи: Семеен кодекс, промени 2020 година, припознаване, бащинство, 
оспорване. 
 
Abstract: The following work reviews the new law position in the family law in Bulgaria 
from the end of 2020 as motives about them are several cases, on which Bulgaria is 
charged in the European Court of the human rights. The main purpose of the paper is 
tracing the changes in the field of the origin and analysing why they are necessary. The 
rules in the Family Law Code need improvement and balance with the international human 
rights convention and children rights convention. 
 

Key words: Family Law Code, changes 2020, acknowledgement of a child, paternity, 
contestation. 

 
 

През 2020 г. бяха приети изменения и допълнения на Семейния кодекс в брой 
103 от 04.12.2020 г. с указ №259. Необходимостта от усъвършенстване на правната 
уредба и синхронизация на българската съдебна практика с европейската бяха посо-
чени като мотиви в законопроекта – решенията по две ключови дела, по които Бълга-
рия беше осъдена в Европейския Съд по правата на човека. Ще изложим някои харак-
терни белези на припознаването и на неговото оспорване, както и оспорването на ба-
щинството. 

Висшите интереси на детето са от първостепенно съображение, свързано с уста-
новяването на равенство на родените в брака и извън брака деца. Закрилата на семей-
ството и децата от страна на държавата и обществото лежи като принцип в Конститу-
цията на България – чл.14. Като страна по Конвенцията за закрила на правата на дете-
то и по Конвенцията за правата на човека България трябва да осигури грижи за деца-
та, за зачитането на семейния и личния живот на родителите. Според Закона за закри-
ла на детето закрилата се изразява в отглеждане на детето в семейна среда и подкрепа 
на семейството – чл.3. 
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Припознаването – между принципите на истинност, стабилност и закрилата 
на детето. Контролиращата функция на оспорването 
 

Институтът на припознаването е основен способ за установяване на извънбрач-
ния произход на детето. Кодексът урежда три начина за установяване на произход от 
бащата – по силата на законова презумпция, по съдебен ред и чрез припознаване (1). 
В материята на произхода от особено значение са принципите на истинността и на 
стабилността. Стабилността се изразява с установяването на кратки преклузивни сро-
кове в сферата на произхода и ограничаване на легитимираните лица при оспорване 
на бащинството, както и невъзможност да се търси произход при установен вече 
титул за такъв. Според чл.71 СК иск за установяване на произход не може да се пре-
дяви и припознаване не може да се извърши, докато не бъде оборен по исков ред на-
личният произход, установен с акта за раждане. Истинността е насочена към обезпе-
чаването на установяване на истинския произход на детето, тъй като това ще бъде акт 
с действие спрямо всички – erga omnes. 

Припознаването е личен и доброволен акт с декларативен характер. Според бъл-
гарското законодателство то се извършва по извънсъдебен ред лично чрез едностран-
но и формално изявление на припознаващия, адресирано до длъжностно лице по 
гражданското състояние (2). То е „неконтролируемо“ волеизявление заради липсата 
на законно изискване за предварителна достоверност от държавния орган и заради 
това,че припознаващият не е длъжен да доказва родителското си качество (3). 
Методи Марков окачествява припознаването като „отстъпление“ от принципа на 
истинността (4).Тук „неконтролируемостта“ на този акт, както и предпочитането на 
фактическото съжителство и липсата на правната му уредба в съвременното общест-
во водят до колизия при търсенето на обективната истина, стабилитет, правото на 
произход и име, опазването на институцията семейство и баланса на зачитане на пра-
вата на отделната личност, ненамесата на трети лица и висшия интерес на детето. Все 
пак съществува възможност за контрол на волеизявлението чрез оспорване – съдебно 
и извънсъдебно – извън съда с просто отричане може да оспорят само две лица – дру-
гия родител на припознатия, ако е известен или самия припознат, ако е пълнолетен. 
Изменението на кодекса се изразява в допустимата възможност на атакуване от трети 
лица се упражнява само съдебно, ако бъдат правно засегнати от акта на припознаване (5). 

Увеличаването на броя случаи на фактическо съжителство без брак и режимът 
на извънбрачните деца се очертават като тенденция – през 2019 са родени 61538 де-
ца, като 35 947 от тях са със статус „извънбрачни“, което съставлява над 58 %. (по 
данни от www.nsi.bg) Поради липсата на правна уредба за фактическото съжителство 
припознаването остава основен способ за установяване на произход, тъй като при ус-
тановен брак важи презумпцията за бащинство – „Бракът е този, който сочи бащата“. 
Считам за необходимо съвременното законодателство да се съобрази с намаляването 
броя на браковете и да се уреди процедура, която да зачете интересите на детето и 
превъзмогне недостатъците на припознаването. 

 
Оспорването на бащинство 
 

Законът установява презумпцията за бащинство като оборима презумпция, коя-
то обаче може да се обори само по исков ред. Искът е отрицателен установителен. 
Проблемът се състои в краткия преклузивен срок, чието пропускане лишава презумп-
тивния баща от правото му да оспори, че детето не е могло да бъде заченато от него 
или на по-късен етап се откриват обстоятелства, които опровергават неговото бащин-
ство. Ако този иск бъде уважен, неговите последици относно произхода отпадат с об-
ратна сила и детето може да бъде или припознато от друг мъж, или да се предяви по-
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ложителен установителен иск за бащинство по чл.69 СК – Произходът от бащата мо-
же да се установи с иск, предявен от майката – в тригодишен срок от раждането на 
детето или от детето до три години от навършване на пълнолетието. 

Оспорването на произхода е уредено чрез иск за оборване на презумпцията за 
бащинство и оспорване на припознаването (6). Промените са наложени от необходи-
мостта да се приведат действащите норми на Семейния кодекс в съответствие с ре-
шенията на Европейския съд по правата на човека, постановени по двете дела – „Л.Д. 
и П.К. срещу България“ (№ 7949/11 и № 45522/13 – обединени жалби) и „Докторов 
срещу България“ (7). Държавата ответник България е длъжна да предприеме мерки за 
превенция на бъдещи нарушения и уеднаквяване на съдебната практика като страна 
по Конвенцията. 

Последните изменения от декември 2020 година са в няколко насоки: 
Искът за оспорването на бащинство може да бъде предявен дo изтичaнe нa eднa 

гoдинa oт yзнaвaнe нa oбcтoятeлcтвaта, опровергаващи бащинството, нo нe пo-ĸъcнo 
oт нaвъpшвaнe нa пълнoлeтиe нa дeтeтo. 

В материята на произхода всички срокове са кратки, преклузивни с оглед стаби-
лизацията на института и пропускането им е фатално, като това е основният аргумент 
на българския съд за недопускане на жалбите за разглеждане и запознаване със слу-
чаите на жалбоподателите по двете дела срещу България. 

Трето лице, което твърди, че е биологичен баща на детето, може да оспори 
бащинството до изтичане на една година от узнаването на раждането. Този иск задъл-
жително се съединява с иск за установяване на произход. Съдът решава спора, като 
взема предвид интереса на детето. 

По мое мнение тази промяна е положителна, тъй като при недобросъвестни 
майка и съпруг децата може и да нямат възможността да установят биологичния си 
произход. Тя дава възможност на лицето да оспори бащинството на съпруга на май-
ката и да защити правото си на личен и неприкосновен живот – чл.8 от КЗПЧ. В 
съдебната практика особено внимание се обръща на факта дали е формирана връзка 
„подобна на семейната“ на това трето лице, когато се отчитат интересите на детето. 
Европейския Съд по правата на човека приема за нарушение на чл.8, ако липсва спра-
ведлив баланс между интересите на засегнатите и желанието биологическата реал-
ност да бъде разкрита. 

Детето може да оспори бащинството от навършването на четиринадесетгодиш-
на възраст до една година от навършването на пълнолетие. 

Мисля, че тази промяна е от изключително значение, тъй като в основата й е 
закрилата на правата и законните интереси на децата. В Кодекса от 1985 г. такава 
възможност за оспорване от детето не е предвидена. Преди редакцията на СК от края 
на 2020 година детето можеше да оспори бащинството от навършването на пълноле-
тие -чл.62 ал.4, тъй като тогава настъпва гражданското пълнолетие и пълната дееспо-
собност на лицето. Смятам, че промяната с по-ранната процесуална дееспособност– 
дори непълнолетното дете може да заведе този иск- е израз на ангажираността на за-
конодателя държавата да осигури максимално обезпечение на възможността за ис-
тинност на произхода и закрила на интересите на детето. Тя кореспондира и с чл.7 от 
КЗПД – правото на детето да познава своите родители, както и с процесуалната дее-
способност по исковете за произход, предявени от детето. Съдът винаги peшaвa спo-
pовете ĸaтo взeмa пpeдвид висшия интepec нa дeтeто – той преценява конкретния ка-
зус, за да се постигне най-добрата защита на децата и семейството. 

Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припоз-
наването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние в 
тримесечен срок от съобщението. Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия 
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адрес на детето може да оспори припознаването чрез възражение по същия ред, ако е 
в интерес на детето. Тук обаче ако се намираме в една хипотеза, където майката се 
откаже от правото си на оспорване, а мъжът припознае детето й като свое, името на 
припозналия веднага се записва в акта за раждане и много трудно Дирекцията ще ос-
пори припознаването или ще докаже,че то не е в интерес на детето. При такъв казус 
припознаването може да се окаже способ за заобикаляне на закона и процедурата по 
осиновяване, но доказването ще бъде изключително трудно, дори и при попълнена 
декларация по чл.89 ал.6 – с нотариална заверка на подписа, че даденото съгласие не 
е обвързано с материална облага. 

Пpипoзнaвaнeтo мoжe дa бъдe ocпopeнo oт вcяĸo лицe, ĸoeтo твъpди, чe e poдитeл нa 
пpипoзнaтия, чpeз иcĸ, пpeдявeн в eднoгoдишeн cpoĸ oт yзнaвaнeтo нa пpипoзнaвaнeтo. 

Припознаването може да бъде оспорено и от прокурора в защита на обществе-
ния интерес чрез иск, предявен в едногодишен срок от извършването му. 

Тъй като има опасност припознаването да бъде използвано за престъпления ка-
то продажба на деца, незаконни осиновявания чрез заобикаляне на закона, контроли-
ращата роля на прокурора е от особено значение. Мисля, че в бъдеще този срок за 
прокурора трябва да бъде по-дълъг или да може искът да се предяви безсрочно. Спо-
ред становището на Прокуратурата относно законопроект за изменение и допълнение 
на Семейния кодекс, внесен от Министерски съвет на 28.08.2020 г. – срокът от една 
година следва да тече от узнаване за припознаването, а не от извършването му. 

 
Кратък преглед на нормативната уредба в Семейните кодекси от 1968, 1985 
и от 2009 

 

Доброволното установяване на произход за първи път се регламентира в Закона 
за припознаването на незаконородени деца, за узаконението им и за осиновяването от 
1890 г. (8). Следват Закон за извънбрачните деца и за осиновяването, Закон за лицата 
и семейството. Йордан Борисов посочва, че за първи път в ЗЛС се поставя ударение 
върху оспорването на припознаването и се приема наличието на установен произход 
за пречка при припознаването. В Семейния кодекс от 1968 г. се въвежда активна ле-
гитимация за майката на детето да предявява иск за оспорване на бащинството. Дава 
се възможност за оспорване на припознаването пред длъжностното лице по граждан-
ското състояние и от страна на другия родител на детето: Чл. 35 СК отм. 

Ако в тримесечен срок от съобщението тези лица не оспорят припознаването с 
писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние, припознаване-
то се вписва в акта за раждане. В Семейния кодекс от 1985 г. произходът намира мяс-
то в глава Първа от чл.30 до чл.42. 

В систематично отношение припознаването е в тази глава. Това място го свърз-
ва и с установяване на произход от майката, от бащата, презумпцията за бащинство. 
Интерес представлява активната легитимация на всяко лице с правен интерес, спо-
собно да оспори припознаването – чл.36 СК 1985 отм.: припознаването може да бъде 
оспорено от всяко лице, което има правен интерес, чрез иск, предявен в едногодишен 
срок от узнаването. 

Правният интерес се обуславя от засегнатото или нарушено право или законен 
интерес. То е процесуална предпоставка за разглеждането на оспорването, за негова-
та допустимост. Правният интерес е връзката между обявеното от закона право и ак-
тивния титуляр на правото, като този интерес следва да бъде доказан и да съществува 
във всеки етап на оспорването. 

През 2003 г. се разширява кръга на легитимираните лица да оспорват припозна-
ването. За първи път лица, които нямат личен правен интерес, а са представители на 
държавата като дирекция „Социално подпомагане“ и прокурора могат да оспорят 
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припознаването и да се намесят пряко в личните отношения. Като страна по Конвен-
цията за защита правата на детето България е длъжна да вземе всички необходими 
мерки, за да осигури благополучието на децата. Особено внимание обръщаме на за-
щитата на висшите интереси на детето, на правото на име, гражданство и произход. 
Именно в услуга на тази защита се допуска от законодателя намесата в личния живот 
от държавни учреждения. През 2009 г. обаче се стеснява кръга на легитимираните ли-
ца, които могат да оспорят припознаването, но това се оценява по-скоро негативно 
(9). Интересът на биологичния родител остава незащитен и се създават предпоставки 
чрез припознаване да се заобикаля съзнателно реда за осиновяване (10). Деликатност-
та на семейните отношения и строго личните отношения в материята на произхода са 
сред аргументите за предишното стесняване на кръга на легитимирани лица, един 
вид обезпечаване на стабилност на семейната институция. От друга страна, стеснява-
нето на този кръг не кореспондира с безконтролния характер на припознаването (11). 

Според мен законодателят през годините на редакции в стремеж към намиране 
на баланса колебливо включва и изключва третите лица и държавните институции 
като страни в оспорването, които се намесват в семейния живот. От друга страна, 
възможността, дадена на тези трети лица е по-скоро положителна, отколкото отрица-
телна промяна. Въпреки че семейството не бива да бъде обект на вмешателства от 
държавата, нейните действия могат и трябва да бъдат в интерес на обществото и ин-
дивида и да предоставят по-голямата закрила и подкрепа на семейството. Третото ли-
це от чл.66 ал.5 е лицето, твърдящо, че е родител. Не бива да се отнема активната ле-
гитимация на такова лице, друг е въпросът вече дали произхода от него ще бъде до-
казан. Но този правен инструмент е нужно да бъде и в ръцете на евентуалния истин-
ски родител, за да се стабилизира не просто произхода, а истинния такъв заради пра-
вото на всяко дете да познава родителите си. 

 
Мотиви за промените от 2020 година 
 

Оспорването на припознаването е един от начините да се проконтролира добро-
волния акт на припознаването и липсата на проверка от страна на компетентните ор-
гани за истинския произход на детето. Припознаването може да се оспори по админи-
стративен и по съдебен ред. 

В делото „Докторов срещу България“ жалбоподателят и съпругата му се раз-
веждат през 2006 г. със споразумение. Съгласно условията на това споразумение, 
жалбоподателят се ангажира да изплаща издръжка на двете деца, родени по време на 
брака му. На по-късен етап Докторов научава, че бившата му вече съпруга е заченала 
второто им дете – родено пред 2003 г. – в резултат на връзка с друг мъж, която е била 
по време на брака с него. Той се подлага на ДНК тест, за да определи дали е баща на 
по-малкото дете. Според резултата жалбоподателят не е биологичният баща на вто-
рото дете. В нито един момент обаче резултатите от този ДНК тест не са разглеждани 
от съда. Докторов предявява граждански иск за оспорване на бащинството на второто 
дете през 2007 г. Искът му обаче е отхвърлен, тъй като са изтекли сроковете за оспор-
ване – 1 година от раждането на детето. Докторов твърди, че българските съдилища 
на три инстанции отхвърлят оспорването му на бащинството на дете, родено по вре-
ме на брака, но в последствие оказало се без биологична връзка с ищеца и по този на-
чин нарушават правото му на личен и семеен живот по чл.8 от КЗПЧ. Презумпцията 
за бащинство е утвърдила произхода на детето. Въпреки направения биологичен тест 
за бащинство, съдът още на ранен етап отхвърля жалбата като недопустима, просро-
чена заради преклудираната възможност за оспорване по кодекса от 2009 г. Решение-
то по това дело налага промени в оспорването на бащинство по чл.62, тъй като сро-
кът от преди редакцията, който е 1 година, е прекалено кратък. Налага се и промяна в 
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началния момент за неговото отброяване. Преди декември 2020 година този иск мо-
жеше да бъде предявен до изтичането на една година от узнаване на раждането, до-
като понастоящем е взето предвид възможното по-късно узнаване на обстоятелства-
та, основание на оспорването – момента, в който жалбоподателят узнае, че всъщност 
не е баща на детето. Националният съд е отказал да се запознае с документацията по 
извършения ДНК тест и не са разгледани личните обстоятелства по случая, което би 
било пропорционално на преследваната цел на закона. Не е постигнат справедлив ба-
ланс между общия интерес за защита на правната сигурност в обществените отноше-
ния, интересите на другите страни, и по-специално на детето. 

По делото „Л.Д. и П.К. срещу България“ (№ 7949/11 и № 45522/13 – обединени 
жалби) съдът е приел, че българското законодателство не предвижда възможност предпола-
гаемият биологичен баща на дете, чийто произход вече е бил установен чрез припознаване, 
да го оспори и установи собственото си бащинство (12). Съдът констатира, че национални-
те съдилища отхвърлят предявените искове само с мотива, че жалбоподателите нямат про-
цесуална легитимация да заведат иск за оспорване на припознаване, както и че децата вече 
имат установен произход, без да разгледат индивидуалното положение на всеки един. 

Смятам, че е налице колизия между принципите в семейното право за стабили-
тет на семейните отношения и предпочитание към установяване на произход с друг 
водещ в правото принцип – на обективната истина, както и закрила на интересите на 
децата, зачитане на личния живот и правата на човека. Това дело е в основата на про-
мяната на чл.63: (1) При оспорване на бащинство като страни се призовават майката, 
детето и съпругът, а когато бащинството се оспорва от втория съпруг, като страна се 
призовава и първият съпруг. (2) Страна по исковете за оспорване на бащинство може 
да бъде и лицето, което твърди, че е биологичен баща. Необходимо е предполагае-
мият баща да бъде сред лицата, които могат да предявят иск и да установят своето ба-
щинство. Тук считам, че може този отказ за разглеждане на исковете е и нарушение на 
чл.13 от КЗПЧ: Предполагаемият баща има правен интерес и трябва да разполага с 
ефикасни вътрешноправни средства за защита на правата и законните си интереси. 

В делото Чавдаров срещу България (13) от 2010 г. жалбоподателят твърди лип-
сата на възможност за установяване на бащинство на трите му деца от бившата му 
приятелка. Жалбоподателят твърди, че е биологичен баща на трите деца от бившата 
си приятелка, родени по време на тяхното съжителство. Българският законодател до-
пуска, че биологичното бащинство може да се различава от законното и предвижда 
възможност за оборване на презумпцията. Само ограничен кръг от лица имат право 
да оспорват предполагаемото законно бащинство–майката, законният баща и детето, 
като искът може да бъде упражнен в рамките на кратък период. Кодексът от 2009 г. 
дава възможност за оспорване на бащинството от съпруга и от майката, както и от на-
вършилото пълнолетие дете, но не и на предполагаемия баща като трето заинтересо-
вано лице. Жалбоподателят претендира за нарушение на правото му на неприкосно-
веност на личния и семеен живот, гарантиран от чл.8 на КЗПЧ. Точка 2 от КЗПЧ от-
рича като „недопустима“ намесата на държавните власти в упражняването на това 
право. Поставя се въпросът нужна ли е такава намеса, намерени ли са правни меха-
низми, които да балансират между интересите на семейство и обществото, защитата 
на здравето, морала и правата на другите. Недопускането на такъв баланс, на правна 
възможност за оспорване на бащинството от Чавдаров, са посочени като основание за 
пренебрегване на интересите на децата и несъответствие с биологичната истина. Ако 
биологичният баща не е активно легитимиран да оспори установената презумпция за 
бащинство, то за да бъде установено това – зависи единствено от волята на майката. 
Допуснато е стесняване на кръга на лицата, които могат да оспорват и с това се на-
кърняват правата на ищеца. Европейският съд подчертава в решението си, че биоло-
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гичната и социална действителност трябва да надделеят над правната презумпция и 
да бъдат винаги в защита на висшия интерес на детето. 

Понятието за най-добрите интереси на детето е сложно и неговото съдържание 
се определя поотделно за всеки случай (Конвенция за правата на детето – Общ 
Коментар № 14 (2013)). То е гъвкаво и приспособимо и се адаптира според конкрет-
ното положение предвид индивидуалната среда на детето. В преамбюла на Конвен-
цията на ООН за правата на детето семейството е посочено като „основна клетка на 
обществото и естествена среда за израстването и благосъстоянието на неговите чле-
нове и особено на децата“. Правото на детето на живот в семейството е защитено по 
Конвенцията (член 16). Понятието „семейство“ трябва да се тълкува в широк смисъл, 
включващ биологичните родители, осиновителите и приемните родители. 

Считам за необходимо да се помисли занапред и с оглед на хармонизация на 
законодателството ни с европейските конвенции да защита правата на детето и на чо-
века в следните насоки:  

de lege ferenda 
Въвеждане на предварителна процедура, при която съдилищата биха могли да 

разглеждат индивидуалния случай и да преценят дали установяването на дадени 
правни факти не биха били в най-добрия интерес на детето, за да се допусне разглеж-
дането на претенцията; 

Висшият интерес на детето е в основата на установяването на произхода. Тук 
трябва да споменем чл.7 от Конвенцията на ООН за правата на детето, според който де-
тето има правото да познава и да бъде отглеждано от своите родители. В съвременния 
свят родителите първо са биологичните такива, но връзката дете – родител често не по-
чива на тази плоскост. Преди редакцията на СК от декември 2020 г. евентуалните биоло-
гични родители не са имали правната възможност да оспорват, което е съществен про-
пуск в правния режим, защото се явява пречка за дирене на действителния произход (14). 

Според мен връщането на третите лица кореспондира с чл.7 от Конвенцията на 
ООН, тъй като създава по-пълен инструментариум за достигане до обективната исти-
на при произхода. Децата са особено уязвими човешки същества и имат нуждата от 
особена закрила, както и да получават грижи от семейството. От своя страна семейст-
вото ще бъде защитено допълнително от държавата, която при необходимост при-
мерено ще се намеси в семейния живот. 

По-детайлизирана процедура по намесата на Дирекция Социално подпомагане в 
семейството и по-специално при оспорването на припознаването. Бланкетните опре-
деления като „когато интересите на детето го налагат“ следва да се конкретизират, за 
да се създаде стриктен контрол на припознаването. Намесата на прокурора като за-
щитник на обществените интереси е много по-оправдана от тази на дирекцията. 

Уреждане на фактическото съжителство и правните последици от него, напри-
мер произхода на децата от такова съжителство да бъде установяван по ред, различен 
от припознаването. Все пак в съвременния свят семейни отношения възникват и ко-
гато страните живеят заедно без брак и семейният живот не трябва да се свежда само 
до живота на семейството strictu sensu, т.е. в брачна двойка с деца(15). 

В съдебната практика семейство е не само скрепеното с брак. Съществуват ре-
шения, според които, установяването на връзката родител-дете не е обусловено от 
брака, въпреки че този съюз помага за стабилността на тези връзки. Необходимо е да 
се подобрят правилата на СК, да се уреди законово това явление. На българския зако-
нодател не са чужди дискусиите относно фактическото съжителство, именно заради 
значимостта му в областта на произхода. Правото трябва да намери начин за разпо-
редбите на СК да служат на най-добрия интерес на детето, за изравняване в правния 
статус на родените в брака и извън брака деца. 
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Съществува опасност от несъобщаване за припознаването, дължащо се на обек-
тивни причини като отсъствие в чужбина и т.н. и пропускането на преклузивните 
срокове, което може да се окаже фатално. Според становището на Български роди-
телски централен комитет – новата уредба на припознаването доставя възможност за 
неправомерно отнемане на дете от неговата самотна майка при административна 
процедура за „припознаване”. Трябва да се намери справедлив баланс между конку-
риращите се интереси на индивида и обществото. 

Удължаване на срока за предявяване на иск от прокурора в защита на обществе-
ния интерес и този на детето. 

По мое мнение трябва да се отчете интереса от воденето на искове за оспорване и 
установяване на произход на разширен кръг лица, кръг, който беше значително стеснен 
в предишната уредба и не даваше възможност за справедлив съдебен процес като ос-
новно право на човека – чл.6 от ЕКПЧ; както и на установяването на друг начален мо-
мент за отчитане на краткия преклузивен срок за оспорване на бащинството, а с това и 
нарушение на зачитането на личния и семеен живот – чл.8 от ЕКПЧ. Макар и непосле-
дователен в измененията и допълненията на Семейния кодекс българският законодател 
се стреми да усъвършенства материята на произхода и да намери баланса между права-
та и законните интереси на отделната личност и институцията на семейството, като 
защитава най-крехките му индивиди, намиращи се в основата на обществото – децата. 
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Abstract: In the present paper, we make an attempt to analyze the historical sources that 
testify to the conquest of the Byzantine fortresses of Tsimpe and Gallipoli by Ottoman 
Turks. Scientific circles believe that it marked the beginning of the military offensive of 
Asian Islamism against Christian civilization in Europe. Access to the Aegean and 
Marmara Seas meant that the Ottomans were then able to conquer the Southern Balkans 
and also to move north to Bulgaria, Serbia and Hungary. 
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Увод: 
 

Разширяването и стабилизирането на Османския бейлик в началото на XIV век 
интригува и озадачава историците в продължение на много години. Малки групи от 
ислямски гранични нападатели успяват да се обединят и в крайна сметка да се пре-
върнат в мощна империя, която обхваща три континента и поданици с много различ-
ни религии, културен произход и етноси. Все още се търсят отговори на въпросите 
Как се случи това? Каква беше искрата, която запали големия пожар, който ще се 
превърне в могъщата и страшна Османска империя? Прегледът на историческите све-
дения установява, че успешното завладяване на стратегически важния византийски 
полуостров, известен като Галиполи в Егейско море, дава на османците постоянна ба-
за в Европа, от която те да изпратят своите войски на Балканите за своята експанзия. 
Стратегическото местоположение на Галиполи между Мала Азия и Близкия изток и 
Европа го превръща в едно от най-стратегическите места в Османската империя, слу-
жейки като врата между континентите. Историята доказа, че която държава е успяла 
да задържи Галиполи, е успяла да запази властта в региона. 

 
1. Балканските държави в навечерието на османските завоевания 
От историческа гледна точка няма да бъде коректно ако се твърди, че полити-

ческите и военни успехи на османските завоеватели са резултат само на собственото 
им развитие. Прегледът на историческите източници от епохата установява, че като 
една от основните причини за възхода на ислямския свят е непрекъсната политическа 
и социална криза във Византийската империя. През XIV век мощта на ромейската 
държава бавно и сигурно залязва, а предстоящото й бъдеще носи само упадък и не-
успехи.  
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Водещ външен фактор са нарастващите османски завоевания в Мала Азия и той 
придобива решаващо влияние върху икономиката на империята. Византийските им-
ператори от последната династия на Палеолозите тръгват по пътя на непрекъснатото 
и неизбежно изчерпване на материалните и човешките ресурси. Целият XIV век може 
да се счита за век на криза в икономиката на късната Византия. Непрекъснато нараст-
ващият натиск на Запада, първо от венецианците, а след това от генуезците, заплашва 
с перспективата да превърне империята в икономически придатък, в колония на ита-
лианците [15]. Но натискът от Изток има още по-неблагоприятен ефект върху състоя-
нието на производителните сили – смъртоносната примка на османската експанзия 
задушава византийската икономика. Тежестта на военните разходи и преките щети от 
нашествията подкопават основите на някога мощната империя и тя се срива. Просто 
османците изпреварват италианците. Освен това византийските императори не прес-
тават с традиционната си политика за междуособни войни и съперничества и това се 
оказва пагубно в променените външнополитически условия.  

Сред историците битува мнението, че допълнителен фактор, водещ до отслабва-
нето на съпротивителните сили на империята е бушуващата между 1346 и 1353 епи-
демия от чума, наречена „Черната смърт“. Заразата пристига в Мала Азия в края на 
1346 г. и достига до Константинопол през 1347 г. Както и в Европа, епидемията 
унищожава значителна част от населението в столицата и други градове и влошава и 
без това неблагоприятните икономически и аграрни условия в градовете и провин-
цията [8]. Появата й е предшествана от две граждански войни, свързани с борбата за 
престола, съответно през 1320 и 1340 година, които оставят империята разорена и 
уязвима за венецианска, генуезка и османска намеса и нашествия [17]. От 1346 до 
1352 г. епидемията опустошава византийските градове, изчерпвайки населението им 
и оставяйки малко войници да ги защитават.  

През 1352 г., изправен пред българска и сръбска заплахи и от гражданска война, 
император Йоан Кантакузен сключва договор със Сюлейман, син на султан Орхан. 
По силата на този договор османците получават правото да преминат Дарданелите и 
да се установят в Румелия. Две години по-късно османците се възползват от тази въз-
можност при земетресение, което разбива много византийски крепости им позволява 
да превземат увредената крепост Галиполи и да настъпят още по-далече във визан-
тийската територия. От този момент нататък османците се превръщат в основни съ-
перници на византийците, чиито градове продължават да бъдат засегнати от все пове-
че природни бедствия. Към 1453 г., когато Мехмет II завладява Константинопол, гра-
дът има едва тридесет хиляди души население и само няколко хиляди войници, които 
да го защитават [16]  

От само себе си се разбира, че епидемията не е единствената причина за осман-
ския успех, затова и повечето исторически разкази за възхода на Османската империя 
не й отделят голямо внимание. Историците обикновено посочват централната роля, 
която религиозните фактори играят в османско-византийските борби и османския 
триумф. От 20-те години на миналия век в научните среди се обсъждат естеството на 
религията, въведена от османците и нейния ефект върху техния успех [14]. Теорията, 
която повечето западни историци приемат доскоро е модифицирана версия на идеите 
на П. Виттек, австрийски историк, който през 1938 г. публикува своя труд, озаглавен 
„Възходът на Османската империя“, в който твърди, че ранната османска държава е 
създадена благодарение на идеологията на ислямската свещена война срещу не 
мюсюлманите [19]. Войните (гази) са повлияни от традицията на селджуците да нах-
луват на немюсюлманска територия и обвързани от общото желание за борба с хрис-
тиянските неверници [11].  
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Турският историк Д. Кафадар също приема тази теза по същество, отбелязвай-
ки, че „елементът гази“ е един от няколкото елемента, изграждащи османската иден-
тичност, възникнала от приобщаващата природа на християнството и исляма в 
Западен Анадол [10]. Днес историците все още използват тази теза с някои модифи-
кации, които позволяват да се обясни ролята на не мюсюлманите във възхода на 
османците [7].  

Разбира се в историческите среди има изследователи, които оспорват тази теза. 
Така например К. Имбър твърди, че източниците, които историците са използвали за 
изграждането на ранната османска история, написани не по-рано от XV век, „са без 
стойност“. Тъй като „всички„ факти „за Осман Гази и неговите последователи всъщ-
ност са измислица“, трябва да се отхвърлят предположенията, че османците са били 
номади, гази, селяни или каквато и да е комбинация от тях. Вместо това К Имбър 
разглежда възможността ранните османци да нахлуват в съседни територии с цел 
грабеж и залавяне на роби и че гази (или ghazi на арабски) е синоним на „akıncı“, 
„нападател“ на турски [13].  

От своя страна Х. Лоури също поддържа аргумента на К. Имбър и предполага, 
че целта на османската експанзия е предимно грабежи, а не налагането на врага на 
ислямската религия [14]. Фактът, че ислямът не е обединяващ за всички ранни осман-
ци се подкрепя от историческите сведения за големия брой не мюсюлмани, присъе-
динили се към османските сили, включително командири, които са водили осман-
ските армии на Балканите. Ранното османско общество, предполага Х. Лоури, е това, 
в което съжителстват християни и мюсюлмани, погранична общност, в която има 
място всеки, който се интересува от растежа на държавата.  

В тази връзка може да твърди, че ранната османска държава е плуралистично 
общество, което интегрира мюсюлмански и немюсюлмански ценности и позволява 
изразяването на много идентичности. Това е отразено в многобройните обществени 
структури от този период, които са обслужвали хора от всички религии, включително 
дервишки ложи (теке или завия), обществени бани и светилища. 

В наши дни историческата наука разполага с достатъчно исторически данни, 
позволяващи пълна и задълбочена представа за причините за упадъка на Византий-
ската империя в годините на османската инвазия. Както става ясно този упадък се 
дължи най-вече на противоречията, в които попада византийското общество. Растя-
щата икономическа и социалната криза във Византия от края на ХIII в. води до из-
ключително изостряне на обществените противоречия. 

Особено изострени са отношенията между провинциалната и столичната арис-
токрация, династичните борби и икономическата разруха, засягащи всички слоеве на 
византийското общество. Като последица в периода 1321 – 1357 г. се случват пет 
кръвопролитни граждански войни, които разтърсват из основи цялата империя. Про-
дължителното отслабване на централната власт, ненаказаността на провинциалната 
поземлена аристокрация, социалното и класовото разслоение, корупцията в държав-
ния апарат, която е повсеместно разпространена, са ключовите фактори, които пре-
връщат империята в неспособна да отблъсне османските си врагове. Упадъкът на 
Византия се дължи и на обстоятелството, че към този момент във византийското 
общество липсва социална прослойка или класа, която да е способна да я преведе 
през кризата.  
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2. Значение на превземането на византийските крепости за развитието на 
християнката и мюсюлманската цивилизация 

 

Смело може да се каже, че 1352 г. е началото на османското владичество в 
Европа. През тази година османските войски окупират и завладяват крепостта Цимпе 
на полуостров Галиполи. Завладяването на протока бележи основен поврат в исто-
рията на османските нашествия. В своя труд „Елит и власт в Средновековна Бъл-
гария“ Р. Комсалова отбелязва: „Нашествието на османските турци на Балканите 
започва със завладяването на малката крепост Цимпе 1352 г. и особено на важната 
в стратегическо отношение Галиполи през 1354 г. Тези първи грабителски рейдове 
засягат и българските територии на юг от Балкана.“ [5] 

Много български историци гледат на завладяването на крепостите Цимпе и 
Галиполи като основен повратен момент в българската и европейската история. Спо-
ред М. Младенов „Падането на Галиполи под османска власт в началото на март 
1354 г. с основание се смята за ключово събития в балканската история през  
ХІV век.” [3]. По мнението на В. Иванов „Малката крепост Цимпе е първо-
то трайно владение, европейското предмостие на османските турци, които повече 
никога няма да напуснат територията на континента“ [4]. Според него и преди то-
ва те стават незаобиколим фактор в политическите битки на Византия заради ролята 
си на наемници в междуособните войни на местните владетели. Така са получили 
възможност да извършват не само набези в българската и византийската част на Тра-
кия, но и трайно да се установят на европейска територия. 

Подобна е хипотезата и на Б. Цветкова, според която „Улеснени от земетръс 
през 1354 г., те овладели Галиполи и с това открили пътя си към византийската 
столица и към вътрешността на Балканския полуостров. Сега грабителските набе-
зи не били крайната цел на османското проникване. Османските турци идвали вече с 
нескрито намерение да се установят трайно в балканските земи“ [6]. За Хр. 
Матанов и Р. Михнева няма съмнение, че „Отсъствието на достатъчно ефикасна 
съпротива открива пред младата османска държава простор за настъпление на 
Балканския полуостров. Това се превръща в изключително благоприятен фактор за 
развитието на османското емирство в държава с подчертан експанзионистичен 
характер“ [2]. 

Турският историк Х. Иналчик пише в книгата си „Османската империя: Кла-
сическата епоха 1300-1600“, че преди придобиването на Галиполи Османската дър-
жава е била „не повече от едно от многото погранични княжества“, и че „събития-
та след 1352 г. са й донесли толкова стабилно превъзходство над останалите страни в 
региона, че в рамките на 30 години тя се е превърнала в здраво сплотена и мощна 
империя [12].“ Х. Иналчик също твърди, че завладяването на Галиполи е „съдбонос-
но събитие“ за османците, тъй като са успели „…да си укрепят положението на Бал-
каните с перспективите за безгранична експанзия на запад [12]”. Както отбелязва К. 
Манчев „… първото османско владение на Балканите е Галиполският полуостров: 
през 1352 г. османците превземат крепостта Цимпе, а през 1354 г. – Галиполи. 
Оттук минава османската експанзия към Тракия, по долината на р. Марица на за-
пад, към Стара Загора и Добруджа на север и към Беломорското крайбрежие на 
югозапад“ [1].  

По-късното превземане на Константинопол, както и османските набези в 
Сърбия, Влашко, Унгария, Византия и други балкански земи се явяват пряк резултат 
от завземането на Галиполи. Историкът К. Финдли пише, че османците са успели да 
се разраснат като пряк резултат от първокласното им разпоположение в крепостите 
Цимпе и Галиполи [9]. Този полуостров е осигурил плацдарм за по-късно проникване 
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на Османската империя в Европа и докато османците са успявали да го контролират, 
те са имали жизненоважна позиция в регионалната карта.  

Тъй като християнските сили се чувстват все по-притеснени от нарастващата 
мощ на Османска империя, се правят планове Галиполи да се върне обратно на 
Византийската империя. Въпреки, че се водят неофициални разговори за кръстоносен 
поход, той не се осъществява по това време и единственият владетел, който отговаря 
на молбата е братовчедът на византийския император, херцог Амедей VI Савойски 
[18]. През 1366 г. Амедей успява да превземе Галиполи и веднага го връща на визан-
тийците. Тази загуба води до криза за османците, тъй като те на практика остават от-
къснати от покорените си европейски земи. Османската експанзия на запад е застра-
шена без войските и доставките, които спасителната линия на Галиполи осигурява. 
За съжаление Галиполи попада обратно в османски ръце през 1376 г., благодарение 
на споразумението на Мурад I, с което той осигурява византийския трон за Адроник 
IV в замяна на жизненоважния полуостров [12].  

Както става ясно, местоположението на Галиполи е важно за византийците. 
Както беше посочено, двете крепости със сигурност се явяват ключова военна база на 
Балканите и дълго са използван като буфер за спиране на напредващите армии и фло-
та от османските земи. Също така е важно да се отбележи значението на Галиполи за 
османците освен във военен и в социален смисъл след като Сюлейман поема контро-
ла над Галиполи и в по-голяма степен, когато Мурад I задържа Галиполи през 1376 г.. 
И двамата османски владетели започват да укрепват тази „европейска крепост“ засел-
вайки я с мюсюлмани от Анадола. По-голямата част от турските цивилни, които се 
преместват в тези земи са номади, тъй като се смята, че те могат лесно да преминат и 
да се адаптират към ислямската религия[12]. Турските села започнали да изникват и 
да установяват граница, която непрекъснато се разширява, когато все повече турци се 
заселват в тази земя. Въпреки че турците водят много битки в и около Галиполи през 
следващите над 500 години, районът никога не попада в чужди ръце, което позволява 
на османската империя да процъфти. 

 
Заключение: 
 

От анализa на историческите документи се установява, че към средата на 14 век 
силата на Османската държава нараства с тревожни темпове. За съжаление народите 
на християнска Европа са заети с междуособни войни и неглижират мощта на ислям-
ската военна машина, която стои на прага им. През 1352 г. османската армия отплава 
през Хелеспонт, превземайки първата си територия в Европа – малката византийска 
крепост Цимпе. Две години по-късно те си осигуряват и втори опорен пункт – кре-
постта Галиполи. Това поставя началото на нова офанзива от страна на ислямските 
народи в Азия срещу християнската цивилизация на Европа. 
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Abstract: Following article deals with the legal regulation of marriage in the Slovak law. It 
states requirements before entering into marriage, describes choices that subjects have, 
explains the impediments that may arise and clarifies the consequences from the conclusion 
of civil and church marriage.  
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Marriage is a complex social, moral, biological and legal bond. Generally, the law 

describes marriage as personal and property alliance1. In Slovakia, legal framework regulating 
marriage consists of the Constitution (Act No. 460/1992 Coll.), the Civil Code (Act No. 
40/1964 Coll.) and the Family Act (Act No. 36/2005 Coll.).  

According to Article 41 of The Constitution „marriage is a unique union between a 
man and a woman. The Slovak republic protects the marriage and helps its good. Marriage, 
parenthood and the family are under protection of the law. Special protection of children 
and minors is guaranteed.” As stated, in Slovakia, marriage shall be concluded solely 
between one man and one woman. Our law does not recognize partnership between the 
subjects of the same sex, neither polygamy. The same definition is concluded in the main 
principles of the Family Act.  

Marriage as a permanent union is concluded voluntarily. The spouses are equal in the 
rights and obligations. The Family Act states the purpose of marriage which is to create a 
harmonious and permanent community life which ensures the proper upbringing of 
children. To achieve this purpose, there shall be an emotional relation between the subjects 
(as opposed to all the other legal relations). The subjects are irreplaceable and they may not 
change the content of the existing relationship (their rights and obligations are stated in the 
law).  

Article 1 paragraph 1 of the Family Act states that marriage is concluded upon 
voluntary and free decision of subjects after meeting the requirements of the Family Act. 
The moment of the agreement between the subjects to conclude marriage is considered as 
an engagement. Our law does not recognize any legal consequences arising from the 
engagement, however the Family Act identifies the subjects as a betrothed couple. Before 
the conclusion of marriage the betrothed couple shall fill out an application to conclude 
marriage. In this application, the couple states their personal data, a decision about their 
surname, declaration that they do not recognize any reasons for excluding marriage and that 
they do know each other’s health conditions. If life of one of the betrothed is directly 
threatened, there is no need for such application.  

Full legal capacity is another requirement needed for conclusion of marriage. It is 
acquired upon the attainment of the age of 18. In case of exceptional circumstances, the 
court may permit marriage to the person who have attained the age of 16 (Article 11 
paragraph 1 of the Family Act). By entering into marriage the minor acquires full legal 

                                                            
1 Lazar J. a kol., Občianske právo hmotné I., 2018. 
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capacity to act (Article 8 paragraph 2 of the Civil Code). The permission of the court is also 
needed for the person whose legal capacity to act has been restricted (Article 12 paragraph 3).  

The Slovak law recognizes civil marriage and church marriage (religious ceremony) 
which are considered equal. Betrothed couple may choose whichever option they prefer. 
Both ceremonies shall have the same consequences.  

Article 4 of the Family Act regulates civil marriage. Betrothed couple makes 
declaration of marriage at the registry office (matričný úrad), determined by the permanent 
residence of one of the subjects. The registry office may permit ceremony to be held at any 
other chosen registry office or any other suitable place. The declaration must be made 
before the mayor or the appointed deputy and in the presence of the registrar (matrikár) and 
two witnesses. If life of one of the betrothed is directly threatened, the marriage may be 
concluded at any registry office and at any place without prior permission.  

Article 5 of the Family Act regulates church marriage. The declaration of marriage is 
made before the priest or other competent authority according to the church rules and two 
witnesses. Such a marriage is concluded in church or at another suitable place designated 
by the internal regulations of the church or religious society for religious ceremonies or 
religious acts.  If life of one of the betrothed is directly threatened, the marriage may be 
concluded at any suitable place. After the marriage contract is concluded, the body of the 
church is required to deliver the record of the marriage to registry office in whose 
jurisdiction the marriage was celebrated within three working days.  

There are 15 registered churches and religious societies in Slovakia. 62 % of the 
population adheres to the Roman Catholicism2. According to the Roman Catholic rules 
betrothed couple is obliged to take part in the meetings before the wedding ceremony, 
which prepare the couple for marriage3. Depending on the priest and the status of the 
betrothed, these meetings may take from 2 to 6 months. Usually, they are held in the church 
where the ceremony will take place. The priest gives advice to the couple about resolving 
arguments with faith, educates them about the right way of raising children, they discuss 
the purpose of marriage and the role of the church in the marriage, etc.4  

There is also a possibility of marriage by proxy (one of the betrothed subjects is not 
physically present at the wedding). Under Article 8 of the Family Act the registry office 
shall permit proxy marriage if both betrothed filed an application. Well-founded reasons 
must occur. The registry office shall issue an administrative permission after the 
consideration of the reasons. Only one of the betrothed subjects may be represented by 
proxy. The representative must have written warrant which contains name, surname, date of 
birth and permanent address of both the representative and the delegated (the represented 
betrothed subject). It also must declare that there are no reasons for excluding marriage and 
that the betrothed couple do know each other’s health conditions. The representative must 
be natural person of the same sex as the delegated and must be fully legally capable to act. 
The purpose of the requirement of the same sex aims to maintain and respect the festive 
way of wedding ceremony.5 The proxy loses its force after the marriage declaration has 

                                                            
2 Slovak statistics portal – information from the last census (2011), available at 
[https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/54eb0cba-ec99-4549-8a33-
5c86eead59c1/Tab_14_Obyvatelstvo_SR_podla_nabozenskeho_vyznania_scitanie_2011_2001_1991.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=knLHnky&CVID=knLHnky&CVID=knLHnky&CVID=knLHnky] 
3 Can. 1063 paragraph 2 Codex iuris canonici, available at 
[https://www.kbs.sk/pdf/CIC/CIC2019.pdf] 
4 Spolok svatého Vojtecha, Príprava na sviatosť manželstva, available at 
[https://rodina.kbs.sk/uploads/kcfinder/files/Dokumenty/Dokumenty%20vatikánskych%20úradov/Pri
prava%20na%20sviatost%20manzelstva.pdf] 
5 Lazar J. a kol., Občianske právo hmotné I., 2018. 
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been made (the act for which it was issued is done), one of the parties terminates the proxy 
or one of the parties dies.6 The termination of the proxy is effective only in case if the other 
betrothed subject acquire the knowledge of termination before declaring entering into the 
marriage (Article 8 paragraph 3 of the Family Act).  

The Family Act states impediments which shall cause invalidity of the marriage act. 
The first one is existence of another marriage. As already stated, the Slovak legal system 
strictly obeys the rule of monogamy. Under Article 9 of the Family Act, marriage shall not 
be concluded if one of the betrothed is already bound by another matrimonial relationship. 
The rule of monogamy is also secured in the Slovak Criminal Code (Act No. 300/2005 
Coll.). Under Article 204 of the Criminal Code „any person who contracts a second 
marriage before the first marriage has been dissolved shall be liable to a term of 
imprisonment of up to two years. The same sentence as referred to in paragraph 1 shall be 
imposed on the offender who contracts a marriage with a person who is already married.” 
The court dissolves the bigamy marriage ex officio.  

Under Article 10 it is prohibited to conclude marriage between the ascendants and 
descendants and between siblings. The impediment of kinship is regulated by the Criminal 
Code as well. Article 203 states “any person who has intercourse with a relative in the first 
degree or with a sibling shall be liable to a term of imprisonment of up to two years”. 
However it is possible to enter into matrimonial relationship with a further member of 
family (marriage between cousins, between uncle and his niece). The same rules apply in 
case of adoption. By adopting a child, there arises the same relationship as of relatives in 
the direct line. The court dissolves marriage between the abovementioned relatives ex 
officio.  

Third impediment for concluding marriage the age of the betrothed subject. As 
already stated, marriage may be concluded only after attaining full legal capacity to act or 
after the permission of the court to the minor of 16 years old if special circumstances occur. 
The Slovak law does not state a maximum age for the conclusion of marriage.  

Article 12 paragraph 1 of the Family Act prohibits conclusion of marriage if the 
subject has been fully robbed of his legal capacity to act. However this substantive law rule 
is contrary to the procedural law rule. Since 1st of July 2016 the court shall not fully rob a 
person of his legal capacity to act under Article 231 of the Code of Civil Non-Dispute 
Procedure (Act No. 161/2015 Coll.). Therefore it is only possible to restrict person’s legal 
capacity to act. If the person whose legal capacity to act has been restricted wants to get 
married, he may do so only after the permission of the court (Article 12 paragraph 2 of the 
Family Act). The following paragraphs 3, 4 and 5 regulate the possibility of concluding 
marriage if the person suffers from mental illness. The court may permit entering into 
marriage to the person whose health condition is in accordance with fulfilling the purpose 
of marriage. However if the person suffers from the mental illness that may cause full 
robbing of his legal capacity to act, the court cannot permit such marriage. 

The final impediment for concluding marriage is the situation, where there was a 
mistake of the legal act of entering into marriage. Article 14 paragraph 1 of the Family Act 
states that marriage is invalid if the declaration about entering marriage was not expressed 
voluntarily, seriously, undoubtedly and understandably. These are the requirements for 
validity of the legal act generally regulated in the Article 37 of the Civil Code. The act is 
not expressed voluntarily, if the coercion appears (physical and psychical). The lack of 
seriousness appears if the person who expressed his will, did not intend to cause legal 
consequences which would otherwise arise. The act is expressed not undoubtedly if its 

                                                            
6 general rules regulating the proxy under Article 33 paragraph 1 and 2 of the Civil Code. 
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content is not clear and factual lack appears. And finally, the act cannot be understandable 
in case if its content is so vague, that even after further explanation, the meaning of the act 
is not evident7.  

The rights and the obligations of the spouses are regulated in the Family Act (Article 
18-20) and the joint property of spouses is regulated under Articles 143-151 of the Civil 
Code.  

The marriage may end by the death of one of the spouse/both, declaration of the 
person’s death or divorce. The Slovak legal system recognizes a right to divorce only in the 
well-founded situations. Under Article 23 of the Family Act the court may terminate the 
marriage after the petition was filed by one of the spouses in the case of deep and 
irretrievable breakdown of marriage, if it may no longer serve its purpose and it is not 
possible for the spouses to recover the health of the matrimonial relationship. It does not 
matter whether the marriage was concluded in the civil ceremony or the church ceremony. 
The court does not take this fact into consideration and the legal consequences arise for 
couples in both situations. It might be a problem for a believing spouse, since the religious 
union is a lifetime promise pursuant to the principle of „What God has joined together, let 
man not distribute.”  
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Abstract: The article presents the historical developmentof German environmental legislation 
as well as current acpectsand international agreements in this field. 
 

Key word: European Union, environmental legislation 
 

 
Исторически аспекти 
 

Опазването на околната среда е цел на националната политика, според Основ-
който е приет през 1949 год. и има статут на Конституция. ният закон на Германия, 

Чл. 20а  „Принцип на грижата за околната среда“ гласи, че „държавата защитава, като 
израз на отговорността си към бъдещите поколения, природните ресурси и оцелява-
нето на животинския свят по силата на законодателството и в съответствие със зако-
на и правосъдието чрез органите на изпълнителната и съдебната власт в рамките на 
конституционно установения ред“. 

Законодателните правомощия, а оттам и правомощията по силата на екологич-
ното законодателство са от компетентността на федералното правителство и прави-
телствата на федералните провинции. В противоречие на Принципа по чл. 30 (Пре-
зумпцията за правомощията на провинциите) и чл. 70, ал. 1, GG, според който дър-
жавата има правомощия да въвежда законодателство в определени сфери, повечето 
закони са приети не от провинциите, а от федералното правителство.  

 

По отношение на законодателните правомощия на съответния законодателен 
орган се прави разграничение между: 

 1. Изключителните законодателни правомощия на федералното правителство 
(чл. 71, 73, GG) в сфери като външната политика, отбраната, валутната политика и 
паричната система; 

 2. Регламентирани са и следните сфери, които са обект на други законодателни 
действия (чл. 72, 74, 74а, GG): 

•  Управление на отпадъците; 
•  Химическа безопасност; 
•  Замърсяване на въздуха и намаляване на шумовото замърсяване; 
•  Ядрена безопасност и радиационна защита.  
 
Германия е федерална парламентарна република, съставена от шестнадесет про-

винции. Две от тях Хамбург и Бремен представляват свободни градове, а градът-про-
винция Берлин има статут на федерална столица. 
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Според Основният закон на Германия, правителството на всяка федерална про-
винция трябва да се придържа към правилата за републиканско, демократично и со-
циално управление, на основание на чл. 28 от Конституцията. 

Въз основа на реформата на федерализма през 2006 г. правителството на Герма-
ния внася проектодокумент за изработване на цялостен Закон за околната среда. Така 
възниква . Реорганизацията на законода-Федералният закон за защита на природата
телните правомощия позволяват да се направи изпълнима в национален мащаб, „ця-
лостна кодификация“ по всички важни въпроси, обхванати от Закона за околната сре-
да. Федералното правителство запазва правомощията си да подготвя и гласува рамко-
во законодателство по важни въпроси в областта на околната среда: по този начин 
става предмет на т.нар. „паралелно законодателство“. 

Целта на реформата на федерализма, реорганизацията на правомощията между 
федералното правителство и федералните провинциите е също така да подкрепи при-
лагането на законодателство на Европейския съюз в Германия.  

 

Реформата начертава посоката за създаване на единно законодателство в об-
ластта на околната среда със следните раздели: 

•  Общи цели и принципи на законодателството в областта на околната среда; 
•  Междусекторни проблеми, които засягат околната среда; 
•  Законодателство в областта на околната среда, което урежда проблемите с от-

делни проекти (процедура за интегрирано лицензиране на проекти, мерки за 
интервенция и мониторинг, процедури за спазване на изискванията за еколо-
гична защита в предприятията, функциониращи системи за управление на 
дейностите съобразно приоритета за опазване на околната среда); 

•  Управление на водните ресурси; 
•  Опазване на природата. 
 
Правни инструменти за опазване на околната среда 
Правните инструменти за защита на околната среда, с които законодателството 

разполага, включват: 
 1. Правни инструменти, обвързани със законодателството в областта на окол-

ната среда (Ordnungsrecht) – задължение за регистрация и информираност, изискване 
за оповестяване и разкриване на информация, изискване за гарантиране на сигурност, 
правни забрани с опция за даване на разрешение и одобрение от страна на определе-
ни органи (превантивни / репресивни забрани); 

 2. Инструменти за планиране, предвидени от законодателството в областта на 
околната среда-Fachplanung: озеленяване, планове за опазване на чистотата на възду-
ха, планове за управление на водните ресурси, планове за управление на отпадъците; 

  Цялостно ландшафтно планиране (устройствени планове, планове за земе-
ползване); 

  Процедурни правила за получаване на информация; 
 3.  Данъчни инструменти, предвидени в законодателството в областта на окол-

ната среда; 
  Екологични данъци и такси; 
  Насърчителни данъци; 
  Компенсаторни такси (компенсации за намеси); 
  Неформални инструменти в областта на екологичното право; 
  Препоръки, предупреждения, жалби, официални консултативни документи 

по въпроси от областта на опазването на околната среда. 
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Правни аспекти на практиките за контрол на замърсяването на околната 
среда 
Германия е международно призната като инициатор на дейностите за защитата 

на климата и в сферата на възобновяемите енергийни източници. Тя е е първата ин-
дустриална нация, която през 2011 г. се отказва от ядрената енергия. В продължение 
на години страната е лидер в стратегията, която обединява мерките за борба с клима-
тичните промени и тези в областта на опазването на околната среда. Една от целите  
на тази стратегия е повишаване на енергийната и ресурсната ефективност, развитието 
на възобновяемите енергийни източници и суровини.  

Мерките целят насърчаване на разработването на нови енергийни технологии, 
както при предлагането – под формата на разработване на ресурси за добив и центра-
ли за преработка на енергия от възобновяеми източници, така и при търсенето – на-
сърчаване на потребителите на енергия да потребяват отговорно. 

Чистата природа, чистият въздух и чистите водни ресурси са предпоставка за 
по-високо качество на живот и подобрено качество на околната среда в Германия. 
Показателите за равнището на замърсяване на въздуха и водите вече се подобряват, 
защото много вредни емисии са значително редуцирани през последните години. 

 
Инструменти за регулиране на поведението, въздействащо върху околната 
среда 
Различните регулативни инструменти най-общо се класифицират като инстру-

менти за пряка регулация и инструменти за непряка регулация: 
 
Пряка регулация на поведението към околната среда 
Преките мерки за регулиране на поведението към околната среда включват 

правни мерки, чието изпълнение води до непосредствена промяна в поведението по 
отношение на околната среда. Традиционните инструменти от този тип са законода-
телствата, „които се разработват като пряко следствие от политиките и регулаторни-
те правни рамки и обикновено неспазването им се наказва с налагане на санкции“ 
(Knopp 2008: 53). Така действията с неблагоприятно въздействие върху околната сре-
да стават обект на административен контрол, който се характеризира с правни изиск-
вания за уведомяване, регистрация, лицензиране, разрешение, одобрение и други 
процедури за даване на разрешение за участие в такава дейност. Пряката регулация 
се упражнява също чрез изрично забраняващи правни клаузи или такива, които 
изискват определено поведение по закон. 

 
По силата на Федералния закон за защита на природата ,чрез абсолютни правни 

забрани се регулира определено поведение, което оказва неблагоприятно въздействие 
върху околната среда.  

Разрешителните процедури са ключов инструмент в настоящото регулаторно 
законодателство в областта на околната среда също и в много други европейски дър-
жави. Строго забранено е да се изпълняват без разрешение проекти, за чието изпъл-
нение трябва да се получи разрешение. Дейностите по построяването или експлоати-
рането на съоръжение, което оказва въздействие на околната среда, използването на 
компоненти на околната среда или производството и разпространението на определе-
ни продукти могат да бъдат обект на разрешителен режим“ Разрешителното е кон-
ститутивен административен акт, който предоставя на ищеца правото на законно 
участие в дейност, която би била забранена без получено разрешение. 
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Законодателството в областта на околната среда включва редица т.нар. еколо-
гични задължения, като от особено значение са т.нар. основни задължения, които се 
налагат на всички членове на обществото или на определена група. Обикновено ос-
новните задължения включват превантивни мерки, най-вече за опазване на природ-
ните ресурси, водите или почвите. Редом с основните се предвиждат „множество до-
пълнителни задължения, които могат да са от полза за опазването на околната среда, 
като например задължения за популяризиране и представяне, мониторинг и защита, 
задължения за сътрудничество и задължително разкриване на определена инфор-
мация, организационни задължения и задължения за толериране на определени дей-
ствия“.  

 
Непряка регулация на поведението към околната среда 
Непреките мерки за регулиране на поведението към околната среда не разчитат 

на разпоредби, а целят да повлияят върху мотивацията: предвидени са стимули при 
следване на екологосъобразно поведение, като на адресата се оставя свобода за 
действие. Инструментите за непряка регулация на поведението спрямо околната сре-
да включват инструменти за информираност, икономически мерки, като например 
данъчни сертификати, както и субсидии. 

 
Информация, жалби и сигнали 
По силата на Закона за информация за околната среда в Германия, свободният 

достъп до информация за околната среда е средство за повишаване на чувствител-
ността и информираността на гражданите и публичните власти към необходимостта 
от ефективна политика за околната среда. Информационните средства за повишаване 
на чувствителността и екологичната съзнателност включват политически и морални 
призиви, предупреждения, препоръки и други форми на осигуряване на информация, 
като например етикетите на продуктите и информация за продуктите и възможните 
начини на употреба. 

 
Данъци и такси 
Най-важните средства за непряко регулиране на поведението са налози, данъци 

и такси, вноски за направени допълнителни подобрения, както и специални налози 
,свързани с поведение, което влияе върху околната среда. „Те определят цената за 
използването на околната среда и дават свобода на участниците в пазара да решат да-
ли и как ще действат въз основа на анализа на съотношението между разходите, кои-
то биха направили, и ползите, които биха получили“ На практика обаче, може да въз-
никнат редица проблеми поради невъзможността за оказване на пряко влияние върху 
поведението към околната среда чрез данъци и такси. Ако те са твърде ниски, замър-
сителите ще изберат да ги платят, вместо да променят поведението си, което нанася 
вреди. Ако пък са твърде високи, могат да изкривят условията на икономическа кон-
курентоспособност.  

В Германия се начисляват следните данъци и такси, свързани с околната среда: 
  налози за отпадни води; 
  изравнителни такси съгласно Закона за защита на природата, както и такси 

за защита на горите в различните федерални провинции; 
  такса водочерпене в някои провинции (т.нар. „воден данък“); 
  такса за транспортиране на отпадъци (в рамките на Закона за потребите-

лите). 
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Стимули за потребителите на екологично чисти продукти: 
„Стимулите за употреба“ са определени по силата на разпоредби, които облек-

чават или налагат общи ограничения върху използването на вредни за околната среда 
продукти в сравнение с продукти, които отговарят на екологични стандарти. Въпреки 
че не се изискват от закона, тези стимули се считат за желателни – по този начин про-
дуктът, който е спазил тези стандарти, се смята за екологично по-чист от друг про-
дукт от същия вид, който не отговаря на екологичните стандарти. „Макар че този ин-
струмент не включва финансови стимули в средносрочен и дългосрочен план, се 
очакват промени в поведението на потребителите, които да доведат до изтласкване от 
пазара на екологично по-вредни продукти. Допълнителната финансова помощ е фор-
ма на непряка регулация на поведението. Субсидиите представляват парична или не-
парична подкрепа, предоставена от държавата, без да се предоставя в замяна продукт 
или услуга от страна на получаващия субсидията. Субсидиите са спорна мярка, тъй 
като с тях може да се злоупотребява, а чрез тях могат да се прехвърлят разходите за 
опазването на околната среда към широката общественост и данъкоплатците.  

В Европейският съюз се забелязва тенденция за редуциране на субсидиите за 
мерките в областта на опазването на околната среда. 

 
Екологични сертификати 
Идеята за издаване на сертификати за поведение към околната среда се основа-

ва на пазарно-съвместимата форма на количествен контрол от страна на държавата. 
Схемите, които са на основата на сертификати, не определят цени, като начална точ-
ка, а допустимото ниво за определено бъдещо използване на природни ресурси или 
елементи на околната среда, като оставят на пазара да оформи сектора за търговия на 
допустимото количество. Това е схемата, договорена за глобалната политика по опаз-

Протоколът от Киото е междунаване на климата в рамките на Протокола от Киото. -
роден документ, приет в Киото, Япония през декември 1997 г. в допълнение към 
Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата. Този документ е междуна-
родно споразумение за контрол над глобалното затопляне, ангажиращо подписалите 
го държави да намалят своите емисии от парникови газове. 

Раздават се квоти за емисии въглероден диоксид, които предоставят на прите-
жателя си правото да замърсява околната среда до степента, определена по квотата. 
Ако той все пак замърсява в по-малка степен, отколкото му е позволено, може да 
продаде неизползваните квоти на друг замърсител. „По този начин предприятията 
могат да направят своя избор дали да предприемат мерки за намаляване на емисиите 
от дейността си, или да закупят допълнителни квоти от други предприятия, които са 
успели да намалят емисиите си при по-ниски разходи“ Този инструмент има голям 
успех в борбата за намаляване на вредните емисии. 

Все повече нараства значението на икономическите инструменти като задължи-
телно допълнение към законодателните актове, регулиращи поведението спрямо 
околната среда. Същевременно обаче не съществува една-единствена „правилна“ 
мярка или набор от мерки. Инструментите трябва да се подбират, за да се постигне 
подходящ баланс между различните интереси на потребителите на околната среда 
или природните ресурси, интересите на засегнатите от действията на участниците 
лица, интересите на широката общественост и на целите за опазване на околната среда.  

 
Опазване на природата и почвите 
Опазването на природата и на ландшафта е важно за защитата на климата и за 

противодействие на климатичните промени. Тази нетехническа страна на защитата 



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

158 

на климата и приспособяването към промените до момента често е била пренбрег-
вана в определянето на политиката по отношение на климата в световен мащаб. 
Твърде малко внимание се обръща на значителната роля на почвите в процесите по 
регулирането на равнищата на въглерод (C) и азот (N). 

По силата на Федералния закон за контрол върху емисиите (BImSchG), се спаз-
ват мерките за опазване на почвите при определянето на ограниченията за емисиите 
и имисиите и разширяване на съществуващите концепции за определяне на горни 
граници (като т.нар. „критично натоварване“, което изчислява съотношението между 
съдържанието на хранителни вещества и съдържание на вредни вещества), за да се 
включат допълнителни параметри. 

 
Политика и регулации в областта на опазването на околната среда 
Напоследък някои инструменти се опитват да наподобят германските „префе-

ренциални цени“ (Einspeisevergütung) за електроенергия от възобновяеми енергийни 
източници. В същото време задължителната държавна регулация продължава да е ва-
жен инструмент и това е видно от факта, че новите инструменти от този вид – тоест 
онези, които са по-гъвкави – се използват все по-често в международен план. Особе-
но впечатляващ е японският принцип на „водещия играч“ (top-runner): в рамките на 
определен период енергоемките продукти като например хладилници, компютри и 
климатици трябва да достигнат потреблението на най-енергоспестяващия продукт в 
своята продуктова категория, в противен случай получават официални предупрежде-
ния от административен порядък и може да им бъдат наложени глоби.  

Една амбициозна политика за околната среда, която цели да управлява интере-
сите на различните играчи, зависи от разширяването на социалната база на своето 
действие. Затова управлението на проблемите в областта на околната среда зависи от 
сътрудничеството, често в рамките на широка мрежа от правителствени и неправи-
телствени организации. За защита на околната среда вече е изградена мрежа от еко-
логично ориентирани бизнес организации, като например BAUM (Германската ра-
ботна група за управление на мерките в областта на околната среда), Future и Светов-
ния бизнес съвет за устойчиво развитие. На местно равнище се включват и редица 
други участници в работата по целевите дейности и прилагането на мерки – напри-
мер 2427 германски общини са излезли с решения по Местната работна програма. 

 

Германия отделя 54 милиарда евро, за да стимулира по-екологичен начин на 
живот. През 2020 год. германското правителство одобри цял пакет с мерки, насочени 
към намаляване на парниковите газове, които водят до глобалното затопляне на пла-
нетата. В съответствие с поетите международни ангажименти, до 2030 година Герма-
ния трябва да намали емисиите от въглероден двуокис с 55 процента в сравнение с 
нивата от 90-те години на миналия век. 

Във всички сфери на германската икономика емисиите на CO2 днес са по-нис-
ки, отколкото преди десетилетия. Единственото изключение е транспортът. Той из-
хвърля 160 милиона тона въглероден двуокис годишно, от които 60 процента се дъл-
жат на автомобилите. За да достигне до 2030 собствените си климатични цели, Гер-
мания трябва да намали парниковите газове, изхвърляни от транспорта, до 95 милио-
на тона. Цените на бензина се увеличат, а от 2019 г. автомобилите с дизелов двигател 
са забранени. Собствениците на жилища биват насърчавани чрез данъчни облекчения 
да ползват по-екологични горива вместо нафта за отопление. 

Германското правителство залага на електромобилите. Според поред одобрения 
план до 2030 година по пътищата на страната трябва да се движат от седем до десет 
милиона електрически и хибридни коли и всеки втори градски автобус трябва да се 
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движи с електромотор. В момента в Германия има 31 хиляди електромобили и почти 
103 хиляди хибридни коли. За да бъдат стимулирани германските шофьори да се 
преориентират към електромобилите, купувачите на такива се ползват с големи фи-
нансови облекчения. Субсидиите за закупуването на по-скъпи автомобили са значи-
телно по-ниски. Освен това двойно се намалява годишният данък за ползването на 
служебен автомобил за лични нужди – с 0,5 до 0,25 процента от първоначалната му 
цена. 

Чистата природа, чистият въздух и чистите водни ресурси са предпоставка за 
по-високо качество на живот и подобрено качество на околната среда в Германия. 
Показателите за равнището на замърсяване на въздуха и водите вече се подобряват, 
защото много вредни емисии са значително редуцирани през последните години. 

 
Шумово замърсяване 
Чрез реформи на Закона за защита срещу авиационния шум от 1971 г. през пос-

ледните години е постигнат сериозен напредък в правните и практическите регула-
ции по отношение на защитата от шумово замърсяване. Това води и до изпълнение 
на плана за редуциране на шума, въведен по силата на Директивата на ЕС относно 
шума в околната среда. 

Освен това министерството на транспорта е вложило милиарди евро в модерни-
зацията на железопътната мрежа в Германия, за да се спазват максимално точно раз-
писанията, а и да се намалят интервалите в движението на влаковете. 

По данни на германското Министерство на икономиката и енергетиката, в мо-
мента 35 процента от произвежданата енергия се изразходва за отопление на жилищ-
ните и административните сгради. При това се отделя въглероден двуокис, който 
представлява около една трета от общото количество, изхвърляно в атмосферата на 
Германия. Вредните емисии са особено високи при използването на котли, работещи 
с мазут, а такива отоплителни инсталации има в 5,8 милиона от германските домове.  

За да ускори процесът на модернизиране, правителството е решило да стимули-
ра финансово собствениците на жилища, които заменят старите си котли с по-еколо-
гични. Премията ще възлиза на 40 процента от разходите за подмяната на инстала-
цията. А от 2026 година няма да е възможно да се монтират отоплителни системи, ра-
ботещи с мазут. Това обаче съвсем не са всички финансови стимули за намаляване на 
вредните емисии. Сред мерките е и да се установи динамично растяща цена на еми-
сиите въглероден двуокис. През 2025-а цената ще нарасне на 35 евро, а след това ще 
се движи между 35 и 60 евро в зависимост от търсенето и предлагането на сертифи-
кати, даващи правото на определен обем емисии на CO2. 

 

Законодателството за управление на отпадъците  
Законодателството за управление на отпадъците се основава на нормативните 

актове на европейските институции, законодателство на Федералната република 
Германия, законодателството на федералните провинции и наредбите на местните 
служби за управление на отпадъците. При неговото формиране са взети под внима-
ние и превантивният принцип, принципът „замърсителят плаща“ и принципът за сът-
рудничество. В основата стои Законът за затворения жизнен цикъл на веществата и 
управлението на отпадъците, който бива подложен на промени във връзка с приема-
нето на Рамковата директива за отпадъците на ЕС. Тя изработена с цел засилване на 
превенцията и практиките по рециклиране и повторно използване на отпадъците. По 
силата на този Закон промишлеността и търговският сектор поемат отговорността за 
рециклирането и повторното оползотворяване на отпадъците, както и разходите. 
Всички отпадъци от домакинствата и отпадъците от дейността на различни съоръже-
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ние, които подлежат на обезвреждане и отговорно третиране, трябва да бъдат преда-
дени на отговорните институции, които имат правомощния по закон да се занимават 
с подобни отпадъци. За тази услуга се начисляват съответните данъци и такси. 

Законът предвижда третирането на отпадъците, предназначени за депониране, 
да бъде с приоритет в рамките на територията на Германия (принцип на самодоста-
тъчността), като в същото време отпадъците, предназначени за рециклиране и пов-
торна употреба, да са обект и на свободното движение на стоки в рамките на Евро-
пейския съюз.  

Прилагането на законодателството за управление на отпадъците е задача пре-
димно на правителствата на федералните провинции и се ръководи от изискванията 
за надзор на управлението на отпадъци, предвидени в Закона за затворения цикъл на 
веществата и управлението на отпадъците. Съществуват изисквания по отношение на 
оползотворяването на отпадъците и информираност за извършено обезвреждане, ли-
цензи за транспортиране и възлагане на дейността на специализирани фирми за уп-
равление на отпадъците. 

Действащата политика по отношение на управлението на отпадъци в Германия 
води до бързо развитие на технологии за рециклиране и депониране, които са важна 
ниша на пазара на екологични технологии. Секторът за управление на отпадъците 
осигурява заетост на над 200 хил. души, а годишният му оборот е над 40 милиарда 
евро. Построена е и подходящата инфраструктура за обработка на всякакви видове 
отпадъци. 

Показателите за рециклирани отпадъци на Германия са най-високите в света и 
показват как индустрията за управление на отпадъци допринася за устойчивото ико-
номическо развитие и управление, включително чрез мерките за спестяване на суро-
вини и на енергия. Отпадъците, които не могат да бъдат рециклирани, трябва да бъ-
дат депонирани, без да се нанасят щети на околната среда или човешкото здраве. Ор-
ганичните отпадъци трябва да подлежат на механично-биологична или термична об-
работка, за да се направят инертни, с цел да се намали оттичането на замърсените ве-
щества в подпочвените води и изпускането на сметищен газ. 

От юни 2005 г. вече е забранено депонирането на органични отпадъци без пред-
варителното им третиране. Днес 63 на сто от битовите отпадъци вече се рециклират. 
В Закона за затворения цикъл на веществата и управлението на отпадъците е заложе-
на цел за постоянен коефициент на рециклиране на над 65% от битовите отпадъци. 

 
Разпределение на тръбопроводите и кабелите в Изключителната икономи-
ческа зона на Германия и планиране на електропреносната мрежа в  
Северно море. 
 

Германският план за управление на морското пространство определя насоките 
за пространствено развитие, целите и принципите, както и функциите и начините на 
използване на германската ИИЗ съгласно Закона за пространствено планиране на 
Германия. Той включва разпоредби за координиране полагането на тръбопроводи и 
подводни кабели с други дейности като корабоплаването, риболова и опазването на 
природата. Определени са приоритетни райони, предназначени за корабоплаване, 
прокарване на тръбопроводи и производство на вятърна енергия в морето, в които 
при спазване на международното законодателство е забранено извършването на друг 
вид дейности, освен ако не са съвместими с тези, за които е определен районът.  

В териториите от „НАТУРА 2000“ не се допуска инсталирането на вятърни тур-
бини. Подводни кабели за пренос на електроенергия, генерирана в ИИЗ, които пре-
минават през териториалните води и пресичат трасета за разпределяне на трафика, се 
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насочват по определените кабелни коридори. За да се сведат до минимум възмож-
ните негативни въздействия върху морската среда вследствие полагането на тръбо-
проводи и кабели, се поставят ограничения за преминаването през чувствителни мес-
тообитания в периоди, в които определени видове са особено уязвими. При полага-
нето и експлоатацията на тръбопроводи и кабели се избягва нанасянето на щети или 
унищожаването на плитчини, рифове и зони с природозащитно значение, които пред-
ставляват особено чувствителни местообитания. Спазват се изискванията за опазване 
на околната среда съгласно Конвенцията OSPAR. Приоритетните райони, предназна-
чени за тръбопроводи и ветроенергийни паркове се припокриват. 

Връзките на преносната мрежа за ветроенергийните паркове в морето са плани-
рани от Федералната морска и хидрографска агенция (BSH) съгласно германския 
Закон за енергетиката. В рамките на секторното пространствено планиране е разра-
ботен План за морска електропреносна мрежа, който е в сила за Северно море от 
март 2013 г.  

Подобен план е в процес на разработване и за Балтийско море. В него са опреде-
лени ветроенергийните паркове в морето, подходящи за групирано свързване към 
мрежата, местоположението на преобразувателните станции, трасето на мрежовите и 
трансграничните кабели (за междусистемна връзка), както и трасето за евентуални 
свързващи кабели между отделните инфраструктурни съоръжения в мрежата. Прин-
ципите на планиране, залегнали в документа, като максимално групиране на кабели и 
избягване на трасета, минаващи през територии от „Натура 2000“, имат за цел да се 
намали площта, необходима за мрежовата инфраструктура, и да се ограничи потен-
циалното въздействие върху морската околна среда.  

Според Конвенцията за защита на река Рейн от замърсяване с химически 
вещества от 1976 год. недопускане на замърсяване на акваторията и живите ресурси 
на международните реки и езера е главната цел и насока на природоопазващата дей-

възстаност на крайбрежните държави. Като такава Германия предприема мерки за -
новяването на река Рейн, което е важно за запазването и подобряването на екосис-
темата в Северно море. Спрямо екологичната европейска мрежа Натура 2000 се ра-
боти за запазване, подобряване и възстановяване на възможно най-естествените мес-
тообитания на дивата фауна и флора във водата, по речното корито и бреговете и в 
прилежащите райони и подобряване на условията за живот на рибите и възстановя-
ване на свободната им миграция. 

Важна част от правителствената политика на Федерална република Германия са 
дейностите за създаването на рамка за глобална защита на околната среда и опазване 
на природните ресурси. Германските експерти си сътрудничат активно с колеги и ин-
ституции от други страни членки на Европейския съюз при разработването на спора-
зумения в областта.  

Съвместен билатерален немско-български проект е например „Green Balkans“‚ 
т.е „Проект за Зелени Балкани“ за подпомагане осъществяване целите на Натура 2000 
в България, който е финансиран от Федералното Министерство на околната среда, 
прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия. За да се осигури внедряване-
то на енергията от възобновяеми източници в морето Германия си сътрудничи тясно 
с Европейския съюз и участва в програмите за финансиране по Interreg Директивата 
за морското пространствено планиране, така и рамковата Директива за морската 
стратегия изискват от държавите членки да работят съвместно през границите на рав-
нище морски басейн. Държавите членки са тези, които решават дали, къде и доколко 
да разширят производството на енергия от възобновяеми източници в морето в своя-
та изключителна икономическа зона.  
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Федерална република Германия е един от производителите на компоненти за 
вятърни турбини. Тя граничи със Северно море, което има значителен и широко на-
личен потенциал за вятърна енергия от разположени в морето паркове, благодарение 
на плитките води, възможност за приливна енергия и енергия от вълните. Северно 
море е водещият регион в света по внедрени мощности и експертни познания в об-
ластта на производството на енергия от ветроенергийни паркове в морето. Това е 
поставено на солидна политическа и управленска основа чрез NSEC. На север 
Германия граничи с Балтийско море. То също има голям природен потенциал за 
енергия от ветроенергийни паркове в морето, както за енергия от вълните. За да бъде 
използван този потенциал Германия си сътрудничи с инициативата „Визия и страте-
гии за Балтийско море“ (VASAB), Комисията за защита на морската среда в 
Балтийско море (Хелзинкската комисия – HELCOM) и стратегията на ЕС за региона 
на Балтийско море. Тези споразумения имат една обща цел: опазване на околната 
среда и мерки за постигане на устойчиво използване на природните ресурси. Един от 
важните аспекти на проблема е, че потреблението на ресурси трябва да бъда ограни-
чено. Това трябва да се случи в световен мащаб и особено в индустриализираните 
страни. В същото време тези ограничителни мерки не бива да стават пречка пред раз-
витието на по-бедните страни. Германия си сътрудничи активно с другите индустриа-
лизирани държави, както и с развиващите се страни в усилията за прилагане на 
мерките за опазване на околната среда и природните ресурси. 
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Abstract: During the spring of 2020 humanity faced one of the greatest challenges that the 
world remembers and forced it to survive in extraordinary circumstances. One of the 
biggest difficulties during social isolation and conducting classes. In order to guarantee the 
constitutional right of the citizens and respectively of the children, it was necessary to look 
for solutions to ensure the learning process in an unnatural environment. 
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Училището е функция на обществото, което го създава. От една страна то отра-
зява и задоволява конкретните потребности на дадена историческа епоха, от друга 
страна от него се очаква да изпреварва моментното състояние на дадено общество и 
да подготвя хората за живот и работа в бъдещето. Учителят винаги е бил приеман 
като човек, който „учи“. Според съвременен тълковен речник на български език той 
е: „1. Специалист, който обучава ученици, 2. Лице, което има последователи, от кое-
то някой се учи“ [1] Като специалист, който обучава ученици от него се очаква да 
има конкретни познания в определена област. Години, дори векове наред една от ос-
новните цели на училището е да помага на учениците да се ориентират в законите на 
обществото и природата и да разбират света, в който живеят. Смята се, че чрез пред-
метното обучение, тази цел е реалистично изпълнима. Затова и акцентът в първона-
чалното университетско обучение е в задълбоченото усвояване на съдържанието на 
предмета по който учителите ще преподават. Днес обаче това не е достатъчно.  

Живеем в динамично развиващ и променящ се свят. Това неминуемо налага де-
цата от най-ранна детска възраст да усвояват много и разнообразни грамотности. 
Глобализацията и свързаното с нея отваряне на границите направи хората наднацио-
нални граждани. За да е адекватен на времето, в което живее ученикът трябва да при-
тежава разнопосочни знания и умения, които да го направят гъвкав, адаптивен и 
креативен гражданин на света. [4] Редица фактори изискаха промяна в начина на обу-
чение и квалификация на педагогическите специалисти. Социалните промени, бързо 
развиващите се технологии, политическите и икономическите промени наложиха 
съвременния учител да притежава палитра от личностни и професионални качества, а 
образователните институции да отговарят на съвременните потребности. Дигитални-
те умения станаха задължителни и отдавна са нормална част от учебния процес, а от 
пролетта 2020 година, когато се изправихме лице в лице с Ковид 19, те са необходи-
ми за самото практикуване на професията. Целта на доклада е да се установи до как-
ва степен е качествено и възможно онлайн обучението в масовите училища. Корона-
вирусната болест 2019 (на английски COVID 19, съкратено от Cfrona Virus Disease 
2019) е инфекциозна болест, която се причинява от тежкия остър респираторен син-
дром коронавирус 2 SARS-CoV -2. 3/официален сайт на СЗО/ Епидемията от Ковид 
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19 започна в края на 2019 година. На 11.03.2020 година Световната здравна организа-
ция я обяви за пандемия. Това е първата пандемия причинена от коронавирус. Панде-
мията (от гръцки, pan – „всички“ и demos – хора) е проява на инфекциозно заболява-
не, което се разпространява сред населението на определен обширен географски ре-
гион, континент или по целия свят, като се заразяват много хора. [2] Човечеството се 
изправи пред едно от най-големите предизвикателства, които светът помни и го при-
нуди да оцелее при извънредни условия. 

Едно от най-големите предизвикателства през времето на социалната изолация 
бе да бъде осигурен качествен и непрекъснат във времето образователен процес. А 
едно от най-приемливите и възможни решения за това бе изнасянето на образовател-
ния процес в електронна среда. Сред водещите дефиниции за дистанционно обучение 
е тази на Б.Уилис от 1997, според него „Дистанционно обучение имаме, когато пре-
подавателят и обучаващите се са отделени физически и когато технологиите (звук, 
картина, печатни средства и др.), често пъти в съчетание с директно общуване се из-
ползват за осъществяване на връзка между двете страни.“ [8] Дистанционното обуче-
ние се прилага успешно във висшите училища. В масовите училища обаче то беше 
непознато, планирано като процес, но напред във времето. А превключването се из-
върши буквално за часове. Това постави изпитания пред всички ангажирани с обра-
зователния процес. В началото с успешното му прилагане се справиха онези образо-
вателни институции, които го бяха утвърдили като практика назад във времето. 

Още в първите дни след въвеждане на противоепидемичните мерки и преуста-
новяването на присъственото обучение в образователните институции стана ясно, че 
онлайн обучението е напълно възможно в големите в райони, в които населяващите 
ги общности са мотивирани и припознават образованието, като ценност. Там където 
учител-ученик-родител вървят ръка за ръка и са равностойни партньори, които се за-
читат и уважават. Възможно е и когато училището разполага с достатъчен финансов 
ресурс за да обезпечи такъв тип обучение. Делегираните бюджети и все още непро-
мененото правило „парите следват ученика“ поставят малките училища в неравно-
стойно положение – те не могат да обезпечат провеждането на такъв обучителен про-
цес – липсват устройства, липсва интернет свързаност, липсват обучени специалисти. 
И очаквано, влизането на виртуалната класна стая във всеки дом, чрез достъп до 
единствено в електронна среда с помощта на модерните технологии естествено засег-
на най-много малките училища, в които се обучават основно ученици от уязвими гру-
пи. Стотици знаещи, можещи и търсещи себе си деца останаха дигитално изолирани, 
поради факта, че живеят в изключително тежки условия и нямат необходимата тех-
ника. Като прибавим към това и факта, че при по-малките ученици се налагаше по-
мощта на родителите и дори семейството да разполагаше с необходимата техника, 
често се сблъсквахме с предизвикателството дигитални деца-аналогови родители, 
тоест не всеки родител беше подготвен да помогне, а това беше изключително важно 
особено за учениците в начален етап на обучение, то мисията беше почти невъзмож-
на. Утежняващо обстоятелство и друг съществен проблем се оказа, факта, че при уяз-
вимите групи голяма част от родителите са с нисък образователен статус или лип-
сващ такъв и те не могат да окажат ефективно съдействие. Стана ясно и, че на много 
места липсва добра интернет връзка. Тези проблеми наложиха дистанционното обу-
чение да бъде реализирано на две скорости: част от децата участваха в онлайн уроци 
и други форми на базирано обучение, докато други останаха малко по-пасивни, но 
все пак бяха достигнати от учители и медиатори, които раздаваха разработени уроци 
и задачи.[6] Според статистиката процентът на ученици без устройства в някой учи-
лища надхвърли ¾. По данни на МОН при стартирането на онлайн обучението 11% 
ученици и учители са останали извън системата поради липса на устройства. 
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Възрастните учители пък се превърнаха в начинаещи ученици и за тях беше из-
ключително трудно да заменят традиционната класна стая с виртуална. Провеждане-
то на обучителен процес изключително трудно при липса на налично и стандарти-
зирано електронно учебно съдържание отговарящо на ДОС за учебно съдържание. 
Наличието на образователни платформи предлагащи разработени уроци са платени. 
При липса на абонамент преподавателят трябва сам да си разработи урока, както на 
хартиен носител, така и в електронен вариант. В ДОС за учебници, липсва електрон-
но съдържание. Налице е необходимост тази законодателна дупка да се запълни, да 
се рамкира електронното учебно съдържание и да се съобрази с норматива. Според 
проучвания на Синдикат „Образование“ натовареността на учителите и директорите 
се е повишила по време на дистанционното обучение с между 15 и 20%. [7] 

Заради извънредното положение и дистанционното обучение седмокласниците 
бяха облекчени на НВО, като в тестовете им по български не се включиха някой теми 
изучавани по време на онлайн обучението. Випускът е вторият, който учи от пети 
клас по изцяло нови учебни програми и учебници, които са с олекотено учебно съ-
държание, практически ориентирани и целящи усвояване на умения. За втора година 
и националното външно оценяване се реализира в един модул насочен към функцио-
налната грамотност и придобитите умения. Резултатите, които показаха седмоклас-
ниците бяха тревожно ниски, но нямаше съществена разлика с отминалите години. 

Със започването на учебната 2020/2021 година вече бяхме по-подготвени за то-
ва как трябва да се действа в такива условия. Осигуриха се устройства за голяма част 
от учениците, разработиха се специални образователни платформи, обучиха се педа-
гогическите специалисти и учениците. В момента високите технологии са основния 
помощник и „партньор“ на учителите в борбата за качествено образование. И все пак 
колкото и да се усъвършенстват те не могат да заменят между учител и ученик. 

Изводите от досега провежданото онлайн обучение са разнопосочни, отчитат 
плюсове и минуси. Сред плюсовете е възможността за гъвкав учебен процес. Онлайн 
обучението дава голяма свобода на учителите и когато те са подготвени да я из-
ползват се получава интересен, достъпен и качествен процес. Активното участие на 
родителите в учебния процес направи връзката родител – ученик – учител още по 
силна и засили доверието им в образователната система. Засили се мотивацията на 
учениците към самоподготовка и самодисциплина, което води до по-висока ангажи-
раност и ефективност при разбиране и запомняне на информацията. Един от най- го-
лемите минуси е, че функционалната грамотност на учениците за работа с електрон-
ните устройства е изключително ниска. Изучаването на предмета информационни 
технологии един път седмично е крайно недостатъчно. Учениците не го асимилират 
и не го припознават. Голяма част от тях боравят с модерните технологии от най-ран-
на детска възраст, но функциите, които използват в реалния живот нямат нищо общо 
с учебното съдържание. То трябва да се адаптира до степен, която е позната за деца-
та. Сериозен проблем продължава да бъде липсата на обратна връзка на някой места 
при асинхронното обучение, както и все още неясните критерии за оценка при он-
лайн обучението, независимо от формата му – синхронно, асинхронно, web базирано. 
Различните дигитални умения на учениците също представляват съществен проблем. 
Домашните работи също много често са с неясен произход. Най-големите негативи са 
липса на електронни устройства, лоша интернет връзка, липса на подкрепа от семей-
ството, крайна бедност, лоша семейна обстановка, местожителство в отдалечени 
райони, лесна загуба на интерес към учебното съдържание, проблем с дисциплината, 
липса на жив контакт ученик-учител и лесна уморяемост. Това със сигурност ще до-
веде до някой негативни последици в краткосрочен план като например увеличаване 
на риска от отпадане на учениците в риск и дефицити в знанията на учениците. Всич-
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ко това прави задачата на учителите изключително сложна, защото те трябва да дос-
тигнат до всички ученици и да гарантират качествен учебен процес. 

Образователната система в България се справя сравнително успешно с дистан-
ционното обучение, наложено от извънредната епидемиологична обстановка.За да 
бъде още по-качествено обаче интернет и работния лист не трябва да се приемат само 
като „посредник“ между ученик и учител. Необходимо е в процеса на обучение да се 
засили формата на самостоятелно учене, а не да се прави опит да се копира присъст-
веното обучение. [3] Необходимо е да се търсят иновативни методи и подходи, които 
трайно да ангажират вниманието на учениците. Извънредното положение постави 
пред нас редица предизвикателства, но и възможности за изграждане, за сплотяване и 
преосмисляне на всички ценности. Направи ни по-контрастни и ни помогна да от-
крием в себе си потенциал, който не сме предполагали, че притежаваме. Пандемията 
се оказа катализатор за процеси, които щяха да продължат с години и даде тласък на 
дигитализацията, която достигна и до най-отдалечените училища и най-уязвимите 
ученици. 

Иновативната педагогика на XXI век изисква учене през целия живот и за уче-
ниците и за учителите. За да може да се отговори на динамично настъпващите проме-
ни трябва да се усвояват непрекъснато всички новости и да се използват всички съв-
ременни технологии. Фокуса трябва да е в подготовката за бъдещето. Според годиш-
ния Доклад на ЕК за България за 2020 година „качеството и приобщаващия характер 
на образованието все още са големи предизвикателства въпреки текущите реформи… 
Средните резултати на учениците в България по четене, математика и природни 
науки не са се повишили в сравнение с резултатите от 2015 година и остават значи-
телно под средните в ЕС“. В доклада се обръща специално внимание на факта, че ре-
зултатите в селските училища са с 115 пункта по – ниски от тези на учениците в гра-
довете, това е равносилно на 3 години. Отбелязва се, че въпреки разширението на 
държавната субсидия за училища и детски градини, в които се обучават голям про-
цент ученици от уязвими групи все още приобщаването на ромите е голям проблем, а 
като причини за това се изтъкват сегрегацията и крайната бедност. Европейската ко-
мисия ни разкритикува и за това, че въпреки, че през годините бюджетът за образова-
ние бе увеличен в него няма конкретни цели нито ориентираност към постигането на 
резултати. Като проблем се посочва и фактът, че едва 60% от завършилите педагоги-
ческо образование работят по професията си. В системата работят застаряващи кад-
ри, а професията продължава да се смята за непрестижна въпреки трикратното увели-
чение на заплатите. Посочва се, че въпреки въведените задължителни обучения на 
педагогическите специалисти, учителите все още смятат, че не са достатъчно подгот-
вени. ЕК оценява цифровите умения на младото поколение, като слаби, а програмата 
в някой професионални училища неактуална поради липса на квалифицирани учите-
ли и материална база и заключва „уменията придобити от зрелостниците не отгова-
рят на нуждите на предприятията“ По отношение на завършилите висше образование 
в областта на науката, инженерството, технологиите и математиката счита делът за 
все още малък. Участието в обучението на възрастни пък продължава да е сред най-
слабите в целия свят.[9] 

XXI век е пълен с възможности във всеки аспект. За да ги използваме е нужно 
да имаме фокус и потребност. Образованието на 21 век вече не обучава по старата 
прадигма. Новата форма е учене през целия живот. Учащите вече не само дисципли-
нирани, а и стимулирани. Училището става все по иновативно място с нови възмож-
ности за компетенции и адресиращо въпросите до персоналните нужди на обучава-
щите се. Учителската професия става все по динамична, творческа и предизвика-
телна. За да успеем да отговорим адекватно на нуждите на съвремието ние трябва да 
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се отървем от старите стереотипи и да не се страхуваме от „машинките“ в работата 
си, а да умеем да ги използваме и да работим с тях, като наши партньори. Инова-
ционните методи в работата са най-прекия път към качественото образование на на-
шите деца. Те живеят в свят различен от този, в който ние сме израснали и техните 
дигитални умения изискват много повече от нас и нашите аналогови способности. 
Нашето непрекъснато самоусъвършенстване е дълг към утрешните специалисти. Ние 
трябва да ги мотивираме, да им вдъхнем надежда, да ги научим и превърнем в гъвка-
ви, млади, адаптивни, знаещи и можещи зрели хора. И трябва да приемем онлайн 
обучението във всичките му форми, като резултат от естествения процес на глоба-
лизацията и да прозрем в него една модерна форма на училище на бъдещето. 
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ЕФЕКТЪТ НА СТРАХА ВЪРХУ НАГЛАСИТЕ  

И ПОВЕДЕНИЕТО В КОНТЕКСТА НА  
КОРОНАВИРУС-ПАНДЕМИЯТА 

 

Доротея Неделчева, Лиляна Петричева 
Бургаски свободен университет 

 
THE EFFECT OF FEAR ON PEOPLE’S ATTITUDES AND 

BEHAVIOUR IN THE CONTEXT OF CORONAVIRUS 
 
 

Abstract: In the context of the present physical threat, the physical distancing and the 
common anxiety that the whole world is facing, the following work aims to explore the role 
of all media channels people use in their everyday life and how fear affects the attitudes 
and behaviour of society in the context of the current pandemic. 
 

Keywords: pandemic, coronavirus, attitudes, behavior, fear. 
 
 

Covid-19 се превърна в най-обсъжданата тема през 2020-та година в световен 
мащаб. „Популярността“, която вирусът продължава да набира е изключително голя-
ма с всеки изминал ден, а средствата за масова комуникация са най-често използва-
ните за отразяване на проблема. „Избухването” на Covid-19 създаде глобална здравна 
криза, която оказа дълбоко въздействие върху начина, по който хората възприемат 
света. Не само степента на разпространение и моделите на предаване заплашиха чув-
ството ни за свобода на избор, но и мерките за безопасност, въведени за ограничава-
не на разпространението на вируса, изискваха и продължават да изискват социално 
дистанциране. Появата на пандемията на коронавирус 2019 (Covid-19), с бързата си 
скорост на предаване и сравнително висока смъртност, накара научната общност по 
целия свят да наблюдава разпространението ѝ, като същевременно се съсредоточи 
върху генерирането на лечения, ваксини и методи за предотвратяване на инфекцията. 
Независимо от това, тъй като пандемията изглежда продължава и води до продължа-
ваща изолация и неблагоприятни икономически ефекти, изследователи и клиницисти 
изразяват опасения относно потенциалните отрицателни ефекти на Covid-19 върху 
психичното здраве на общото население, като последните проучвания предоставят 
доказателства, подкрепящи този проблем. Например Wang et al. (2020 г.) съобщават 
за повишени нива на стрес, тревожност и депресия и симптоми на ПТСР. Cao et al. 
(2020) съобщават, че 21,3% от студентското население в Китай изпитва лека тре-
вожност, 2,7% съобщават за умерена тревожност, а 0,9% страдат от тежка тревож-
ност. Тези констатации предполагат, че пандемията оказва неблагоприятно въздей-
ствие върху психичното здраве на населението, като по този начин подчертава необ-
ходимостта да се проучи не само неговият обхват, но и неговият произход и пос-
ледствия. В този контекст на физическа заплаха, физическо дистанциране, както и 
обществена тревога, авторите на настоящето проучване търсят каква е ролята на раз-
личните канали за масова информация във всекидневния живот на индивидуално, 
социално и обществено ниво, както и по какъв начин ефектът на страха влияе върху 
нагласите и поведението на обществото в контекста на настоящата пандемия. 
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Преглед на литература 
 

Теория за планирано поведение на I.Ajzen 
Теорията за планирано поведение на I.Ajzen, разработена през 1985 г., се офор-

мя като една от най-значителните концептуални рамки за изучаване на човешкото 
поведение. Теорията е модифицирана версия на теорията за аргументирано действие 
(theory of reasoned action), създадена от Fishbein и Ajzen през 1975г. Теорията за аргу-
ментираното действие най-общо гласи, че намерението, което е антецедент на пове-
дението, е функция от убежденията, свързани с вероятността конкретното действие 
да доведе до желан резултат. Fishbein и Ajzen разграничават две категории убежде-
ния: нормативни и поведенчески; първите, свързани със субективната норма за кон-
кретното поведение, а вторите – с отношението на индивида към поведението. За да 
се разбере по-пълно теорията и взаимовръзките между отделните категории, е нужно 
да се обърне внимание на понятието атитюд (отношение, нагласа).  

Според речника по социология на БАН понятието нагласа притежава следната 
дефиниция: „предразположеност на личността към определен обект, осигуряваща 
устойчив и целенасочен характер на протичането на дейност по отношение на то-
зи обект” (стр. 218). M. Fishbein и I.Ajzen определят нагласата като: „заучена пред-
разположеност да се реагира консистентно по благоприятен или неблагоприятен 
начин по отношение на даден социален обект”. Двете дефиниции акцентират върху 
основното свойство на атитюдите – предразположеността на конкретния субект да 
реагира по определен начин спрямо даден обект. Нагласата включва три компонент-
на: афективен, когнитивен и поведенчески. Афективният компонент, наричан още 
емоционален, се отнася до чувствата, които субектът изпитва по отношение на кон-
кретния обект. Когнитивният компонент включва мисленето на лицето за обекта. По-
веденческият е свързан с готовността за извършване на дадено действие. Нагласите 
притежават няколко основни функции: 

- инструментална или адаптивна – способства за приспособяване; 
- поддържане на ценностите – атитюдите на всеки субект са отражение на 

тяхната ценностна система; 
- когнитивна – утилитира ориентирането в конкретната ситуация; 
- поддържане на социалната идентичност; 
- Его-защитна функция – някои нагласи са свързани със защита на Аз-а. 
 
Илюстрирана теорията за аргументираното действие изглежда така: 

 

 
По-късно Ajzen разработва теорията за планираното поведение като добавя още 

един фактор в процеса на формиране на интенции. Според новата теория поведенчес-
ките модели на даден субект са свързани с поведенчески намерения, които се базират 
на комбинация от три фактора (убеждения): поведенчески (behavioural beliefs) – 
убеждения и оценка на възможните последствия от конкретното поведение; убежде-
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ния за контрол (control beliefs) – свързани с наличието на фактори, които биха въз-
препятствали или стимулирали конкретното поведение; нормативни (normative 
beliefs) – включва социалните норми и убеждения за важността от мнението на дру-
гите хора по отношение на действието. Поведенческите убеждения изграждат поло-
жително или отрицателно отношение към поведението (attitude towards the behaviour); 
control beliefs изграждат поведенчески контрол (perceived behavioural control); норма-
тивните – субективната норма (subjective norm). В комбинация трите конструкта 
водят до формирането на намерение, което е пряк антецедент на поведението (Ajzen, 
2002). 

 
 

Убеждението на индивида за контрол върху поведението е свързано с оценката 
за самоефикасност (self-efficacy). 

 
Конструктът самоефикасност и генерализирана самоефикасност (GSES - 
general self-efficacy scale) 
Алберт Бандура разработва социално когнитивна теория (1977), известна още 

като теория за социално учене, част от направлението социобихейвиоризъм. Необхо-
димостта от развиване на нова теория и перспектива към разбирането на човешкото 
поведение се корени във факта, че ортодоксалната теория на Фройд определя единст-
вено вътрешни детерминанти – според психоанализата поведенческите проявления са 
резултат от психична, вътрешна дейност, която действа на подсъзнателно, ако не и на 
безсъзнателно ниво. Алберт Бандура посочва затрудненията, които тази перспектива 
предизвиква – липсата на емпирични единици, които да се наблюдават и изследват, и 
обосноваването на хипотетични постановки, което намалява инстинността и валид-
ността на получените „резултати” експоненциално. 

Бандура твърди, че поведението на човек не е биологично заложено, без да от-
хвърля изцяло биологичната предразположеност на човешките индивиди. Психологи-
ческите фактори също играят роля във формирането на поведението на човек, заедно 
с участието на генетичния код и развитието на хормоните във времето. Но фокусът в 
теорията на социалното учене е изместен и поставен повече върху научаване чрез 
опита и наблюдението – поведението не се разглежда като следствие на изцяло вът-
решни стимули. С изключение на рефлексите, всички останали поведенчески модели 
трябва да бъдат научени. Нови реакции субектът може да усвои или чрез личния си 
опит или чрез наблюдение и подражание.  

В основата на бихейвиоризма стои релацията стимул-реакция. А. Бандура до-
развива тази схема и добавя четири процеса, чрез които се опитва да обясни как пос-
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редством подражанието на конкретен поведенчески модел се формира нов поведен-
чески акт. Четирите междинни процеса са: 

- Внимание – насочване към действието на ясен, различим, функционално 
значим модел; 

- Памет – съхранява се информацията за въздействието на модела; 
- Двигателни навици – възможност за възпроизвеждане на действието; 
- Мотивация – за изпълнение на модела. 
 

С въвеждането на тези четири междинни процеса, Бандура всъщност въвежда 
когнитивните процеси като част от формирането на поведенчески модели и реакции. 
Чрез натрупване на опит и усвояване на модели на поведение, субектът формира 
чувство за Аз-ефективност. Аз-ефективността е свързвана с усещането на индивида, 
че може сам да контролира своето учене и поведение и че неговият успех зависи 
именно от самия субект. Бандура определя конструкта самоефикасност като убежде-
ние на субекта, че може успешно да извърши дадена дейност (поведение). Нивата на 
самоефикасност на личността зависят от миналия опит, както и от това до каква сте-
пен субектът приписва своя успех на случайността или на късмет. Бандура отделя две 
категории очаквания: очаквания за успех (efficacy expectations) и очаквания за резул-
тата (outcome expectations).  

 

 
 
Очакванията за ефикасност се базират на четири големи източника от информа-

ция: постижения от минали прояви на конкретното поведение (performance 
accomplishments), косвен опит (vicarous experience), словесни убеждения (verbal 
persuasions) и физиологични състояния (physiological states). 

 
Хипотези 
Основна хипотеза 1: лицата с ниски нива на самоефективност са силно разтре-

вожени от коронавирус-епидемията. 
Нулева хипотеза 1: лицата с ниски нива на самоефективност не са силно разтре-

вожени от коронавирус-епидемията. 
Основна хипотеза 2: лицата с високи нива на самоефективност изобщо не са 

разтревожени от коронавирус-епидемията. 
Нулева хипотеза 2: лицата с високи нива на самоефективност са разтревожени 

от коронавирус-епидемията. 
Основна хипотеза 3: по-висок процент от жените се тревожат силно от корона-

вирус-епидемията в сравнение с мъжете. 
Нулева хипотеза 3: по-висок процент от жените не се тревожат силно от корона-

вирус-епидемията в сравнение с мъжете. 
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Материали и методи за изследване 
Настоящото проучване е проведено посредством анкета, която беше разпростра-

нена в онлайн пространството. Анкетата включва две части: въпроси, свързани с 
нагласите и поведението на българите в ситуацията на епидемия от коронавирус 
(т.нар. COVID-19) и изследване на личностната нагласа „генерализирана самоефикас-
ност” (GSES). Първата се състои от 8 затворени въпроса със зададени варианти за от-
говор. Втората част включва 10 въпроса с множествен избор за отговор. Получени са 
46 отговора. 30 жени и 16 мъже на възраст между 18-50. Трима от респондентите са 
на възраст над 50 г. 

 
Резултати 
 

65% от респондите, взели участие в анкетата са жени, а 35% – мъже.  
На въпроса: „Какво чувствате, когато мислите за заплахата от коронавирус-епи-

демията?” 33% от респондентите са дали отговор „изобщо не се тревожа”, 37% са 
посочили отговор „по-скоро не съм разтревожен”, а едва 4% от изследваните лица 
споделят, че „силно се тревожат”. Средната стойност от всички получени отговори на 
този въпрос е 2,28, което се равнява на отговора „по-скоро не съм разтревожен”. 

52% от респондентите посочват, че използват телевизия и/или радио, за да се 
информират по проблемите, свързани с коронавирус. 74% са посочили интернет като 
основен източник на информация. Само 15% от изследваните лица се информират 
посредством мнението на близки и приятели.  

За да изследваме до каква степен респондентите намират отделните източници 
на информация за компетентни и достоверни, ги помолихме да оценят всеки източ-
ник по 5-степенна скала, като 1 отразява в най-ниска степен, а 5 – в най-висока сте-
пен. Според получените резултати оценката на Телевизия и/или радио като компетен-
тен източник на информация относно коронавирус е 2,17; Интернет – 2,39; а мнение-
то на близки и приятели има средна стойност от 2,08. По отношение на достоверност-
та на посочените източници средните резултати са следните: за Телевизия и/или 
радио – 2,08; Интернет – 1,63; мнението на близки и приятели – 2.  

31% от изследваните лица посочват, че категорично не са съгласни с ограничи-
телните мерки, наложени от управляващите. Същият процент респонденти са посо-
чили, че по-скоро не са съгласни. Единствено 5% са отговорили с „напълно съм съг-
ласен”. 

Попитахме респондентите дали са съгласни с твърдението, че наложените от за-
кона санкции за нарушаване на ограниченията са много сурови. 41% от лицата споде-
лят, че категорично не са съгласни, докато 13% посочват, че се напълно съгласни. 

Следващия въпрос беше свързан с твърдението: „Контролът от органите на реда 
за спазване на ограничителните мерки е стриктен и строг”. Помолихме анкетираните 
лица да посочват до каква степен са съгласни. Отговорите показват, че 23% катего-
рично не са съгласни, 44% по-скоро не са съгласни, а 12% са посочили, че са напълно 
съгласни. 

Последният въпрос от първа част на анкетата, която изследва нагласите и пове-
дението на българите в ситуацията на коронавирус-пандемията, е свързан с честота-
та, с която изследваните лица спазват ограничителните мерки. 43% от респондентите 
споделят, че винаги ги спазват, докато 15% посочват, че рядко ги спазват. 

Втората част от анкетата е свързана с изследване на нивото на самоефикасност 
(GSES). Средната стойност на самоефикасност от всички получени отговори е 33,5, 
което е индикатор за високи нива на самоефикасност. За да проверим наличието на 
корелация между нивото на самоефикасност и тревожността, разделяме резултата от 
въпросника за самоефикасност в три диапазона, както следва:  
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- 10-20 – ниска самоефикасност; 
- 21-30 – средна самоефикасност; 
- 31-40 – висока самоефикасност. 
 

34 от изследваните лица имат висок резултат за самоефикасност в диапазона 31-
40; 11 респонденти – средно ниво, а само едно лице попада в първия диапазон с нис-
ка самоефикасност. 14 от лицата с високо ниво на самоефикасност са посочили, че 
изобщо не се тревожат от коронавирус-пандемията. Тези резултати подкрепят основ-
на хипотеза 2: лицата с високи нива на самоефикасност изобщо не са разтревожени 
от коронавирус-епидемията, но не я потвърждават. Предвид наличието само на едно 
изследвано лице с ниска самоефикасност, резултатите са несъстоятелни и основна 
хипотеза 1 нито се потвърждава, нито отхвърля.  

23% от жените-респонденти са отговорили, че силно се тревожат от корона-
вирус-пандемията, докато само 6% от мъжете са посочили същия отговор. Поради 
липсата на достатъчно данни, основна хипотеза 3 също нито се потвърждава, нито 
отхвърля. 

 
Дискусия 
Настоящето проучване, както и резултатите от него, могат да послужат за по-

нататъшно изследване на ефекта на страха върху нагласите и поведението, както и 
бъдещи изследвания, свързани с коронавирус-пандемията и нейният ефект върху 
живота на хората. Поради липсата на достатъчно представителна извадка и набор от 
данни, резултатите не са окончателни и нищо не може да бъде потвърдено към този 
момент. Необходимо е допълнително проучване и ресурси. Затова авторите препо-
ръчват настоящата разработка да се използва единствено като основа за бъдещи из-
следвания. 

Поради липсата на ресурси към момента на изследването, авторите решиха да 
го проведат чрез онлайн анкета, която беше разпространена в онлайн пространството. 
Предвид избора на метод за изследване и широкия адресат, множество фактори не 
бяха контролируеми – съотношението между двата пола, възрастовите граници на 
респондентите, разполагане с достатъчно време за попълване на въпросника, и наст-
роение и очаквания на респондентите. Друг фактор, който не беше в локуса на кон-
трол е социалната желателност.  
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Анотация: Статията представя изследване влиянието на периода на изолация 
(март-юни 2020 г.) върху динамиката в психо-емоционалното състояние на децата 
с аутистично разстройство, свързано със затваряне на специализираните центрове 
и спиране работата на екипите за професионална помощ, насочени към терапевти-
ране на тези деца.  
 

Ключoви думи: аутизъм, разстройство от аутистичния спектър, психично страда-
ние, изолация, психо-емоционално състояние 
 
Abstract: The article presents research of the impact of the isolation period (March-June 
2020) on the psycho-emotional state dynamics of children with Autism spectrum disorder. 
It reveals the connection between the lack of access to specialized centers for professional 
psychological support and the rate of the specific indicators for emotional, behavioral and 
communication difficulties.  
 

Key words: Autism, children with Autism spectrum disorder, mental suffering, mental 
development, isolation, indicators, psycho-emotional state 

 
 
Въведение 
 

Психичните страдания на детето са актуални като предмет за мислене, анализ и 
изследвания още в зората на психологията, в трудовете и практиката на първите, ра-
ботили за „каузата на децата“ в началото на миналия век. Впоследствие, над половин 
век по-късно, съвременните класификатори въвеждат различни, медицински назва-
ния, предлагат списък от симптоми и конкретни изисквания за проследяване и с това 
задават съвършено различен подход към психичното страдание на детето. Улесне-
нията от тези нововъведения са налице, но дали по-лесния, бърз и нормативен поглед 
върху детето е единствената помощ, от която то се нуждае? 

Нормата в психичното развитие (на детето), дори и измерима количествено, е 
широко понятие. Показателите, измерващи това развитие са резултат от действието 
на комплекс от фактори и зависят от строго специфичните особености на всеки, об-
щото им акумулиране и съчетание в процеса на индивидуалното развитие на всяко 
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дете. Следователно, за да се отчете дали нещо, което проследяваме е в норма, се из-
хожда от широк хоризонт. Аутизмът е тежко разстройство на развитието, което зася-
га начина, по който детето възприема и взаимодейства със света, който го заобикаля. 
Налице е съвкупност от емоционални и поведенчески особености. Засегнати са инте-
лектът, речта и взаимовръзките с групата по силно специфичен начин за всеки 
страдащ от това разстройство. Аутизмът се определя не като закъснение, а като изме-
нение в развитието. Това е състояние с неизвестна, свързана с множество хипотези, 
етиология. Все още няма единна и ясна теория за произхода му. 

Децата от аутистичния спектър са част от по-обширната група на децата с т.нар. 
невроразвитийни разстройства. Диагностицирането на аутизма става на базата на 
един от двата източника – МКБ 10 от 2007 г. на СЗО и DSM-IV на Американската 
психиатрична асоциация. Диагнозата е базиран на официалните медицински наръч-
ници ориентир за семействата и професионалистите относно посоката, в която да 
мислим за симптоматиката и да предприемаме действия по изследване, планиране на 
интервенции и терапевтиране. Необходимо е да се познават много добре диагностич-
ните критерии, така че специалистът да има свободата да мисли за конкретното дете 
и отвъд тях. От една страна диагнозата отваря вратите за обслужване и интервенции, 
а от друга носи риск от изолация и стигматизация. 

 

Данните за разпространението на аутизма се променят през годините. Въпреки 
вариращите показатели, като цяло се наблюдава нарастване броя на хората с РАС. 
Тенденцията към увеличаване броя на случаите на РАС би могло да се обясни с влия-
нието на различни фактори, по-важните от които са: 

o  Промените в разкриването, диагностицирането и обслужването на отделните 
случаи чрез въвеждането на нови класификации и диагностични критерии.  

o  Повишената сензитивност на клиницистите към по-леките случаи и ранния 
скрининг.  

o  Т.нар. диагностична субституция: случаите на умствена изостаналост и псо-
хозата прогресивно намаляват/изчезват успоредно с увеличаване честотата 
на РАС.  

o  Подобреният достъп до здравни, образователни и социални структури.  
o  Широката информираност и повишена чувствителност към проблемите на 

детското психично развитие.  
o  Зависимостта на резултатите, които се оповестяват от методиките и органи-

зацията на самите проучвания.  
 

Темата, която стои в светлината на настоящето изследване възникна в резултат 
на наложената изолация в България във връзка с разпространението на вируса 
КОВИД-19 през пролетта на 2020 г. и множеството тревожни сигнали от хората, 
ангажирани в работата с деца с аутизъм. Информацията, идваща от професионалис-
тите, родителите и специализираните групи за работа, центрове и общности, говоре-
ше за острата нужда от неотложно възобновяване на специализираната помощ за де-
цата аутисти, поради наблюдавания бърз регрес в тяхното развитие и заличаване на 
постигнатия напредък, в резултат на силно намаленото въздействие върху тези деца.  

Задачите при изготвяне на материала са свързани с изясняване на факторите и 
посоката на тяхното действие върху функционирането, обучението и психичното раз-
витие на децата с РАС в условията на силно ограничен/спрян достъп до излизания, 
придвижване, общуване, получаване на специализирани услуги и образование. 
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Инструментариум 
Изследването се осъществи чрез използването на два метода:  
 Включено наблюдение по зададени критерии  
Аутистичното поведение е нетипично, разнообразно и богато по продукция и 

като такова – богат източник на материал за наблюдение и анализ по принцип.  
 Описание на случай (case study) – изследователска стратегия, която дава въз-

можност да се изследва даден феномен в истинския му контекст и да се сравни с екс-
перимента.  

 
Организация на изследването  
Метод: Включено наблюдение по предварително изведени и операционално де-

финирани 7 критерия (наблюдавани поведенчески единици): 1. Взаимоотношения с 
другите участници; 2. Наличие на стереотипно поведение; 3. Очен контакт; 4. Гневни 
избухвания; 5. Изпълнение на инструкцията „Седни на стола“; 6. Реакция на поздрав; 
7. Реакция на предложение за съвместна игра. 

Тези индикатори описват аутистични поведения, които са най-характерни за 
разстройството, те могат да бъдат отчетени по време на заниманието и позволяват да 
им бъде придадена количествена стойност с цел измеримост на резултатите. За цели-
те на настоящото изследване е изработена скала за оценка на честотата на проявените 
поведения (0т. – не се появява, 1т. – слабо /1-2 пъти по време на заниманието/, 2т. – 
умерено /3-5 пъти по време на заниманието/, 3т. – често /повече от 5 пъти/). На всяко 
занятие се проследяват и попълват таблици с посочените индикатори за наблюдение 
на поведението на всеки участник. Наблюдението се извършва и резултатите се от-
читат на два пъти – преди и след изолацията. 

Изследвани лица: В изследването са включени 10 деца на възраст между 5 и  
8 години – 7 момчета и 3 момичета. Всички са с диагноза от аутистичния спектър – 
аутизъм или Генерализирано разстройство на развитието и посещават Център за ком-
плексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, гр. Бургас в гру-
пи за специализирана работа с деца от спектъра.  

 
Представяне на резултатите 
В процеса на работа с децата (преди изолацията) в рамките на около 1 месец 

(средно по 20 сесии на всяко дете) се провеждаха измервания по зададените индика-
тори. Максимален брой точки, които може да получи всяко дете за всеки индикатор е 
60. Стойностите представляват акумулираната количествена оценка за съответния 
индикатор за всяко дете в периода на проследяване. Данните са посочени по-долу в 
Таблица 1:  

 
Таблица 1 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М. момче В. момче Р. момиче М. момиче К. момче С. момче А. момче В. момче И. момиче Х. момче

1 Взаимоотношения с другите участници 28 36 58 48 38 26 32 30 52 18
2 Наличие на стереотипни движения 48 46 12 48 48 54 46 48 41 50
3 Очен контакт 31 11 48 46 27 25 28 50 52 18
4 Гневни избухвания за един ден 27 22 48 50 18 20 43 50 46 38
5 Изпълнение на инструкция "Седни на стола" 43 40 48 16 44 28 34 46 50 27
6 Реакция на поздрав 33 52 35 12 31 13 18 42 43 10
7 Реакция на предложение за съвместна игра 21 36 54 2 22 29 26 23 49 11

Номер на 
индикатора

Наблюдавани поведенчески единици - индикатори

Номер на изследваното дете
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След периода на съвместна работа, наложената изолация прекъсна работата в 
Центъра и започна дистанционна дейност с децата, под инструкциите на специалис-
тите от екипите, осъществявана от родителите на децата в домашни условия. Когато 
изолацията приключи и заниманията в Центъра бяха възобновени, проведохме ново 
измерване и попълване на таблицата, извършено в рамките на 1 месец. Нямаше от-
паднали изследвани деца в периода между двете засичания. Резултатите от второто 
проследяване са представени в Таблица 2: 

 
Таблица 2 

 

 
Наблюдава се промяна в резултатите на всички изследвани деца или при 100% 

от случаите. Посоката на промяна е към влошаване на демонстрираните показатели 
след периода на изолация, като в процентно отношение изменението за всеки от въ-
ведените индикатори е посочено в таблица 3. За индикатори 2 и 4 посоката на регрес 
е обратна поради специфичното значение за напредък в смисъла на конкретните два 
критерия – гневни изблици и стереотипии. Най-голям е регресът в три от критериите – 
„Изпълнение на инструкция“ – 49%, „Реакция на предложение за съвместна игра“ – 
46% и „Взаимоотношения с другите участници“ – 43%. Най-слабо е понижението в 
представянето по критерий „Наличие на стереотипни движения“ – около 17%. Пос-
ледният резултат вероятно се дължи отчасти на характеристиките на стереотипиите и 
специфичното им значение за всеки човек с аутизъм поотделно, обуславящи труд-
ността в моделирането им. 

 
Таблица 3 

 
 

В Диаграма 1 е представено сравнение на резултатите на изследваните лица от 
първото и второто тестуване общо за всички индикатори.  

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М. момче В. момче Р. момиче М. момиче К. момче С. момче А. момче В. момче И. момиче Х. момче

1 Взаимоотношения с другите участници 14 20 46 20 11 10 17 21 41 7
2 Наличие на стереотипни движения 56 52 15 54 56 55 58 54 56 58
3 Очен контакт 22 10 40 40 10 12 15 46 40 11

4 Гневни избухвания за един ден 42 20 58 58 25 27 52 58 56 41

5 Изпълнение на инструкция "Седни на стола" 20 25 30 8 13 13 21 27 20 13

6 Реакция на поздрав 10 36 30 5 10 9 10 30 36 8

7 Реакция на предложение за съвместна игра 11 13 40 1 14 12 10 10 33 3

Номер на 
индикатора

Наблюдавани поведенчески единици - индикатори

Номер на изследваното дете

сума
средно 
тегло сума

средно 
тегло

1 Взаимоотношения с другите участници 366 36.6 207 20.7 43.44%

2 Наличие на стереотипни движения 441 44.1 514 51.4 16.55%

3 Очен контакт 336 33.6 246 24.6 26.79%

4 Гневни избухвания за един ден 362 36.2 437 43.7 20.72%

5 Изпълнение на инструкция "Седни на стола" 376 37.6 190 19 49.47%

6 Реакция на поздрав 289 28.9 184 18.4 36.33%

7 Реакция на предложение за съвместна игра 273 27.3 147 14.7 46.15%

след изолация
промяна в 
проценти 

Номер на 
индикатора

Наблюдавани поведенчески единици - индикатори
преди изолация
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Диаграма 1 

 
 

Сравнителният анализ между изследваните деца е представен в таблица 4: 
 

Таблица 4 

 
 

 

 
Анализ на получените резултати от наблюдение  
Проведеното изследване постигна резултати, сочещи по нееднозначен начин не-

гативното влияние на периода на изолация върху динамиката в  психо-емоционал-
ното състояние на деца с РАС. При 100% от изследваните деца се наблюдава влоше-
но представяне по всички изследвани индикатори за психо-емоционално състояние. 
Най-голям дисонанс преди и след периода на изолация се забелязва по три от из-
браните критерии: „Взаимоотношения с другите участници“ – 43,44%, „Изпълнение 
на инструкция „Седни на стола“ – 49,47% и „Реакция на предложение за съвместна 
игра“ – 46,15%. Резултатите при отделните деца варират между 14,52% и 39,04%. 
Наблюдава се следната зависимост при отчитане степента на изоставане в проследя-
ваните показатели – колкото по-изразени са затрудненията и дефицитите на изслед-
ваното дете, толкова по-голям е процентът на демонстриран регрес и нарастващи зат-
руднения след разглеждания период на изолация. 
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Данни по индикатори преди и след периода на изолация -
сумарно за всички изследвани деца 

брой 
точки 
преди 

изолация

брой 
точки след 
изолация

брой 
точки 
преди 

изолация

брой 
точки след 
изолация

брой 
точки 
преди 

изолация

брой 
точки след 
изолация

брой 
точки 
преди 

изолация

брой 
точки след 
изолация

брой 
точки 
преди 

изолация

брой 
точки след 
изолация

Акумулирана оценка по 
дете преди/след изолация 231 175 243 176 303 259 222 186 228 139

Промяна в % 24.24% 27.57% 14.52% 16.22% 39.04%

В. момче Р. момичеНаблюдавани поведенчески 
единици - индикатори

Име, пол и номер на изследваното дете

1 2 3 4 5

М. момче М. момиче К. момче

брой 
точки 
преди 

изолация

брой 
точки след 
изолация

брой 
точки 
преди 

изолация

брой 
точки след 
изолация

брой 
точки 
преди 

изолация

брой 
точки след 
изолация

брой 
точки 
преди 

изолация

брой 
точки след 
изолация

брой 
точки 
преди 

изолация

брой 
точки след 
изолация

Акумулирана оценка по 
дете преди/след изолация 195 138 227 183 289 246 333 282 172 141

Промяна в % 29.23% 19.38% 14.88% 15.32% 18.02%

8

Име, пол и номер на изследваното дете

Наблюдавани поведенчески 
единици - индикатори

И. момиче

6 7

С. момче А. момче В. момче

9 10

Х. момче
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Резултатите от изследването се отнасят само за групата на изследваните 10 лица 
и не могат да се правят общи изводи за други групи. Поради малкия обем извадка не 
са приложени статистически методи за доказване на значимостта на постигнатите 
данни и валидността им за цялата популация на децата от аутистичния спектър. 

 
Описание на случай 
В описанието за всяко от 10-те деца са разгледани подробно следните елементи: 

възраст, диагноза, анамнеза, специфики, симптоматика, особености, терапевтиране, 
прояви, ефекти, пробиви, препоръки и перспективи. Получените резултати от вклю-
чено наблюдение са в унисон с наблюденията по време на цялостната работа и натру-
паните впечатления при взаимодействието с децата и техните родители в рамките на 
психологическите сесии. На базата на изготвените описания на случаи на децата, 
обект на настоящето изследване, могат да бъдат изведени някои общи процеси и тен-
денции по отношение на самите деца, семействата и непосредственото обкръжение. 

В рамките на изследвания период се наблюдават следните промени у децата – 
понижена концентрация и устойчивост на вниманието, влошен зрителен контакт, по-
вишаване броя на случаите на автоагресия и агресия, нарастване напрежението и со-
циална тревожност, по-ниски нива на самочувствие. Сравнително по-леки промени 
се забелязват от страна на невербалната и още по-слаби от страна на вербалната ко-
муникация. Оценката, направена от родителите на изследваните деца след периода на 
изолация подкрепя изводите от анализа на данните от проведеното изследване. Пе-
риодите на затваряне и прекъсната връзка с околния свят, както и спирането на спе-
циализираната помощ за децата с аутизъм имат силно негативен ефект, в резултат на 
което децата се връщат назад в своето психо-емоционално развитие.  

Готовността на родителите да осъзнаят състоянието, диагнозата  и затруднения-
та на детето си, до голяма степен предопределя напредъка на детето и перспективите 
за развитие в цялото семейство. Колкото ангажиментът на двамата родители е по-
плътен, участието – по-активно и приемането на детето в рамките на съществуващо-
то – по-реалистично, толкова специализираната работа с детето е по-ефективна, а ре-
зултатите – по-дългосрочно ориентирани. Родителите на деца с РАС демонстрират 
висока степен на тревожност, отчаяние, обърканост, чувство за безпомощност, упо-
ритост в поддържане на собствена версия на проблема, която ги държи далеч от него-
вото облекчаване/разрешаване. С наложената изолация и ограниченията, произтича-
щи от това, допълнително се затормози семейната атмосфера, усложни ежедневието 
и се наложиха още по-непреодолими предизвикателства пред родителите в битов и 
психичен план. Емоционалният товар, който носят родителите на деца с аутизъм се 
увеличи по време на изследвания период, нуждата от канализиране и отвеждане на 
натрупаните негативни преживявания в семейната среда се заяви с още по-голяма си-
ла. Работата с родителите се оказа основен аспект на взаимодействието със специа-
листите, за да може да олекне цялата система, в която се вписва детето с аутизъм. По-
слабо засегнати от набелязаните негативни тенденции от изолацията бяха семейства-
та, в които и двамата родители са активно ангажирани във взаимодействие с детето, 
чувството за вина е отработено и процесът по приемане на диагнозата на детето е в 
напреднал етап.  

 
Изводи  
Изводите от изследването се отнасят само за изследваните лица и не могат да 

бъдат валидни за условия извън създадените изследователски, както и не могат да бъ-
дат отнесени към цялата популация на децата с аутизъм. Генерализациите, свързани с 
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аутизма крият огромен риск и се често се правят с оглед на удобството и тради-
ционния стремеж към общовалидност. 

Събраните данни потвърждават идеята, че при работа с деца с аутизъм в рамки-
те на специализирани екипи, тези деца получават особен тип подкрепа и услуги, кои-
то са предпоставка за развитие на потенциала на всяко дете. В условията на изолация, 
с прекъсването на този тип услуги, се наблюдава ясно изоставане във вече постиг-
натите резултати и нарастване на затрудненията, които преживяват децата. Оттук мо-
жем да направим заключението, че редовните и достатъчни по обем и качество зани-
мания с детето с аутизъм, в съчетание с предварително зададен режим и предсказуе-
мо ежедневие, имат съвкупен ефект върху напредъка на детето. Изолацията, наложе-
на поради обективни причини отмени всяко едно от тези условия. 

Децата с РАС срещат трудности при усвояването на базисни умения за самооб-
служване, умения, свързани с общата и фината моторика, когнитивни и социално-
емоционални умения и образователни дейности. Представеното изследване демонст-
рира, че специализираната работа с деца с аутизъм осигурява възможност за проучва-
не и развитие на потенциала на детето. Този тип работа предоставя пространство на 
детето, в което то да напредва със собствена скорост в процеса на заниманията, пос-
тигайки индивидуални цели. Необходимостта от ясно дефинирани правила и адекват-
на рамка при отглеждане и взаимодействие с детето е особено належаща. Тя е гаран-
ция за по-голямата стабилност на детето по пътя на своето развитие. 

В резултат на проведеното проучване, се зададе тема за размисъл и работа – как 
да бъдат включени родителите по-активно в процеса на терапевтиране като условие 
за по-ефективната работа и с децата. Важен момент е родителите да не пропускат 
критичните периоди в развитието на децата си и ценните месеци в началото, когато 
започват съмненията и притесненията. Би могла да бъде обмислена подходяща сис-
тема за обучение на родителите с цел да осъзнаят ролята си на активатор на детето и 
носители на основния ангажимент за развитието на потенциала му. 

Всичко това поставя проблема за острата нужда от активна, постоянна, индиви-
дуално адаптирана работа с децата от аутистичния спектър – ежедневна дейност по 
изработване и поддържане на „работен съюз“ между детето и специалиста. Прекъсва-
нето на този съюз става веднага, след като се прекъсне ритъма на работа, който е из-
бран за конкретното дете. Това прекъсване би могло да се случи по съвсем битови, 
обичайни причини – болест, отпуска, смяна на работата, дори поради умора, колеба-
ние в емоционалното и физическото състояние на заетия в оказването на подкрепа 
към детето. Това се дължи на факта, че децата от РАС са силно чувствителни към 
всяка промяна в стимулите от средата по принцип – това е част от естеството на тях-
ното страдание. Тези деца са като фино настроени радари, улавящи дори минимални-
те промени в средата – среда в по-тесен (атмосфера, енергия, заряд на общуване) и 
по-широк смисъл (дом, семейство, кръгове на общуване, образователен и тера-
певтичен център, обществото като цяло). Терапевтът играе ролята на „проводник на 
преживяванията“ на тези деца. Той е там „в смисъла на „контур на активация“ на 
техните преживявания.  За да се случи тази “активация“, терапевтът постига и пред-
лага на детето своята „консистентност“, еднаквост, предсказуемост, стабилност, 
„добила форма в резултат на взаимодействитето“ му с това дете в процеса на не-
прекъснатия обмен между тях, както и на полето на психичното за самия терапевт. 
Повишената осъзнатост на терапевта по отношение на сигналите на всяко отделно 
дете се постига чрез поддържане на един диалог между двамата на едно много висо-
ко, мисловно, преживелищно, силно емоционално заредено ниво. [11:112] Следова-
телно, едно такова фино напасване се поддържа изключително деликатно и същевре-
менно активно, в резултат на постоянни, непрекъснати, предсказуеми, редовни сре-
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щи, следващи зададен график. В обратния случай се появява чувство на несигурност 
и тревога, и последващото „изключване“ на детето. Този процес започва с характерни 
предупредителни сигнали в поведението и емоционалността на детето, за които опит-
ният с конкретното дете специалист е наясно. Само дълбокото познаване на детето и 
разтварянето на това дете в присъствието на терапевта позволяват улавянето на тези 
сигнали. Този ефект е плод на многочасови, интензивни на мисловно и присъствено 
ниво взаимодействия. Тези взаимодействия осигуряват предсказуемост, в рамките на 
изграден ритъм – този на графика и на очакванията на детето. Стремежът към оси-
гуряване на сигурна, предсказуема и „безопасна среда“ за детето, в която то да „пре-
бивава“ е основна част от работата с тези деца. „Ако такава среда не се осигури, де-
тето преживява дистрес, който води до „избягващо поведение или отдръпване“, 
оттегляне в аутистичното. (11:111) От позицията на опита с работа с деца с РАС и 
проведеното изследване, бих могла да твърдя, че това се случва и след лишаване от 
вече предоставена на детето такава среда, както се случи след периода на изолация. 
Детето много бързо попада обратно в капсулата на „защитеното“ аутистично същест-
вуване. 

 
Заключение 
Децата страдат често, преживяват бурни емоции и се нуждаят от съпровождане, 

изслушване, доверие, сигурна рамка и пространство, в което да се чувстват свободни 
да говорят и бъдат себе си. Способността да мислим за детето, да си задаваме различ-
ни въпроси, само по себе си е достатъчно условие да не използваме автоматични и 
стандартизирани отговори и ни държи далече от отношение и интервенции, подобни 
на дресировка, ограничаваща естествените психични механизми и състояния на детето.  

Детето в повечето случаи е симптома, разкриващ дисфункция в семейната сис-
тема, към която то принадлежи. Резултатите от изследването, които представям биха 
могли да бъдат възприети като ориентир за посоката, в която мислим за децата с пси-
хични страдания изобщо и как разчитаме техните послания.  

Животът на децата със специфични затруднения и нужди в България е труден, 
предполагащ преодоляване на комплексен тип проблеми. Тези деца са силно нуж-
даещи се от грижи и особено внимание, които не се изчерпват само с предвиденото в 
законодателството. Необходимо е по-дълбоко осмисляне и истинска дискусия по тези 
въпроси, както и изработване на български модел, специфичен за нашата реалност, 
по който да протече приобщаването и интеграцията. Интеграцията не е общ, унифи-
циран процес, а силно специфичен път, по който всяко дете върви със собствена 
скорост.  

Отношението ни към децата с психични страдания е „тест за тревожността 
на обществеността. Грижейки се за умствено изостанало дете, маскираме собст-
вената си тревожност. Той е болният, не ние.“, казва Мод Манони. [9:182] Опитът 
в сферата на психотерапевтичната и консултативна дейност показва, че всяко едно от 
тези деца се нуждае от специфичен поглед и строго индивидуален подход – отчитащ 
личната му история, спецификите в неговото психично функциониране, обучителни 
особености, потенциал за адаптация и специфики в начина на отглеждане и отноше-
ния с родителите. 

Всичко това поставя остри изисквания и пред специалистите, работещи с децата 
със затруднения – от креативност, кооперативност, саморефлексия и себеосъзнатост. 
Както казва Мод Манони „търсейки отговорен, избягваме истинския проблем, кой-
то е поставянето под въпрос на нас самите и на времето.“ [9:182] Търсенето на 
субекта зад симптома е ключът към малките, но сигурни крачки на напредък в 
процеса на страданието на детето. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЙ НА ЖЕНА, УПРАЖНЯВАЩА 

ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО НАСИЛИЕ  
В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ 

 

Наталия Швенк 
Бургаски свободен университет 

 
CASE-STUDY OF A WOMAN CARRING OUT DOMESTIC 

PHYSICAL AND MENTAL VIOLENCE 
 

Natalya Shvenk 
Burgas Free University 

 
Abstract: The case study is aimed to understand the reasons why a woman who is not prone 
to psychopathic personality traits can carry out domesic violence. Different methods have 
been applied to one person only to get a dipper picture. Following personal traits were 
studies: aggression, anxiety, impulsivity, emotional liability, low self-esteem, propensity for 
depression, lack of empathy, alexithymia and features of responces to frustrating situations.  
 

Key words: domestic violence, personal profile of a women carring out domestic violence, 
risk factors of domestic abuse 

 
 

Въведение 
Една от проявите на делинквентното поведение е домашното насилие. Според 

статистиката, в повече от 90% от официално регистрираните случаи, извършителите 
на домашното насилие са мъже.  

Но има и други ситуации, в които тормозът е извършен от жените. Според дан-
ните, получени от анализа на работата на Центъра за превенция на насилието и прес-
тъпността, гр. Бургас, за 11 месеца от 2020 г., 150 извършители на домашно насилие 
(96,15%) са били мъже, 11 (7,05%) – жени, и в 3,85% от случаите няма точна инфор-
мация.  

7,05%

96,15%

3,85%
Профил на извършителя на домашно насилие, 

пол, гр. Бургас, ян-ное 2020 г.

ж (11)

м (150)

не уточнено (6)

 
 
Според наблюденията и анализа на различни случаи става ясно, че сред извър-

шителите на тормоз има жени с определени отклонения, включващи психопатия, как-
то и психически заболявания. Обаче, в повечето случаи ще намерим лица, които под 
влиянието на външни условия, социален статус, финансови, лични проблеми и пси-
хологически особености не могат да се справят с емоционалното напрежение и под-
натиска му изпълняват психически, физически и даже икономически тормоз над най-
уязвимите членове на семейство си. 
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В тези ситуации жените стават по-тревожни, по-емоционално напрегнати, 
склонни към негативни емоционални реакции, губят способността да разбират своите 
чувства и емоции. В някои случаи им липсва способността адекватно да реагират на 
фрустриращи ситуации и да разбират чувствата на близки хора които накрая могат да 
станат потенциални жертви на изблици на насилие и агресия.  

Това не означава че те са такива по рождение, както и не означава че агресив-
ността е една от основните им личностни черти. Но натрупването на негативни емо-
ции, тяхната дълготрайност води към придобиването на нови начини на поведения, 
които, ако жената не получи адекватна помощ, могат да се превърнат в личностни 
черти. От една страна, това ще е признак на делинквентно поведение и може да дове-
де до сериозни наранявания на околни хора и даже жертви. От друга страна, жената 
по този начин губи своята личност и разрушава живота си. Негативни емоции, високо 
ниво на тревожност, постоянно усещане на напрежение, преживяване на депресии 
могат да доведат и до психосоматични заболявания.  

 
Хипотеза 
При натрупването на негативни емоции и проблеми непсихопатични жени мо-

гат да отключват личностни черти и състояния, които не са характерни за тях в оби-
чайния живот и под тяхното влияние могат да извършват домашен тормоз. Тези чер-
ти са: агресивност, повишенна тревожност, импулсивност, емоционална лабилност, 
ниско самочувствие, склонност към депресивни състояния, липса на емпатия, алекси-
тимия. 

 
Метод и инструментариум 
В работата са обединени диагностични методи, кото позволяват да се изгради 

сравнително ясна картина за психологическото състояние на обекта на изследването 
(извършителя на насилието) и дават възможността в бъдеще да се получи личностен 
профил на жени-извършители на домашно насилие, които по принцип никога не са 
показвали склонност към психопатия и агресия. Полученият в резултат на изследва-
нето материал може да осигури основа за прогнозиране на вероятността за насилстве-
ни действия, както и да се изгради програма за превенция и рехабилитация. 

Използвани са следните инструменти:   
 Полуструктурирано интервю (първи етап) с цел да се изясни следното: 
 Каква е социалната и семейната ситуация, в която живее жената? 
 Колко често жената извършва тормоз над новия си приятел? 
 Как се проявява тормозът? 
 Извършвала ли е тя тормоз преди/ над децата си/ предишния мъж? 
 В какви ситуации тя извършва тормоз? 
 Какви са причините според нея? 
 Какво тя усеща преди/ по време на тормоза и след това? 
 Тестове (адаптирани на руски език; втори етап): 
 FPI – основен въпросник позволяващ да се преценят основните личностни 

черти и да се определи нивото на такива възможни черти свързани с извършването на 
насилие, като агресивност, емоционална лабилност, невротизъм, депресивно състоя-
ние, раздразнителност. Резултатите могат да дават идея за ниво на тревожност, без-
покойство, песимизъм, слаб самоконтрол, склоност към неадаптивни реакции, емо-
ционални изблици. 

 Самооценъчна скала за психопатия на Левенсън (LSRP) се използва, за да се 
увери че жената няма психопатични черти, склоност към импулсивност, липса на 
емпатия, себичност. 
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 Скала за импулсивност на Барат (BIS-11) е допълнителен инструмент да се 
провери нивото на импулсивност. Този фактор може да бъде смятан като един от ос-
новните конструкти в проявите на емоционална агресия. 

 Самооценъчна скала за тревожност (Спилбъргър) позволява да се прецени 
тревожността като личностна черта и моментно състояние.  

 Картинков тест на Розенцвайг за фрустрация разкрива как жената реагира на 
разочароващите ситуации, какви са типичните реакции, склонна ли е тя към агресия. 
Методиката е полупроективна и е допълващ инструмент. 

 Торонтска алекситимична скала позволява да се потвърди или опровергае не-
умението и неспособността да определи емоциите си.  

 Метод за изледване на емпатията на А. Мехрабиян. От гледна точка на наси-
лието, тази способност е важна за превенцията на насилствени действия и разбиране 
какво е направено ако те вече са били извършени.  

 
Изследвани лица 
Рускоговоряща жена на 35 г., с висше образование, в процес на развод, има 2 

деца, в момента живее с нов приятел. По време на изследването, няма постоянна ра-
бота, има нередовна работа и доходи, понякога работи за измамници без заплащане. 

Отскоро жената започна да вика на своят приятел и да му се кара, да се опитва 
да го изгони от вкъщи. Веднъж го е удряла, след този удар той е паднал и е наранил 
ръката си. След този случай тя се е обърнала към психолог. 

 
Резултати  
От интервюто става ясно следното: 
 Жената е израснала в семейство с баща алкохолик. Тя сама е била жертва на 

домашно насилие, както и свидетел на физически и психологически тормоз от страна 
на баща й към майка й.  

 От времето на детството тя е имала агресивни импулси, но само към себе си, 
не към други. Това се е случвало във фрустриращи ситуации, по време на безрезул-
татно очакване на нещо.  

 Доста често действа импулсивно, без да обмисля план за действия и да конт-
ролира съзнателно своето поведение. 

 Обикновенно е добродушна, винаги готова да помогне на други хора, да се 
грижи за близките когато са болни или имат проблем 

 Често мисли, че не може да осигури безгрижен живот за децата си. Отсъст-
вието на постоянна работа много я дразни.  

 Тормозът над приятеля е започнал малко след като е загубила работата си. 
Доста често се кара с него по дребни въпроси в състояние на голяма умора, силно 
емоционално напрежение, стрес, състояние на очакване. Скандалите почти никога не 
са свързани директно с действията на приятеля й.  

 Понякога в моменти на кавги усеща емоционална празнота и иска да го нара-
нява съзнателно. По думите й, в тези моменти тя не усеща своите емоции и чувства, 
както и не може да разбере чувствата на други хора и последствията на своите дей-
ствия.  

 След всяка ситуация на тормоз изпитва съжаление, разкаяние, неразбиране, 
каква е била истинската причина на избухване и агресия. По думите й, в моментите 
преди кавги тя се превръща в някой друг човек („злобно същество“), който е жесток 
и е склонен към загуба на емоционалната връзка с близките. Сама тя се страхува от 
подобни ситуации и възможни последствия.  
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FPI 
Резултатите от FPI посочват високи нива на невротизъм (9), емоционална ла-

билност (12), срамежливост (8), депресия (7), раздразнителност (7), ниско ниво на об-
щителност (2). 

Възможно е жената да е човек с ниско самочувствие, висока тревожност, склон-
ност към безпокойство. За нея е много трудно да понася трудни и несигурни си-
туации, обикновено тя не може да изгради план как да ги преодолее, както не може и 
да го следва, ако успее да измисли такъв. Трудно за нея е и да сменя моделите на по-
ведение си и да поема риск. Възможно е това да бъде свързано с повишена тревож-
ност и страх от промени. Тя лесно губи контрол, импулсивна е и склонна да избухва 
дори в ситуации, които за други не изглеждат като застрашаващи или опасни. Склон-
на е към бързо емоционално изтощение.  

Имайки предвид че сега се намира в сложна ситуация, трябва да бъде отговорна 
за децата и себе си и същевременно не е способна да предприема нестандартни моде-
ли на поведение, тя продължава да натрупва негативни емоции и страх. И когато по-
падне в реална или измислена опасна ситуация, тя е склонна към емоционална из-
бухливост, която се проявява като психически и физически тормоз.  

Любопитен факт е че агресивността, спонтанна и реактивна, е на ниско ниво. 
Това може да означава че тя е човек, който по принцип не е склонен към агресивни 
действия и тормоз. Обаче ги изършва под влиянието на импулси в моменти когато 
вътрешното напрежение и негативните емоции вече не й позволяват да диша свобод-
но и да разбира своите чувства. 

 
Самооценъчна скала за психопатия на Левенсън (LSRP) 
Резултати от разкриват: 
Фактор 1 – измамливо и себично поведение – 4 (макс. възможно – 27) или 14.81%. 
Фактор 2 – липса на състрадание към другите – 6 (макс. възможно – 15) или 40%. 
Фактор 3 – импулсивно и избухливо поведение – 12 (макс. възможно – 18) или 66.67%. 
Общ показател – 22 от максимално възможно 60, което прави 36.67%.  
Вероятно, жената не може да бъде описана като психопатична личност, обаче 

има знаци, че тя може да бъде склонна към вторична психопатия основана на импул-
сивност и избухливост в емоционално наситени или изтощителни ситуации.  

 
Скала за импулсивност на Барат (BIS-11).  
Непланирана импулсивност – (12), 60%. Моторна импулсивност – 18, 50%. Им-

пулсивност на вниманието – 8, 50%. 
Общият резултат е 69, което е границата между средно и високо ниво на импул-

сивност.  
Особено високо е нивото на непланираната импулсивност, свързана с неспособ-

ност за планиране и обмисляне на действията.  
 
Самооценъчна скала за тревожност (Спилбъргър) 
Ситуативна тревожност – 60 т. – високо ниво; според този резултат, в момента 

на изследването жената е стресирана.  
Личностната тревожност също е на високо ниво, резултатът е 57 т. Показателят 

може да свидетелства че жената е склонна да възприема много ситуации като застра-
шаващи и опасни за нейната личност или живот.  
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Картинков тест на Розенцвайг за фрустрация 
 

GDR – 32,2%, GDR в ситуациите на обвинения – 58,33%, на препятствия – 1,25%. 
ED (самозащитна реакиця) – 50%, OD – (обструктивно-доминираща) 16.6%,  
NP (решаване на проблеми) – 33,3%. 
E=M=I=33,3%. E’ – 2, I’ – 0, M’ – 2; E – 3, I – 3, M – 6; e – 3, i – 5, m – 0. В 

първата половина на теста интропунитивни реакции – 5 (предимно в NP), във втората – 
3 (предимно в ED).  

Жената демонстрира ниска адаптивност към социалната среда, особено в ситуа-
циите свързани с външни препятствия в които тя е склонна да намали важността на 
препятствията и да свали отговорността както от себе си, така и от други хора. В си-
туациите свързани с обвинения да разкрива склонност да приема отговорност и вина. 
В редица ситуации в първата част на теста е склонна да търси решения на пробле-
мите и обвиненията. Обаче във втората част се концентрира на самозащита (58%) и 
препятствия (25%), сваляйки вината от всчики, опитвайки да обвинява обстоятел-
ствата. 

Като цяло, анализът на резултата ни позволява да забележим че жената има 
трудности с адаптацията към фрустриращите ситуации, особено, когато те са свърза-
ни с препятствия.  

Тя не показва склонност към агресивни реакции – една от най-важните цели за-
що ние използваме методиката. В повечето случаи тя проявява склонност към въз-
лагането на вина и отговорност на себе си, както и на намаляване на важността на 
препятствията и отговорността (както своята, така и на другите хора). Има признаци 
на ниско самочувствие, лична уязвимост, тревожност, безпокойство, неувереност, не-
доверие към други хора, особено след като ситуациите свързани с препятствия и об-
винения се натрупват. Тогава тя губи способността да решава проблемите и започва 
да проява безразличие и стремеж да не осъжда никой.  

 
Торонтска алекситимична скала 
Резултатът е 76 т. Това свидетелства че жената има определени сложности с 

разбирането на своите емоции.  
 
Метод за изледване на емпатията на А. Мехрабиян 
Резултат – 18 – ниско ниво на емпатия. Човекът с такъв резултат не може да съ-

преживява другите хора, не разбира емоциите им.  
 
Обсъждане 
За да се свържат получените резултати и да се види има ли някаква корелация 

между резултатите от различни методики, е изготвена следната матрица.  
 

Знак «+» обозначава положителен резултат. 
Знак «-» – обозначава негативен резултат. 
Знак «Х» посочва че дадена методика не е направена да измерва обсъждаема 

черта. 
Н/п – непряка връзка, има обаче предположение че чертата, която е изследвана 

с помощта на въпросник, посочва наличието на отбелязан фактор. 
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Агресивност - - X X X - X X 
Импулсивност + + + + X X X X 
Тревожност  + +(н/п) X X + X X X 
Неадаптивни 
реакции на 
фрустриращи 
ситуации 

+ +(н/п) +(н/п) +(н/п) X + X X 

Емоц. лаб. + + X X X X X X 
Ниско 
самочувствие 

+ + X X +(н/п) + X X 

Депресия + + X X X X X X 
Липса на 
емпатия 

+/- X + X X X X + 

Алекситимия +/- X X X X X + X 
Психопатия +/- +(н/п) X X X X + X 

 
Използвайки получените данни, можем да направим характерен личностен про-

фил на жената която е извършила физически и психологически тормоз: 
 Няма признаци на висока агресивност – FPI, картинковият тест на Розенцвайг. 

Обаче има индикации за възможност за емоционални изблици по отношение 
на други хора. Това е свързано с висока импулсивност, емоционална лабил-
ност, екстрапунитивни реакции в ситуации на натрупване на препятствия и 
обвинения. Сигурно е, че емоционални изблици се проявяват след като жена-
та достигне някаква граница, след която тя вече не може да издържи напре-
жението. 

 Високо ниво на импулсивност – FPI, LSRP, BIS-11. 
 Високо ниво на тревожност – Спилбъргър, непряко се проявява в резултат на 

FPI. Високото ниво поддържа жената в постоянно напрежение, подтиска я, 
предизвиква безпокойство.  

 При високо ниво на невротизъм (FPI) натрупването на негативни емоции и 
страхове може бързо да доведе до емоционално изтощение, след което чове-
кът може да загуби адекватни реакции, способността да разбира своите емо-
ции и емоциите на други хора. Факторът може и да препятства появяването 
на нови, нестандартни реакции.  

 Ниско ниво на адаптация (Розенцвайг, LSRP, BIS-11, FPI). В повечето случаи 
жената е склонна към реакции посочени към защитата на „Аз-а“. В ситуа-
циите на натрупване на препятствия и обвинения е склонна към безразличие, 
намаляване на тяхната важност, опитва се да избягва обсъждане на отговор-
ността.  

 Високо нико на емоционална лабилност (FPI). Склонността към бързи про-
мени на настроението може да бъде един от основните фактори за емоцио-
нални изблици, неспособност или нежелание да сдържа емоциите си и да 
контролира своето поведение. 
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 Високо ниво на депресия (FPI). Склоността към лошо настроение, потисна-
тостта, затвореността може да доведат до натрупването на негативни мисли 
и емоции.  

 Ниска емпатия (LSRP, Мехрабиян, FPI). Изследването демонстрира ниска 
емпатия, но от резултатите от интервюто и FPI (женственост) изглежда, че 
липсата на състрадание може и да е временно състояние предизвикано от 
сложна социална ситуация, голямо напрежение, натрупване на негативни 
емоции до толково високо ниво, след което тя вече не може да разбере какво 
другите хора могат да чувстват. 

 Алекситимия (TAS, FPI). Този фактор също трябва да се анализира от раз-
лични гледни точки. Не изглежда че алекситимията е постоянна личностна 
черта. Това, може би, е временна характеристика или състояние, свързано с 
натрупването на негативни емоции, афекти, високо ниво на срамежливост.  

 Няма признаци на първична психопатия.  
 Има признаци на вторична психопатия свързана с високо ниво на импулсив-

ност и избухливост в емоционално наситени ситуации и в моменти, когато 
жената е изтощена. Като доказателство, използваме резултатите на FPI, 
LSRP, BIS-11.  
 

Изводи 
 

Изследването демонстрира следното: 
 Домашното насилие може да бъде предизвикано от сложен комплекс от емо-

ционални състояния свързани с висока тревожност, безпокойство, депресия, 
личностни черти, сред които са импулсивност, ниско самочуствие, емоцио-
нална лабилност, и комплекс от социални и личностни проблеми – развод, 
липса на работа и пари, високо ниво на отговорност. Тормозът не е винаги 
свързан с агресия и психопатични черти. Алекситимията и ниската емпатия 
се проявяват като временни състояния.  

 Изледването позволява да се изгради план за рехабилитация: намаляване на 
тревожността, безпокойството, импулсивността. Изграждане на умение за 
планиране, самоконтрол, нови модели за поведение. Премахване на неадап-
тивни реакции. Разработка на адекватни варианти за самозащита. Развитие и 
възстановяване на умението да се разбират собствените емоции и чувствата 
на други хора. 

 Възможно е комплексът от въпросниците, използвани в настоящото изслед-
ване, да бъде използван за играждането на личностен профил на жени – из-
вършители на насилие. 
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Анотация: В доклада са разгледани и представени някои психосоциални аспекти от 
функционирането на жени, преживели домашно насилие в контекста на българско-
то общество. Резултатите от изследването показват, че се откриват значими 
различия между жените, претърпели насилие, и тези, които не са претърпели та-
кова, като при първата група се установява по-ниска самооценка и по-високо ниво 
на депресивност. 
Ключови думи: насилие, самооценка, депресивност, психична травма  
 

Abstract: The report examines and presents some psychosocial aspects of the functioning of 
women who have experienced domestic violence in the context of Bulgarian society. The 
results of the study show that significant differences are found between women who have 
experienced violence and those who have not experienced it, with the first group finding 
lower self-esteem and a higher level of depression. 
Key words: violence, self-esteem, depression, mental trauma 

 
 

Темата в доклада винаги носи в себе си своята актуалност. А сега е още по-сил-
но изразена на фона на социалната изолация, пред която е изправено обществото ни. 
Защото след обявяването на пандемията се наблюдава една ескалация на домашното 
насилие. Това се подкрепя и от министърът на правосъдието Десислава Ахладова в 
предаването „Преди всички” по БНР.  

Целта на изследването е да бъдат установени негативните ефекти на насилието 
върху психиката на жените, жертви на насилието. 

 

Теоретични предпоставки 
Домашното насилие е един изключително тежък проблем на българското об-

щество, който обаче често остава в рамките на семейството. „По данни на проведено 
национално представително проучване на тема „Насилие в България” от 2019 г, за 
56% от гражданите това е най-тежката ситуация на насилие, която някога са прежи-
вявали и тя е била в дома им. Изострянето на този проблем особено в условията на 
пандемия постави въпроса за решаването му. Според изнесените статистически дан-
ни след обявяването на пандемията във всички страни, включително и в България, се 
наблюдава една ескалация на насилието, най-често срещу жени, коментира Ахладова” [10]. 

Според Мари-Франс Иригоайен, която е психиатър, психоаналитик и семеен 
психотерапевт във Франция. Същевременното облагородяването на нравите в нашето 
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общество би трябвало да ни прави по-чувствителни към този феномен. Насилието не 
е изчезнало, а просто е станало по-изтънчено. Всички го сочим с пръст, но това нра-
воучително заклеймяване докосва само повърхността. Зад маската на привидната ми-
ролюбивост и ангелското отношение ние продължаваме да толерираме извършването 
на огромното насилие, което засяга най-уязвимите, а именно жените и децата. Като 
цяло е трудно да се различи насилието. Независимо от цялата ни бдителност, в пове-
чето случаи откриваме първите признаци твърде късно. Не желаем да го виждаме в 
самите себе си, въпреки че признаването на това наше двойствено поведение би до-
вело до възможността по-добре да се справим с него [2].  

Формите на домашно насилие са безкрайни, последиците от него също. Всяка 
жертва преживява по различен начин ситуацията на насилие, в която се намира. Въп-
реки това, съществуват специфични реакции в поведението на жертвите, преживели 
насилие от страна на своя партньор.  

Способността, да преодоляваме криза, последиците от нея, да управляваме емо-
циите си, да наблюдаваме собствените си реакции и тези на другите в екстремни си-
туации е едно от актуалните предизвикателства на съвременния ни свят. На дневен 
ред са представени най-различни техники за справяне с насилието и неговите психич-
ни травми, съществуват и десетки разработки за кризисна интеревенция.  

Един от методите за справяне с психичната травма на жени, преживели насилие, 
е чрез подкрепата. Съществуват основни моменти от развитието на учението за пси-
хичната травма и последиците от нея върху индивида.  

Специално ударение се поставя върху измеренията на този проблем в България, 
като натрупаният опит и изследователски данни се представят и обсъждат. Развиват 
се основните умения за оценка, превенция и лечение на посттравматичните реакции.  

На базата на проучената литература се прави едно общо описание на тематика-
та: посттравматично стресово разстройство, психичната травма и нейните последст-
вия върху индивида,  феноменологични измерения (класификация) и психоаналитич-
ни концепции на травматичните реакции, наличие на заучена безпомощност (депре-
сия, ниска самооценка, неумение за решаване на конфликти, методи на превенция и 
лечение при жени, преживели домашно насилие. Проучени и изведени са основни 
разбирания и дефиниции, тясната взаимовръзка между вътрешното преживяване и 
външното проявление.  

Целите на емпиричното изследване в съдържателно ниво са: да се разгледат 
подробно психосоциалните аспекти от функционирането на жените, преживели до-
машно насилие; да се определи нивото на самооценка, степента на депресия и сте-
пента на посттравматични стресови симптоми; да се установи актуалното ниво от 
знания в развитието на учението за психичната травма в исторически план да се из-
градят умения за сравнителен анализ. В процесно ниво да се проверят базисните уме-
ния за подкрепа на жени, преживели домашно насилие.  

 

Основни понятия 
 

Травмата – нарушава психичния интегритет и дългосрочното функциониране 
на индивида.  

Психичната травма – представлява събитие в живота на индивида, влиянието 
на което се определя от нейната интензивност и неспособността му да отговори по 
адекватен начин на сериозните и дълготрайни ефекти върху психичната организация [7]. 

Насилието – може да се дефинира, като упражняване на действия, насочени 
спрямо индивид или група индивиди, въпреки тяхната воля и заявено съгласие.  

Самооценка – това е ценността, която хората приписват на себе си, обичта им 
към собствените емоции, грижата и посветеността, която отдават на себе си [4].  
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Депресия – Депресията и безпокойството са част от живота на хората. В състоя-
ние на депресия нещата, които сме правили или които трябва да правим, загубват 
смисъл. Всяко действие изисква големи усилия. Това, което е създавало вълнения, се-
га предизвиква скука. Всекидневието се превръща в мъчение поради насилието, кое-
то трябва да се самоналожи, за да се извършат и най-обикновените неща [4].  

 
Психологически аспекти на работата с жертви на домашно насилие 
„Макар насилието да се смята за неприемливо, то не е рядкост в българското 

семейство. Според статистиката всяка четвърта жена в България е жертва на домаш-
но насилие. Всички ние знаем поговорката „Моят дом е моята крепост”, но за съжа-
ление не всеки може с увереност да смята своя дом за крепост, а своите близки и род-
нини за гаранти на собствената безопасност.  

Домашно насилие е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, 
както и опитът за такова насилие; принудителното ограничаване на личната свобода 
и на личния живот, извършено спрямо лица, които се намират или са били в семейна 
или родствена връзка, във фактическо съпружеско съжителство или които обитават 
едно жилище” [8]. 

Домашното насилие може да се определи като система от поведения на един чо-
век за запазване на властта и контрола над друг човек. И дори на пръв поглед да из-
глежда, че това е нещо импулсивно, по своята си същност то е целенасочено дейст-
вие. За домашно насилие се говори в случаите, когато това е повтарящ се и с нараст-
ваща честота цикъл на физическо, вербално, емоционално, психическо и икономи-
ческо насилие с цел контрол, заплашване и внушаване на чувство на страх. Семейно-
то насилие се характеризира с това, че придобива всеобщ, генерализиран характер. 
Насилието в семейството винаги е симптом на фамилна дисфункция. Повечето малт-
ретирания над брачния партньор са трайни модели, установяващи се твърде рано във 
връзката между партньорите [8].  

 

Методология на изследването 
След проучване на научната литература и запознаване с авторите и техните 

твърдения, свързани с психичната травма и нейните ефекти върху личността от пре-
живяното домашно насилие, се въвеждат понятия. Определят се отношенията, както 
и социалното участие според проблематиката при взаимодействието между обкръже-
ние и предразположеност, изясняват се и ролите им. Определя се целта на изследва-
нето и се поставят задачи за изпълнението им. 

 

Целта на изследването е да бъдат установени негативните ефекти на насилието 
върху психиката на жените, жертви на насилието. 

От така поставените цели произтичат следните задачи:  
•  Сравняване на самооценката на жените, претърпели домашно насилие, със 

самооценката на жени, които не са претърпели домашно насилие.  
•  Сравняване на депресивността на жените, претърпели домашно насилие, с де-

пресивността на жени, които не са претърпели домашно насилие.  
•  Сравняване на евентуални прояви на посттравматично стресово разстройство 

при жените, подлагани на насилие, в сравнение с жените, които не са били 
обект на насилие. 

•  Изследване на връзката между самооценка и депресивност. 
 

Изследвани лица: жени, претърпели домашно насилие. 
Обектът на изследването са психопатологични промени при жени, претърпели 

насилие във възрастта между 20 и 60 години.  
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Предметът на настоящето изследване е взаимовръзката между насилието, само-
оценката, депресията и посттравматичната стресова симптоматика.  

Психологически методики: Въпросник за измерване на самооценката на М. 
Розенберг [1]; Психологически въпросник за измерване на депресията „Beck Depression 
Inventory (21 items)”. [Използва се българската адаптация на въпросника на Бек, 
направена от д-р Жорж Балев от СУ, получена лично от него по имейл jorjb@abv.bg 
14.12.2020 18:14]; „Метод за психологична оценка на посттравматични стресови 
симптоми” Ангел Величков [3]; Полуструктурирано интервю. 

 

Издигнати са хипотези, свързани с посттравматичните стресови симптоми, деп-
ресията и самооценката на жените, преживели домашно насилие: 

1). Допускаме, че при жените, преживели домашно насилие, се наблюдава по-
ниска самооценка, в сравнение с жените, които не са претърпели домашно 
насилие.  

2). Допускаме, че при жените, преживели домашно насилие, депресивността е 
значително по-висока, отколкото при жените, които живеят без насилие в 
ежедневието.  

3). Допускаме появата на симптоми на посттравматично стресово разстройство 
в по-голяма степен при жените, подлагани на насилие в сравнение с жените, 
които не са били обект на насилие. 

4). Допускаме, че ще се открие отрицателна корелация между депресивността и 
самооценката. 

 

Описание и анализ на резултатите  
Първоначално запознаване със специфика на работата в Кризисните центрове, 

КЦ – „Самарянска къща” – Ст. Загора и Сдружение „Асоциация ИМАГО” – София. 
Внимателно проучване случаите на жените, потърсили необходимата им психо-
социална помощ, а също и професионална подкрепа в процеса за възстановяването 
им. Анализ на проблематиката, за избор на момент в изследването. Акцент върху 
травматичните ефекти на насилие (безпокойство) и наличие на заучена безпомощ-
ност (депресия, ниска самооценка). 

 

Описателни статистики 

Общият брой изследвани лица е 66, разделени на еднакъв брой 33 жени, настанени 
в центрове, потърсили професионална помощ, и 33 такива, при които липсват инди-
кации от някакъв вид насилие (таблица 1) и (фигура 1). 

  

Таблица 1. Честотно разпределение на респондентите 
 

ЖЕНИ ПРЕТЪРПЕЛИ НАСИЛИЕ  ЖЕНИ НЕ ПРЕТЪРПЕЛИ НАСИЛИЕ  

33  33  

  
Фигура 1. Илюстрира разпределението на респондентите (в проценти) 

50%50%

ЖЕНИ 
ПРЕТЪРПЕЛИ 
НАСИЛИЕ

ЖЕНИ НЕ 
ПРЕТЪРПЕЛИ 
НАСИЛИЕ
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Методи на статистическа обработка на данните 
 

Описателни статистики – (Средна стойност на извадката; Стандартно откло-
нение на извадката); За проверка на хипотези са използвани – Критерий на 
Стюдънт, известен като Т–Тест, за две независими извадки (Independent Samples  
t-test); Корелационен коефициент на Пиърсън (Pearson correlation). 

 

Таблица 2. Резултати 
 

 ПРОМЕНЛИВИ M SD Т-тест ХИПОТЕЗИ 

САМООЦЕНКА ХИПОТЕЗА 1 

ВСИЧКИ ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА 

р<0,0001 

Допускаме, че при жените, пре-
живели домашно насилие, се 
наблюдава по-ниска самооцен-
ка, в сравнение с жените, които 
не са претърпели домашно на-
силие 

ЖЕНИ НЕ 
ПРЕТЪРПЕЛИ 

НАСИЛИЕ 
41,48 5,29 

Нивото на значимост e 0,05 
р e оценка на нивото на значи-
мост, получена в нашите данни.  

ЖЕНИ 
ПРЕТЪРПЕЛИ 

НАСИЛИЕ 
28,55 9,62 

В случая р<0,0001, което пот-
върждава допускането в Първа 
хипотеза 

ДЕПРЕСИЯ ХИПОТЕЗА 2 

ВСИЧКИ ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА 

р<0,0001 

Допускаме, че при жените, пре-
живели домашно насилие, деп-
ресивността е значително по-
висока, отколкото при жените, 
които живеят без насилие в 
ежедневието.  

ЖЕНИ НЕ 
ПРЕТЪРПЕЛИ 

НАСИЛИЕ 
8,15 5,12 

Нивото на значимост e 0,05 
р e оценка на нивото на значи-
мост, получена в нашите данни. 

ЖЕНИ 
ПРЕТЪРПЕЛИ 

НАСИЛИЕ 
19,76 11,22 

В случая р<0,0001, което пот-
върждава допускането във 
Втора хипотеза. 

ПТСС ХИПОТЕЗА 3 

ВСИЧКИ ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА 

р=0,0997 
 

Допускаме появата на симпто-
ми на посттравматично стресо-
во разстройство в по-голяма 
степен при жените, подлагани 
на насилие в сравнение с жени-
те, които не са били обект на 
насилие. 

ЖЕНИ НЕ 
ПРЕТЪРПЕЛИ 

НАСИЛИЕ 
22,85 12,45 

Нивото на значимост e 0,05 
p e оценка на нивото на значи-
мост, получена в нашите данни. 

ЖЕНИ 
ПРЕТЪРПЕЛИ 

НАСИЛИЕ 
26,52 10,43 

В случая р>0,5 => липсва ста-
тистически значима разлика, 
което не потвърждава допуска-
нето във Трета хипотеза. 



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

197 

РЕЗУЛТАТ 
СИЛА НА 
ЗАВИСИ-
МОСТТА 

ПОСОКА 
НА 

ЗАВИСИ-
МОСТТА 

ХИПОТЕЗА  

КОРЕЛАЦИОННА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ  
ДЕПРЕСИЯ - САМООЦЕНКА  ХИПОТЕЗА 4 

ВСИЧКИ 
ИЗСЛЕДВАНИ 

ЛИЦА 
-0,59 

ЗНА-
ЧИ-

ТЕЛ-
НА  

Зависи-
мостта е 
отрица-
телна 
низходя
ща – на 
по-голе-
ми стой-
ности на 
една про-
менлива 
съответ-
стват по-
ниски 
стойнос-
ти на дру-
га про-
менлива. 

Допускаме, че ще се открие 
отрицателна корелация между 
депресивността и самооценка-
та. 

ЖЕНИ НЕ 
ПРЕТЪРПЕЛИ 

НАСИЛИЕ 
-0,26 

СЛА-
БА 

Полученият резултат сочи, че 
се открива статистически зна-
чима отрицателна значителна 
зависимост (при всички из-
следвани лица).  
Според силата на зависимост 
резултатът варира от слаба към 
значителна зависимост. Според 
посоката на зависимостта, тя е 
отрицателна. 

ЖЕНИ 
ПРЕТЪРПЕЛИ 

НАСИЛИЕ 
-0,39 

УМЕ-
РЕ-
НА 

С увеличаване на депресията 
самооценката намалява и обрат-
но, което дава основание да се 
потвърди Четвърта хипотеза. 

 
Анализите показват (табл. 2), че се откриват значими различия между жените, 

претърпели насилие, и тези, които не са претърпели насилие, в две посоки. Едното е 
по отношение на тяхната самооценка, а второто – по отношение нивото им на депре-
сивност. Вижда се, че жените, претърпели насилие, са с по-ниска самооценка и с по-
висока депресивност. В процеса на изследване полученият резултат се подкрепя от 
резултата и аналитичното твърдение на Стаматов и Минчев в „Психология на чове-
ка”. Депресията засяга и самооценката. [4]  

Трета хипотезата: Не бе доказана. Предполагаме поради малкия брой изследва-
ни лица не бяха открити различия в равнищата на изявена симптоматика на посттрав-
матично стресово разстройство между жените, жертви на насилие, и жените, които 
не са срещали насилие.  

Четвърта хипотеза: Очевидно се открива статистически значима корелация. 
Съществува статистически значима значителна отрицателна корелация между депре-
сията и самооценката, което дава основание да се потвърди допускането в четвърта 
хипотеза. Полученият резултат в това изследване е сходен с твърдението на Бек от 
1979 г., че депресията води до ниска самооценка на личността [1]. 

 
Изводи 
Проучването на литературата ни дава право да твърдим, че домашно насилие 

винаги е имало, има и вероятно ще има. Темата е глобална и е свързана с това, че 
броят на жените под влияние с всеки изминал ден драстично се увеличава. А това би 
довело до сериозни последици, защото личността е унищожена в психосоциален 
план. Личността, наранявана, обиждана, с вменено чувство на вина е обезличена, вя-
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ла и груба, недоверчива, мълчалива и изплашена, както за себе си, така и за своите 
деца.  Насилието  в  семейството  е  една  изключително  трудна тема. То,  насилието, 
дреме във всеки от нас, рядко се признава и трудно се доказва, особено ако е само 
емоционално. Това е най-тежкото насилие. Тук жертвата почти не разбира, че е под 
влияние и се самоунищожава и не би излязла лесно от порочния кръг – насилник или 
жертва. Кой е насилникът. Коя е жертвата? Причини. Предпоставки. Последи-
ци. Несъзнаваното. Съзнаваното. Минало. Настояще Бъдеще. Поведение. Модели на 
поведение. Всичко това и още редица други проблематики се откриха от наблюде-
нията по време на посещенията в КЦ – Самаряни и при разговорите с клиентите на 
услугата, които биха могли да се проследят и изследват, но повярвайте, всичко е из-
ключително трудно. Хората не говорят, не споделят, не знаят към кого да се обърнат 
за помощ, а най-лошото е, че някои дори не знаят, че живеят в насилие. Държавата 
мълчи и не дава гласност, но всичко това прозира в децата ни. Агресия!  

 

Заключение 
Изборът на темата психосоциалните аспекти от функционирането на жени, пре-

живели домашно насилие, е свързано с факта, че никога досега не се е говорило тол-
кова за насилието и никога не е имало толкова много призиви то да бъде изобличено 
и премахнато.  

„Но ако разгледаме цялостната психиатрична литература, ще забележим с изне-
нада колко малко е писано за насилието, упражнявано в семейната двойка. Макар и 
винаги да го е имало, сега сме склонни да вярваме, че е настъпило някакво разви-
тие. По-голямото равноправие между половете e довело до по-малко насилие. Но то-
ва съвсем не е така” [2]. 

„България, за съжаление, е една от държавите, в които случаите на домашно на-
силие през първата половина на 2020 г. бележат ръст в сравнение с предходни годи-
ни. В края на май беше оповестена информация, че от началото на извънредното по-
ложение, въведено на 13март, девет жени са били убити от партньорите си, а на горе-
щите линии за докладване на насилие и търсене на помощ са получени значително 
повече сигнали. У нас обаче броят и капацитетът на кризисните центрове продължава 
да е обезпокоително малък. Освен това в България все още липсва механизъм за сис-
тематично събиране и анализ на статистически данни за случаи на насилие над жени, 
убийства на жени и момичета” [9]. 

Очевидно насилието влияе пагубно върху психиката на жените, преживели до-
машно насилие, което означава, че трябва да се работи с тези жени.  

В това изследване поставените цели се изпълниха. Установиха се някои нега-
тивните ефекти на насилието върху психиката на изследваните жени, жертви на наси-
лие. Показахме, че жените, претърпели насилие, се характеризират с по-ниска само-
оценка и по-висока депресивност, в сравнение с жените, които не са претърпели на-
силие.  

Надявам се, че моите проучвания, изследвания, както и изводите, до които съм 
стигнала, ще бъдат полезни не само на мен, но и на други колеги, работещи като кон-
султант психолози.  

Надявам се да намерят приложение и при кризисни интервенции, свързани със 
справянето на шока непосредствено след преживяно травматично събитие, както и в 
последващата психосоциална подкрепа и консултиране на жените, преживели до-
машно насилие. 
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Анотация: Докладът разглежда спецификата на въздействие на социалната изола-
ция върху юношеската личност като ограничителна мярка в условия на пандемия, 
както и като проблем на съвременното общество, свързан с липса на достатъчен 
брой и задоволително качество на социалните контакти и нарастващо чувство на 
самота. Изследвани са нивата на тревожност и наличието на психопатологични 
тенденции при юноши на възраст между 16 – 18 г. Допуска се съществуването на 
взаимовръзка между социалната изолация и тревожността и психичните проблеми 
при младежите.  
 

Ключови думи: социална изолация, самота, юношество, тревожност, психични 
проблеми  
 
Abstract: The report examines the specifics of the effect of social isolation on the 
personality of adolescents as a restrictive measure in the context of a pandemic, as well as 
a problem of modern society related to the lack of sufficient number and satisfactory 
quality of social contacts as well as the increasing feeling of loneliness. Measured are the 
anxiety levels and any psychopathological tendencies in adolescents aged between 16 – 18. 
Assumed is the possible correlation between social isolation and anxiety and 
psychopathological tendencies in youths.  
 

Key words: social isolation, loneliness, adolescence, anxiety, mental health disorders  
 
 

Пандемията с COVID-19 води до продължително излагане на условия на стрес, 
който засяга всекидневния живот и предизвиква въвеждането на мерки като социална 
изолация, модифицираща нормалните човешки взаимоотношения. Последица от това 
е повишения интерес към изследване на нивата на тревожност при важен сегмент от 
популацията – този на юношите като по-чувствителен към стреса в този специфичен 
период на развитие. Целта на емпиричното изследване е да се проследи наличие на 
връзка между социалната изолация и проблемите при юношеската личност, като се 
изследват нивата на тревожност, както и наличието на съществуващи тенденции за 
възникване на бъдещи психопатологични прояви. Освен като принудително наложе-
на социалната изолация се разглежда и като проблем, свързан с определени личност-
ни характеристики. Същевременно тя се асоциира и със занижено социално участие, 
което повишава шансовете за това човек да остане самотен или социално изолиран. 
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Понятието „социална изолация“ и самота 
 

Въпреки множеството проучвания през последните години, посветени на соци-
алната изолация, липсва еднозначно определение за това какво означава този фено-
мен. Обща негова характеристика е липсата на значими социални връзки. Счита се, 
че хората с малко на брой или липсващи контакти са социално изолирани [6].  

Един от първите изследователи на самотата и социалната изолация е американ-
ския психолог Робърт Вайс. Той определя самотата като субективно състояние, про-
изтичащо от неудовлетвореност на основни нужди като любов, сигурност и близост. 
Според него самотата е „отговор на липсата на конкретен вид връзка или липса на 
специфично условие в същата тази връзка“. [10]. Вайс прави ясно разграничение 
между два основни вида самота – самотата от емоционална изолация и самотата от 
социална изолация. Причина за емоционалната самота, според него, е липсата на из-
ключителни връзки, удовлетворяващи потребността от привързаност. Подобен вид 
самота предизвиква чувства на страх, неспокойствие и празнота. Самотата от социал-
на изолация се появява при хора, които имат сравнително малко социални контакти и 
при които се наблюдава липса на социална интеграция или усещане за свързаност и 
общност с другите.  

Д. Перлман и Л. А. Пеплау твърдят, че самотата е „неприятно преживяване, 
което се появява тогава, когато социалната мрежа на човек е дефицитна в количест-
вено или качествено отношение“ [8]. Те смятат, че недостига на връзки не води неиз-
бежно до чувство на самота. Като субективен феномен разглеждат самотата като не-
съответствие между желаните и постигнати нива на социални контакти, поставяйки 
акцент върху когнициите като посреднически фактор между недостатъчните между-
личностни отношения и свързания с този дефицит емоционален отговор.  

От перспективата на теорията за привързаността на Джон Боулби качеството на 
връзките, започващи още в ранното детство, оказва влияние и върху по-нататъшното 
личностно и социално развитие. Когато тези връзки са сигурни те се превръщат в из-
точник на самоувереност, смело изследване на заобикалящата среда и устойчивост 
при справянето с житейски кризи. Когато връзката се наруши, поради раздяла или за-
губа на значимата фигура, се формират ментални репрезентации, според които Аз-ът 
и останалите се възприемат като ненадеждни. Оперативните модели на хората с неси-
гурен стил на привързаност се характеризират с несигурност по отношение на собст-
вената значимост и доверие в другите. Подобни възприятия могат да възпрепятстват 
изграждането на подкрепящи връзки и да поставят индивида в риск от социална и 
емоционална изолация и самота. Съществуват свидетелства, демонстриращи корела-
цията между стила на привързаност и чувството за самота. Едно от тях е изследване-
то на С. Ларос и М. Боивин, в което става ясно, че младежите, с несигурен стил на 
привързване, възприет от родителите им, са по-чувствителни към промените в соци-
алната си среда и към конкретно негативно отношение и поведение от страна на ос-
таналите, което може да бъде причина за преживяване на самота [7]. 

 
Особености на юношеството. Емпирични изследвания относно ефектите на 
социалната изолация и самотата 
Самотата през юношеството може да се разгледа като нормативно преживяване, 

тъй като това е периода, в който социалните очаквания, роли, взаимоотношения и 
идентичности преминават през значителни промени. С прехода към порастването де-
цата развиват по-големи очаквания за социалните си взаимоотношения, подкрепа и 
интимност, както и желание да обменят ценности, убеждения и идеологии с прияте-
лите си, вместо единствено да споделят дейности с тях. Особено внимание юношата 
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обръща и на своя социален статус, което е свързано с придобиване на необходимите 
социални умения за справяне с променящата се социална среда. Неуспехът в придо-
биването на тези умения, както и нереалистичните очаквания, може да доведат до 
самота.  

В опита си да се самоопредели в условията на множеството психологически, 
емоционални и интелектуални промени на юношата се налага да изостави предишна-
та си Аз-концепция. Идентичността е приоритетна в този период и младежът може да 
разсъждава за себе си по един много по-сложен и абстрактен начин. Той се стреми да 
постигне едно интегрирано и кохерентно чувство за Аз. Едновременно с този стре-
меж към автономност, индивидуалност и идентичност се появява и риска от повише-
но усещане за отделеност и отговорност и следователно и по-голяма уязвимост към 
емоционална и социална самота. Усамотяването изразява стремежа на юношата да за-
щити вътрешния си свят и съхрани индивидуалността си. 

Юношата също така се влияе и от социалните групи, с които се идентифицира, 
склонен е да открива идоли, на които да подражава, да проявява поведения, които са 
характерни за групата, в която участва, да приема съответните вътрешно-групови 
нагласи и убеждения като свои. С нарастване значимостта на групата се повишава и 
риска от отхвърляне. Високите нива на отхвърляне и изключването от групата на 
връстниците може да доведе до повече или по-малко изолация и усамотяване. Пре-
живяването на отхвърляне или само заплахата от подобно действие може да засегне 
силно социалното, емоционално и когнитивно функциониране. Подобно преживява-
не се асоциира с редица индикатори за вътрешен дистрес, включително тревожност, 
нещастие, гняв, социално оттегляне, самота и депресия. Освен това, отхвърлените де-
ца се справят по-малко компетентно с редица когнитивни задачи, включително реша-
ване на социални проблеми и разбиране на подходящи поведенчески правила. От-
хвърлените деца са често по-агресивни и импулсивни, отделят по-малко време за из-
пълняване на задълженията си, не инициират установяването на социални контакти, 
преживяват по-малко успех в ангажирането в социални игри, демонстрират по-малко 
социални компетентности и имат повече негативни взаимодействия с учителите [5].  

Сериозните психологически увреждания, причинени от извънредни случаи на 
социална изолация през детството, насочват вниманието върху това, че човешкия 
контакт е основна необходимост за развитието. Съществуват данни, които свидетел-
стват за влиянието на изолацията върху психическото благополучие като при по-
голямата част от изследваните лица в изолация се наблюдава негативен ефект, вклю-
чително по-високи нива на депресия, тревожност и гняв [9]. При юношите, които 
страдат от хронична самота, се наблюдава по-голяма вероятност от поява на психопа-
тологии, депресии, самоубийствени мисли и липса на социални умения [6].  

 
Психични проблеми през юношеството 
Периодът на юношеството се характеризира с амбивалентност на нагласите, не-

съответствие между потребностите и възможностите, което допринася за появата на 
вътрешни конфликти и промени в настроението. Могат да се появят разочарования 
между очакванията и представите за избор на професия, проблеми в интимността, 
както и трудности и препятствия в намирането на мястото в обществото. Появяват се 
и първите въпроси за смисъла на живота. В случай, че процесът на социализация е 
възпрепятстван по различни начини – отхвърляне, оттегляне, принудителна социална 
изолация, тези преживявания могат да окажат влияние и върху психичното благопо-
лучие. 

Данните от доклади на Световната здравна организация показват, че 20% или 
1/5 от децата по света страдат от психични и поведенчески проблеми. Повечето от 
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тях са юноши на възраст между 10 и 19 години. Преобладаващата стойност на тре-
вожността е 13%, на поведенческите проблеми – 10.3% и на емоционалните раз-
стройства 6.2% сред деца на възраст 9-17 години. Минимум 3% от децата в училище 
се оплакват от остра депресия, суицидни мисли, психоза и разстройства с хиперак-
тивност и дефицит на вниманието. Епидемиологичните проучвания посочват, че 13-
25% от юношите отговарят на определен критерий, характерен за появата на психич-
но заболяване през живота си [4].  

В изследване, проведено от И. Шумкова на българска извадка от 449 ученика 
между 13 и 18 години се демонстрира, че 29% от респондентите са отговорили поло-
жително на един от въпросите за наличие на суицидни нагласи [2]. Освен това става 
ясно, че с нарастването на суицидните идеи намалява самооценката и самоувереност-
та, както и нивото на удовлетвореност от социалните контакти на родители и връст-
ници. Намалява желанието за нови преживявания, наблюдава се висока депресивност 
и чувство за невъзможност да се посрещат житейски предизвикателства. Резултатите 
по отношение на половите различия съвпадат с данни от други изследвания, а имен-
но, че момичетата имат по-често суицидни идеи, отколкото момчетата.  

Депресията в детството и юношеството може да бъде също достатъчно сериозен 
и притеснителен проблем за младия човек и членовете на семейството, най-вече него-
вите родители. Комобридността е особено висока между депресията и тревожните 
разстройства. Изследванията показват, че депресията често се случва съвместно с 
тревожност, проблемно поведение, зависимост от наркотици и проблеми с храненето.  

Юношеството е важен период в живота на детето. Установяването на наличието 
на тревожност или съществуващи тенденции към развиване на психични заболявания 
позволяват ранното им диагностициране, подходящо интервениране и предписване 
на ефективно лечение. Това би увеличило шансовете на юношата за един нормален и 
продуктивен живот на възрастен, допринасящ към обществото със своето здраве и 
благополучие. 

 
Дизайн на изследването 
Целта на емпиричното изследване е да се проследи наличие на вероятна връзка 

между социалната изолация и проблемите при юношеската личност, като се изслед-
ват нивата на тревожност, както и наличието на съществуващи тенденции за възник-
ване на бъдещи психопатологични прояви. Установяването на наличие на взаимо-
връзка между двата фактора дава възможност фокусът да бъде насочен към иденти-
фициране на нови перспективи за интервениране, съобразен с мерките за социална 
сигурност и промотиране на психичното здраве, както и предотвратяване на хрони-
фициращи проблеми. 

Във връзка с поставената цел се формират следните задачи: 
1. Да се изследва взаимовръзката между социалната изолация и тревожността; 
2. Да се проучи съществува ли взаимовръзка между социалната изолация и 

психопатологичните тенденции при юношите; 
3. Да се установи дали съществува влияние от страна на социалната изолация 

върху ситуативната тревожност при изследваните лица; 
 
Инструментариум 
За реализиране на задачите и целта на изследването и проверка на хипотезите са 

използвани следните методи: Въпросник за изследване на тревожността на Ч. Спил-
бъргър [3], който измерва тревожността като състояние и като черта и Диагностика 
на междуличностните отношения на Т. Лири (T. Leary) [1], който позволява изготвя-
нето на психологически „портрет“ на изследваното лице, разкрива преобладаващия 
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тип взаимоотношения с хората, измерва поляритета на две основни двойки психосо-
циални взаимоотношения, сред които социалната изолация и дава възможност за 
диагностика на лица с характерови и личностови нарушения.  

Изследването е проведено в периода 10 – 22.01.2021 г. Проучването е извърше-
но онлайн, чрез използване на приложението Google Forms. Въпросниците са разра-
ботени в уеб формуляр, изпратен до респондентите под формата на линк. В изследва-
нето участват общо 31 юноши, сред които 19 момичета и 12 момчета от три различни 
училища на територията на гр. Бургас. 

 

Резултати 
Резултатите от въпросника на Ч. Спилбъргър за тревожността показват, че при 

юношите, подбрани за целите на проведеното изследване, стойностите по скалите за 
тревожност – ситуативна и личностова, са в рамките на нормата. Същевременно се 
отчете по-завишена ситуативна тревожност в сравнение с тревожността като черта.  

 
Табл. 1 Описателни статистики на скалите за тревожност 
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Тревожност - 
черта 

31 44,52 42 33 12,466 25 73 

Тревожност – 
черта  
(Т-стойности) 

31 51,16 48 37 13,746 29 88 

Тревожност - 
ситуативна 

31 44,13 46 28 13,750 23 71 

Тревожност - 
ситуативна  
(Т-стойности) 

31 54,06 54 36 13,466 33 84 

 
От дескриптивният анализ на резултатите от въпросника на Т. Лири става ясно, 

че изследваните юноши демонстрират най-високи нива по показателите за социална 
насоченост и социална активност и ниски по тези за социална пасивност и социална 
изолация. Доминиращият тип личност за цялата извадка е Отговорно-великодушния. 
81% от участниците са с прекомерна изява на този тип поведение. Високите стойнос-
ти говорят за наличие на емоционална лабилност, хиперсоциални нагласи и склон-
ност към потискане на поведенческата спонтанност.  

При 23 лица се наблюдават балове над умерените нива по осемте тенденции. На 
базата на най-често срещаните психологически характеристики се извежда групов 
междуличностен профил, който се отличава с тревожност, склонност към търсенето 
на мнението на другите, липса на увереност в себе си, свързана с емоционална неста-
билност, екзалтация спрямо околните и търсене на признание от най-авторитетните в 
групата.  

При 4 от юношите се отчитат комбинации от характерови тенденци, които ин-
дикират наличие на клинични симптомокомплекси.  
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С помощта на корелационен анализ се установява, че съществува статистически 
значима положителна корелационна зависимост между социалната изолация и ситуа-
тивната тревожност (r=0,581; p=0,001).  

Еднофакторен дисперсионен анализ установява статистически значими разли-
чия в ситуативната тревожност между групите с ниско и високо ниво на социална 
изолация (p= 0,008), както и в ситуативната тревожност между групите с нормално и 
високо ниво на социална изолация (p= 0,008). Анализът дава възможност да се напра-
ви извода, че високите нива на социална изолация оказват влияние върху равнището 
на ситуативната тревожност като го повишават, с което се потвърждава допускането, 
че социалната изолация оказва влияние върху ситуативната тревожност.  

Установява се и статистически значима положителна корелация (r= 0,471; 
p=0,023) между социалната изолация и психопатологиите, с което се потвърждава до-
пускането, че ще се открие взаимовръзка между социалната изолация и психопатоло-
гичните тенденции при изследваните лица.  

 
Изводи 
 

Повишените стойности по поведенческите тенденции (23 ИЛ с балове над уме-
рените нива) говори за нестабилен личностен профил на изследваните юноши, който 
може да е свързан с разрешаването на основните развитийни задачи, трудности при 
изграждането на идентичността и поемането на отговорност като възрастен. Резулта-
тите могат да бъдат тълкувани по посока на това, че не се демонстрира различие с 
характерната за този период психическа нестабилност, провокирана от търсенето на 
идентичност и стремежа към автономия, които се превръщат в източници на напре-
жение. Склонността към конформизъм и хиперсоциалните нагласи може да се дъл-
жат на ниска самооценка или неясно определена Аз-концепция. Себеоткриващият се 
и себезаявяващ се юноша, формиращ своята личност в условия на несигурност, неиз-
бежно е изправен пред множество предизвикателства.  

Въпреки че не се отчете статистически значимо високо ниво на тревожност сред 
юношите и социалната изолация, проведеното изследване разкри наличието на поло-
жителна корелационна зависимост между тези две променливи. Това означава, че 
колкото по-социално изолирани са младежите от извадката, толкова повече нараства 
тяхната тревожност или колкото по-тревожни са юношите, толкова по-изолирани ще 
бъдат те. Отчете се и корелационна зависимост между социалната пасивност и тре-
вожността (като състояние и като черта).  

Установи се статистически значима положителна корелация между социалната 
изолация и психопатологиите, което означава, че с нарастване на социалната изола-
ция нараства и риска от психопатологични проблеми. Специфичен изследователски 
интерес представлява въпроса дали изолираността е предпоставка за възникване на 
последващи психопатологии при юношите, които могат да представляват риск в по-
късна възраст. Проследяването на промените в нивото на социална свързаност и пси-
хическото благополучие може да се превърне в обект на научен интерес на различни 
лонгитудионални проучвания върху по-големи български извадки, което да подпо-
могне организирането и предприемането на подходящи и навременни интервенции.  

 
Заключение 
 

Периодът на юношеството се отличава с бурна реорганизация на биологичното, 
когнитивно, емоционално и социално функциониране, което, в комбинация с рисков 
или стресов социален контекст, може да изправи младежа пред различни предизвика-
телства. За юношите е характерна повишената чувствителност към социалните сти-
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мули и нарастващата нужда от взаимодействие с връстници. Формирането на иден-
тичността е една от основните развитийни задачи през този период, която може да 
бъде реализирана единствено във връзка с другите. Когато социалните условия са не-
прекъснато изменящи се и нестабилни, на юношата му се налага да се приспособи 
към тях по такъв начин, че да не бъде лишен от възможността да се интегрира и да не 
се чувства социално изолиран.  

Настоящото проучване потвърди допускането, че социалната изолация се асо-
циира с тревожността и психопатлогичните тенденции при юношите над 16 години. 
Това дава възможност да се акцентира върху обхвата на личностовите проблеми при 
младежите днес, които се чувстват социално дезинтегрирани. Идентифицирането на 
предпоставки, които обясняват защо някои юноши се ангажират с престъпни поведе-
ния, злоупотреба с вещества или страдат от психични проблеми, е важно за подходя-
щата интервенция и процеса на планиране на психичното здраве.  
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ГЕЙМИНГ ПОКОЛЕНИЯТА – ЧЕРНАТА ДУПКА ИЛИ 

СРЕДСТВО ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА 
 

Иван Стефанов Иванов 
Бургаски свободен университет 

 
GAMING GENERATIONS – BLACK HOLE OR A WAY TO 

IMPROVE THE YOUNG PEOPLE 
 

Ivan Stefanow Ivanov 
Burgas Free University 

 
Abstract. Playing video games is a well-known way to have fun and relax. But there are 
many controversies based on whether games have a positive or negative effect on people 
playing. Based on this, we will look at some scientifically proven research on the impact of 
games on everyday life, as well as what are the pros and cons of playing video games. 
 

 
Средната възраст на геймъра е 33-години 
Когато казваме видео игри, повечето от нас правят асоциация с деца. Вярно е. 

Деветдесет процента от децата играят на видео игри. Но трябва да имаме пред вид, че 
средната възраст на геймъра е 33 години, а не 8. И ако бъдем по-проницателни, ще 
видим, че тенденцията върви все повече нагоре и няма да е чудно, ако след време се  
случи така, че нашите баби и дядовци ще бъдат по-добри от нас на игрите, които иг-
раем. Хората по всички краища на света играят на видео игри. Това има голямо зна-
чение за всекидневния ни живот и за това реших под формата на презентация, да се 
опитам разгледам и представя някои съществени въпроси, които засягат влиянието на 
видео игрите върху младите хора и хората изобщо. 

Първият ми въпрос, който ми хрумва, е защо толкова много хора играят видео 
игри? Разбира се, всеки от нас ще потвърди с положителност отговорите от рода на: 
забавни са, научавам нови неща, игрите ни помагат да се отпуснем след натоварен 
ден.  Но наистина ли това са причините, чрез които се подтикваме да пуснем компю-
търа и да влезем в играта? Разбира се, по-горните отговори наистина могат да отгова-
рят на истината, но ако задълбочим своя поглед, ние ще видим неща, които трудно 
бихме си представили и които можем да видим. 

Предполагам, че повечето от вас имaт деца или братя, сестри, братовчеди, 
приятели и пр., които играят видео игри. И можем при по-наблюдателен поглед да за-
бележим тяхната реакция по време на загуба, когато тръшват телефона, започват да 
изпадат в изстъпления (наистина това се случва по-често от колкото предполагате), 
или когато родител изключи видео конзолата, компютъра или лаптопа по-време, в 
което детето играе, то по същия начин реагира, както на по-горните примери.   

Е, какво стана? Нали игрите са забавни и осигуряват отпускане след училище 
или работа? Това е доказателство, че при по-голямата част от гейминг представите-
лите, се крие нещо по-дълбоко. 
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Биологичните обяснения 
Съществуват и биологични обяснение на тези модели на реакции и поведения, 

като например, че префронталната кора е ключов компонент в мозъка, който ни по-
мага да контролираме импулсите и настояванията, когато имате нещо като видеоиг-
рата, която се изключва внезапно, така детето е изправено да изпита тези негативни 
емоции. Друг фактор е допаминът, който често се нарича химикал за удоволствие на 
мозъка, тъй като е свързан с чувство за мотивация и концентрация на еуфория. Допа-
минът е ключов компонент на регулирането на механизмите за възнаграждение в мо-
зъка. Стимулацията, която получаваме от видеоигрите, въздейства, по същия начин, 
както когато човек се опива със субстанция.  

Андрю Нюберг, който е американски невролог, провежда тест, който показва 
ефекта на гейминга върху мозъка на децата. Като използва за тази цел две млади 
момчета, като на единия от тях му е пуснат по време на mMR машина, видео клип на 
любимата му игра, и при другото момче се извършва същия процес, но вторият 
участник в тестa не играе тази игра. На графичното изображение можем да видим 
разпространението на допамина: при единия от тях, този, който наблюдава на екрана 
любимата си игра, се забелязва голямо разпространение на допамин, докато при дру-
гото момче, червените участъци са доста по-нищожни 

 
За добро или зло 
Разбирайки биологичното въздействие на играенето на видео игрите, и спрямо 

реакцията на детето, когато му бъде отнета възможността да играе, ние не с голяма 
трудност можем да забележим една зависимост, която се е разпространила и закоре-
нила неусетно у играещите поколения. Съществуват много спорове, относно това да-
ли играенето на видео игри, води до социална изолация или пък до обратното – со-
циално интегриране.  

Разбира се, вървейки по пътя, по който сме тръгнали, неминуемо ще стигнем, 
както ще се случи сега, до една крайност, в контекста на социалната изолираност и 
ще се запознаем със социално явление, обхванало с големи мащаби страна, дори като 
Япония. 

 
Хикикомори 
(букв. „отдръпване”, „затваряне”) е японският термин, с който се бележи явле-

нието на усамотилите се млади хора, които са избрали да се оттеглят от обществения 
живот, често достигайки до крайни степени на изолация и затваряне, поради различ-
ни лични и социални фактори в живота им. Терминът хикикомори се отнася както до 
общото социално явление, така и до отделните индивиди в тази социална група. 

Японското министерство на здравето определя хикикомори като индивиди, кои-
то отказват да напуснат дома на родителите си и се изолират от обществото и семей-
ството си в една стая за период, надхвърлящ шест месеца. Характерът на явлението 
се мени в зависимост от индивида и някои младежи остават в изолация в продъл-
жение на години, а в редки случаи – няколко десетилетия. Често хикикомори започва 
като бягство от училище. Няколко фактора допринасят за явлението хикикомори. 
Понякога младежите се чувстват смазани от модерното японско общество или не мо-
гат да изпълнят социалната си роля, защото не са развили все още чувство за лично 
татемае (лице пред обществото) и хонне (истинското Аз), и двете от които са нужни 
на един възрастен индивид, за да се справя с ежедневните парадокси в обществото. 
Ядрото на проблема хикикомори е центрирано около преминаването от младежките 
години към отговорностите на зрелия човек. 
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Плюсове и минуси  
 
МИНУСИ 

Ние вече започнахме с един от главните негативни ефекти от играенето във вир-
туалния свят. За него говорихме, но сега ще допълним някои особености. 

Неотдавна Световната здравна организация (СЗО) официално призна „гейминг 
пристрастяването” като отклонение от психичното здравно състояние – добавяйки го 
към Международната класификация на болестите или МКБ-11, официалния диагнос-
тичен наръчник на организацията, според CBS News. 

Просто да играете много видео игри не е достатъчно, за да се назовава като раз-
стройство. По-скоро нарушението се случва, когато игрите пречат на ежедневния жи-
вот на хората. Според СЗО нарушението в гейминга е “модел на постоянни или пов-
тарящи се игри”, при който хората губят контрол върху поведението си в игрите, от-
дават приоритет на игрите над други интереси и дейности и продължават да играят, 
въпреки отрицателните последици, като например нарушения в семейните им отно-
шения, социален живот, работни задължения или други области. Човек обикновено 
трябва да има симптомите в продължение на една година, за да бъде диагностициран 
с това нарушение, коментират от СЗО. 

Един от най-гласовитите експерти по темата през последните няколко години е 
д-р Джералд Блок (психиатър в Oregon Health and Science University в Порталн), 
водещ орган за изследване на пристрастено използване на компютри. Той очертава 
четири симптома на безнадеждно пристрастяване, което включва:   

 Оставянето на компютъра води до истинско оттегляне от живота 
 Ставайки конфликтен, уморен или изолиран от обществото 
 Забравя да яде и да спи 
 Желание за по-модерна технология 
 
Социална изолираност 
Следващият негатив, е предшестван от пристрастяването,  което води до  соци-

ална изолираност. Липсата на социално взаимодействие в резултат на натрапчивите 
игри може да има дългосрочни социални последици. Пристрастен тийнейджър няма 
да развие ефективни социални умения, няма да развие и поддържа здравословни 
взаимоотношения в университета и извън него. Той вече е на 21 години, но има со-
циални умения на 15-годишно дете. На младия човек му липсват уменията за създа-
ване на приятелства, връзки или уменията просто да „излиза“ и да се радва на компа-
нията на хората. Социалната неловкост, създадена от изолационизма на пристрастя-
ването към игрите, за съжаление, подхранва пристрастяването. Зависимият от игри 
вероятно ще се оттегли обратно в онлайн свят, където връзките са по-лесни и и при-
мамливо го чакат. 

 
Увреждане на зрението 
В днешния свят, ориентиран към екрана, децата и възрастните постоянно са на 

мобилни телефони, таблети, компютри и гледат телевизия. Има десетки начини да 
играем видео игри днес, у дома, на работа и в движение. Но може ли честото възпро-
извеждане на видео игри да увреди зрението? Последните проучвания показват, че 
американците прекарват над 10 часа на ден на екрани, като поне 1 час от тях играят 
видео игри. Цялото това време на екрана може да се отрази негативно на зрението в 
дългосрочен план, особено сред децата. 

Синдром на компютърното зрение (CVS) е термин, използван от Американската 
оптична асоциация за дигитално напрежение на очите. Прекалено честото използване 
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на цифрови устройства може да причини напрежение в очите, сухота в очите и болка 
във врата и раменетe  Тези симптоми са причинени от отблясъци и нисък контраст на 
екрана, които принуждават очите да работят по-усилено, отколкото обикновено. 
Видеоигрите изискват постоянен фокус на очите, което може да доведе до по-чест 
синдром на Computer Vision, отколкото използването на други електронни устрой-
ства. 

 
Геймърите са дебели и ядът по цял ден чипсове? 
Често срещан е стереотипът, който гласи, че геймърите са дебели и ядат по цял 

ден чипсове и пият газирани напитки. „Проучването противоречи на този стереотип 
за деца и тийнейджъри. При възрастните има лека положителна връзка между играта 
на видео игри и телесната маса“, обяснява професор Маркус Апел, комуникационен 
психолог от университета във Вюрцбург. Изследователи от университета във 
Вюрцбург (Маркус Апел, Каролайн Маркер) и от университета Йоханес Кеплер Линц 
и Лайбниц институт за образователни траектории в Бамберг (професор Тимо Гнамбс) 
провеждат мета анализ, включващ общо 20 съответни проучвания с повече от 38 000 
участници. Анализът обаче разкрива само слаба връзка между играта на видеоигри и 
наднорменото тегло или телесна маса. По този начин само един процент от наднор-
меното тегло на човек може да се отдаде на времето, прекарано в игра на компютър-
ни игри. 

 
Агресивно поведение 
Играта на видео игри с насилие като Doom, Wolfenstein 3D или Mortal Kombat 

може да увеличи агресивните  мисли, чувства и поведение на човек, както в лабора-
торни условия, така и в реалния живот, според две проучвания, публикувани в април-
ския брой на авторитетното американско Списание за личността и социалната психо-
логия. Освен това видеоигрите с насилие могат да бъдат по-вредни от насилствените 
филми, защото са интерактивни, много увлекателни и изискват от играча да се иден-
тифицира с агресора, казват изследователите. 

„Едно проучване разкрива, че младите мъже, които са обичайно агресивни, 
могат да бъдат особено уязвими към усилващите агресията ефекти от многократното 
излагане на насилствени игри“, посочват психолозите Крейг А. Андерсън и  
д-р Карън Е. Дил. Друго проучване разкрива, че дори краткото излагане на видеоигри 
с насилие може временно да увеличи агресивното поведение при всички видове 
участници. Първото проучване включва 227 студенти, като е измерена агресивността 
и студентите съобщават за прояви на агресивно поведение в близкото минало. Те 
също така съобщават за навиците си за игра на видео игри. „Установихме, че учени-
ците, които съобщават, че играят по-насилствени видеоигри в прогимназията и гим-
назията  имат по-агресивно поведение“, казва водещият автор Андерсън от Универ-
ситета на Айова. „Също така установихме, че времето, прекарано в игра на видео иг-
ри в миналото, е свързано с по-ниски академични оценки в колежа.“ 

„Видеоигрите с насилие предоставят форум за обучение и практикуване на агре-
сивни решения при конфликтни ситуации“, казва д-р Андерсън. В краткосрочен план 
играта на видеоигра с насилие изглежда влияе на агресията чрез грундиране на 
агресивни мисли. По-дългосрочните ефекти вероятно също ще бъдат по-дълготрайни, 
тъй като играчът научава и практикува нови скриптове, свързани с агресията, които 
могат да стават все повече и повече достъпна за използване, когато възникнат кон-
фликтни ситуации в реалния живот.  
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ПЛЮСОВЕ 
 

Изследване на Lorenza et al. предполага, че игрите обучават мозъка да бъде по-
гъвкав при актуализиране и наблюдение на нова информация. Следователно, той по-
добрява капацитета на паметта на геймърите. 

 
Повишено визуално селективно внимание 
Двадесет и девет студенти от Университета за електронна наука и технологии в 

Китай участват в проучването. Студентите са идентифицирани или като експерти, 
които имат поне две години опит в играта на екшън видео игри и са класирани в пър-
вите седем процента от играчите на League of Legends, и не-експерти, които имат по-
малко от половин година опит и са класирани в най-ниските 11 процента от играчите. 
Преди и след игра на видеоиграта се оценява визуалното селективно внимание на 
участниците. Визуалното селективно внимание се отнася до способността на мозъка 
да се фокусира върху съответната визуална информация, като същевременно потиска 
по-малко подходящата информация. 

Обработката на информация използва енергия, така че хората, които се отлича-
ват с визуално селективно внимание – които могат да стеснят фокуса си и да блоки-
рат разсейването – използват мозъка си по-ефективно. 

Изследователите отбелязват, че при първоначалната оценка експертните геймъ-
ри са имали повече мозъчна активност, свързана с внимание, отколкото неспециалис-
тите. Експертите също така постигат по-добри резултати при първоначалната визуал-
на селективна оценка на вниманието. 

След едночасовата сесия за видеоигри, както експертите, така и неспециалисти-
те подобряват визуалното селективно внимание и двете групи получават сходни ре-
зултати при оценката след играта. Неекспертите също показват промени в мозъчната 
активност, според данните на ЕЕГ. След игралната сесия мозъчната им активност е 
подобна на тази на експертите. 

Изследователите обясняват, че макар тези резултати да показват, че кратките 
периоди на видеоигри могат да променят мозъчната активност и да подобрят умения-
та за внимание, те посочват, че са необходими допълнителни изследвания, за да се 
види колко дълго продължават тези ефекти. Те посочват, че тези констатации по ни-
какъв начин не предполагат, че придобиването на експертни познания може да прик-
лючи в рамките на един час. Всъщност изследванията показват, че придобиването на 
експертни знания е продължителен процес, който може да отнеме години. 

 
Работа в екип 
Играта на видео игри с колеги може да повиши уменията за работа в екип и ра-

ботата в офиса, казват учените. Изследователи от университета Бригъм Йънг в САЩ 
установяват, че новосформираните работни екипи са имали 20% увеличение на про-
изводителността при последващи задачи, след като са играли заедно видеоигри само 
за 45 минути. Проучването, публикувано в AIS Transactions on Human-Computer 
Interaction, добавя към все по-голяма част от литературата, намираща положителни 
резултати, свързани с екипните видеоигри. „Да се види толкова голям скок - особено 
за времето, през което те играха, беше малко шокиращо“, казва Грег Андерсън, пре-
подавател в BYU. За първоначалната си експериментална задача всеки отбор играе в 
състезание по геокешинг, наречено Findamine, упражнение, което дава на играчите 
кратки, базирани на текста улики за намиране на ориентири. Участниците са стиму-
лирани с парични награди за победа в състезанието. 
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Играта на видео игри в екип може да повиши производителността в офиса, уста-
новяват проучванията. Екип от геймъри на работа или екип от работници в игра? Из-
следователите също така показват, че няма значение дали хората са запалени видео 
геймъри, за да видят положителните ефекти на игрите, играни заедно; те наблюдават, 
че при начинаещите във видеоигрите се установяват комуникационни норми и се из-
граждат работни взаимоотношения – още по-бързо с нови съотборници, за да научат 
нюансите на играта. 

 
Решаване на задачи 
Игрите с отворен свят, базирани на мисии и на много нива, са проектирани като 

сложни пъзели, за решаване на които са необходими няколко часа. Понякога реше-
нието варира в зависимост от действията на всеки  в играта. Да се научиш да мислиш 
на крака и да правиш стратегии в забързана фантастична среда е умение, което може 
да се превърне в необходимост в реалния свят. Редица проучвания откриват, че деца-
та, които са играли базирани на стратегии игри, показват подобрение в уменията за 
решаване на проблеми – и по този начин учениците подобряват успеха си.  

 
Заключение 
Разбира се, всичко е в в дозата. Ако един болен човек употреби по-голяма доза 

лекарство, то ефектът ще бъде разрушителен за неговото здраве. Така е и с всичко ос-
танало, както и с виното, което спомага за по-голямата продължителност на живота, 
така и пристрастява, и разрушава, но ако консумираме в рамките на приемливата гра-
ница, всичко ще е наред, дори ще усетим благоприятния ефект на нещата, които кон-
сумираме. Играенето на видео игри също има две крайности:  да бъдат забавни, по-
лезни, както и деструктивни, опияняващи и вредящи в някаква степен в живота ни.  

 
 
Източници на информация: 
 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=mQGTg-U_bZ0&ab_channel=ABCNews 
2.  https://bglog.net/BGLog/13577 
3.   Пристрастяването към видеоигрите официално става психично разстройство – 

Зелен Свят (zelensviat.com) 
4.   https://eastwesteye.com/video-games-harmful-eyes/ 
5.  https://www.apa.org/news/press/releases/2000/04/video-games 
6. Статия: „Видеоигри и агресивни мисли, чувства и поведение в лабораторията и в 

живота“, д-р Крейг А. Андерсън, Държавен университет за наука и технологии в 
Айова и д-р Карън Д. Дил, колеж „Леноар-Райн“ Личност и социална психология, 
бр. 78, №4. 

7  https://www.firstpost.com/tech/science/playing-video-games-as-a-team-can-boost-
productivity-in-the-office-research-finds-5992861.html 

8.  https://www.geico.com/living/home/technology/9-reasons-to-give-video-games-a-try/ 
9.  https://www.apa.org/news/press/releases/2013/11/video-games 
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Iliyana Nikolaeva Yovcheva 
Burgas Free University 

 

 
Испания и Нидерландия 
Характеристика на международното икономическо сравнение е следното: 
- двустранно (според броя на участващите страни); 
- между голяма и малка страна (според размера на сравняваните страни).  
Кралство Испания (на испански: Reino de Espana) е държава, разположена в 

Югозападна Европа. Намира се на Иберийския полуостров (Пиренейския полу-
остров), където са и Португалия, Гибралтар и Андора. С площ от 504 645 км2 
Испания е четвъртата по големина държава в Европа. Испания се нарежда на 50-то 
място от 269 места сред страните в света, подредени по площ. Със средна надморска 
височина от 650 м, страната е сред най-планинските държави на континента. Испан-
ският език е майчин език за 89% от населението на страната. 

Кралство Нидерландия (на нидерландски: Koninkrijk der Nederlanden) или само 
Нидерландия е държава, конституционна монархия, разположена основно в Северо-
западна Европа и включваща територии извън Европа. Нидерландия се нарежда на 
131-то място от 269 места сред страните в света, подредени по площ с площ от 41 526 км2. 

Нидерландия е сред най-гъсто населените и с най-ниска надморска височина 
страни в света. Известна е със своите диги, вятърни мелници, дървени обувки, лалета 
и осезаема толерантност в обществото.  

 

Сравнение на Испания и Нидерландия в ЕС 
 

Политическа система 
Испания е парламентарна демокрация и конституционна монархия с ръководи-

тел на правителството – министър-председател и държавен глава – монарх. Изпълни-
телната власт е в ръцете на министерския съвет начело с министър-председателя. 
Испания е унитарна държава, съставена от 17 автономни области и 2 автономни гра-
да с различни степени на автономност. 

Нидерландия е парламентарна конституционна монархия с ръководител на пра-
вителството – министър-председателят и държавен глава – монарх. Изпълнителната 
власт се упражнява от министерския съвет. Страната е разделена на 12 провинции и 
388 общини. Освен това тя е разделена на 22 водни области, управлявани от изпълни-
телен съвет, който има правомощия по въпросите на управлението на водите. Нидер-
ландия включва и 6 отвъдморски страни и територии в Карибския басейн. Тези 
територии не са част от ЕС. 

 

Търговия и иконoмика 
Най-важните сектори на испанската икономика през 2018 г. са били търговията 

на едро и дребно, транспорт, хотелиерството и ресторантьорството (23.9%), публич-
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ната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дей-
ност (18%) и промишлеността (17.7%). Търговията в рамките на ЕС представлява 
66% от износа на Испания. 

Най-важните сектори в нидерландската икономика през 2018 г. са били публич-
ната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социал-
на дейност (20.8%), търговията на едро и дребно, транспорт, хотелиерството и ресто-
рантьорството (20.6%) и професионалните, научните и техническите дейности; адми-
нистративни и спомагателни дейности (15.4%). На търговията на ЕС се падат 74% от 
износа на Нидерландия. 

Извод, който можем да направим е, че Испания и Нидерландия през 2018г. имат 
близки % в секторите на социалната дейност, където Нидерландия има с 2.2% повече, 
ресторантьорството е малко по-развито в Испания с 3.3%. Търговията на ЕС е 8% по-
висок от износа на Нидерландия. 

Европейски парламент 
В Еропейския парламент има 59 членове от Испания, а Нидерландия има 29 

членове. 

Бюджет и финансиране 
Данни от 2018 г. за Испания: 
- Общ размер на предоставените от ЕС средства – 12.270 млрд. евро (равняват 

се на 1.02% от испанската икономика); 
- Обща вноска в бюджета на ЕС – 10.314 млрд. евро (равнява се на 0.85% от ис-

панската икономика). 
Данни за 2018 г. за Нидерландия: 
- Общ размер на предоставените от ЕС средства – 2.470 млрд. евро (равняват се 

на 0,32% от нидерландската икономика); 
- Обща вноска в бюджета на ЕС – 4.845 млрд. евро (равнява се на 0.62% от ни-

дерландската икономика). 
Испания има 9 800 млрд.евро повече от общият размер на предоставените от ЕС 

средства, а общата вноска в бюджета на ЕС на Испания е 5 460 млрд. евро повече спря-
мо тази на Нидерландия. Това може да се дължи от големината на държавата и броя на 
население, а също така и от управлението, което се провежда в дадената държава. 

 

(Таблица 1) 
Брутен вътрешен продукт по пазарни цени в Испания и Нидерландия  

 

Година Испания Нидерландия Разлика 
2008 24 130 39 350 15 220 
2009 23 060 37 800 14 740 
2010 23 040 38 470 15 430 
2011 22 760 38 960 16 200 
2012 22 050 38 970 16 920 
2013 21 900 39 300 17 400 
2014 22 220 39 820 17 600 
2015 23 220 40 730 17 510 
2016 23 980 41 590 17 610 
2017 24 970 43 090 18 120 
2018 25 770 44 920 19 150 
2019 26 430 46 710 20 280 
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От таблица 1 виждаме, че БВП по пазарни цени е сравнително по-висок в 
Нидерландия. Най-висок БВП в Испания е бил през 2019 г., а в Нидерландия през 
2018 г. Съществени са и разликите през годините между двете страни, като значител-
на е разликата между 2019 г. от 20 280. 

 
Международно сравнение на военните разходи между Испания  
и Нидерландия 

 

Военни разходи на глава от населението 
Разглеждането на разходите на глава от населението позволяват придобиването 

на обща представа колко струва за всеки един от гражданите на членките на НАТО 
осигуряването на отбраната на страната му. 

 

 
 

Графика 1. Разходи за отбрана в НАТО на глава от населението 
 

Макар Испания да е голяма страна, а Нидерландия малка страна според площ 
можем да направим извод, че и двете страни имат силни въоръжени сили, съставени 
от 4 компонента. Според легендата Испания и Нидерландия попадат в една и съща 
категория от 50-500 млрд. долара разходи за отбрана. Испания с 374.5 млрд. долара, а 
Нидерландия с 221.6 млрд. долара. И все пак и двете страни се подреждат в класа-
цията за главни износители на големи оръжия през 2013 и 2017г. 

 
Международно сравнение на социално-икономическия статус на жените 
между Испания и Нидерландия 
 

Социално-икономическият стаус на жените варира в широки граници по отдел-
ни региони и страни в света. Досега никъде в света не е доказана пълна равнопоста-
веност на жените и мъжете.  

В развитите държави не е толкова значителна и бележи тенденция на сближава-
не, в най-слабо развитите страни и региони в света е още фрапантна.  

Използвани са 5 основни показателя за статуса на жените: Здраве; Брак и деца; 
Образование; Заетост; Социално равенство; 

Относителният дял на жените спрямо мъжете от общото население, прибива-
ващо в Испания е с 1.2% по-висок. 
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Пребиваващото население в Испания се е увеличило с 392 921 души през 2019 г. и 
възлиза на 47 329 981 жители към 1 януари 2020 г.  

Броят на ражданията в Испания е намалял с 3,5% през 2019 г., а средният брой 
деца на жена е бил 1,23. Естественият прираст на населението представлява отрица-
телно салдо от 57 146 души. Броят на браковете в Испания е намалял с 1,2% спрямо 
2018 г. 
 

 

Графика 2. История на населението на Нидерландия (1951-2020 г.) 

 
На графиката 2 История на населението на Нидерландия, която е в периода 1951 

до 2020 г. виждаме, че населението има тенденция към повишаване. През 1951 г. на-
селението е било 10 087 881 души, а през 2019 г. е 17 133 587 души. За период от 68 
години населението е нараснало с 7 045 706 души. 

 
 

 
Графика 3. История на населението на Испания (1951-2020 г.) 

 
На графиката 3 История на населението на Испания, която е в периода 1951 до 

2020г. виждаме, че населението има както ръст така и спадове, не можем да кажем, че 
имаме постоянна тенденция към повишаване, както е при Нидерландия. През 1951 г. 
населението е било 28 153 530 души, а през 2019 г. е 45 809 435 души. За период от 
68 години населението е нараснало с 17 655 905 души. 

Сравнявайки двете държави – Нидерландия и Испания, виждаме, че през 1951 г. 
населението в Испания е било с 18 065 649 души повече. През 2019 г. населението в 
Испания е с 28 675 578 души повече от Нидерландия. Това може да бъде в следствие 
на това, че Испания е голяма страна, а Нидерландия е малка страна. 
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Международно сравнение на индекси на човешко развитие на ООН между 
Испания и Нидерландия 
 
В рамките на тази дейност всяка година ООН изчислява индекс на човешкото 

развитие (HDI – Human Development Index), които отчитат и качеството на живот. За 
изчисляването на този индекс се използват данни за БВП от Проекта за междуна-
родни сравнения на ООН. 

 
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 записва-
не в основно, средно и висше ниво); 

3. Поносим стандарт на живот (измерван в паритет на покупателната способност). 
 
Индексът на човешкото развитие (HDI) се променя в границите от 0 до 1, като  

0 е минималната, а 1 максималната възможна стойност. 
Целта е чрез определянето на индекса за различните страни да се търсят начини 

за икономическа политика, която да избегне бедността, определена със стойности на 
индексите под 0.5. 

Човешкото развитие се разглежда като процес на разширяващ се човешки из-
бор. Предполага се, че доходът влияе най-вече върху този избор на ниско равнище на 
материално благосъстояние и след нарастване на равнището на доходи намалява и 
неговото влияние върху човешкия избор. 

 

Средната продължителност на живота и образованието са взети като основни 
компоненти за увеличаване на човешките способности. 

Таблица 2 
 

Индекс на човешкото развитие за периода 1990 - 2014 г. 

№ Години 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 

1  Нидерландия 0,829 0,877 0,909 0,919 0,920 0,920 0,922 

2.  Испания 0,756 0,827 0,867 0,870 0,874 0,874 0,876 

 
Изводи от Таблица 2: 
 

Индексите на човешкото развитие за периода 1990-2014 година са се повишили, 
съответно: - Нидерландия с 0,093 - Испания – 0,12. 

 

След направените прости математически изчисления сравнихме с колко се е 
покачил Индексът на човешкото благоразвитие. В Нидерландия и Испания HDI се 
развива в положителна насока. През 2012 г. и 2013 г. Индексът на човешкото раз-
витие в Нидерландия е постоянен – 0,920, а в Испания индексът е постоянен през 
2012 г. и 2013 г. - 0,874. 
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Таблица 3  
Индекс на човешкото развитие и неговите компоненти за 2014 г. 

 

Показатели 
Испания 

 

Нидерландия 

 

Разлика 

HDI 0.876 0.922 
0,046 повече за 
Нидерладия 

Продължителност на 
живота /год./ 

82.6 81.6 
1 г. повече за  

Испания 

Очаквани години на 
обучение 

17.3 17.9 
0,6 повече за 

Нидерландия 

Брутен нац. доход на 
глава от населението 

32.045 45.435 
13,390 повече за 
Нидерландия 

 
Изводи от Таблица 3: 
 

Индексът на човешкото развитие през 2014 за Нидерландия е по-висок от този 
на Испания с 0,044. Сравнявайки отделните показатели можем да видим ясно, че 
средната продължителност на живота е по-висока в Испания, но за сметка на това 
средния брой години на обучение на населението в Нидерландия е по-висок с 0.6, но 
и БНП на лице от населението в Нидерландия е с 13 390 повече от тази в Испания. 

 
Таблица 4 

Класиране на страните според Индекса за човешко развитие 2019 г.,  
подредени според HDI  

 

Показатели 
Испания 

 

Нидерландия 

 

Разлика 

HDI 0.893 0.933 
0,04 повече за  
Нидерландия 

Продължителност  
на живота /год./ 

83.4 82.1 
1,3г. повече за  

Испания 
Очаквани години  
на обучение 

17.9 18.0 
0,1 повече за  

Нидерландия 
Средни години на 
обучение 

9.8 12.2 
2,4 повече за  

Нидерландия 
Брутен нац. доход на 
глава от населението 

35.041 50.013 
14,972 повече за 
Нидерландия 

 
Заключение 
 

В света има както големи страни, така и малки. Те могат да бъдат лесно измере-
ни според площта си. Икономиката на дадена страна може да расте бързо, но улиците 
и площадите ѝ да са блокирани от стачки. Много актуална и наболяла тема е ситуа-
цията с COVID-19. В други държави природните богатства буквално извират от земя-
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та, 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 
икономики се развиват добре или не? Кой е виновен и отговорен за това какво се 
случва една страна? Кой има повече или по-малко отговорности? Дали всички мис-
лим еднакво по тези теми или не? 

От анализа, който направих може да се направят изводите, че площта на 
Испания е с 464 447 км2 по-голяма от тази на Нидерландия, за това можем да опреде-
лим Испания като голяма страна, а Нидерландия като малка държава, поне в сравне-
ние с Испания. Гъстотата на население е по-висока с 324 души/км2. 

Испания и Нидерландия през 2018 г. имат близки % в сектори на социалната 
дейност, къде Нидерландия има с 2.2% повече, ресторантьорството е малко по-разви-
то в Испания с 3.3%. Търговията на ЕС е 8% по-висок от износа на Нидерландия. 

В Европейския парламент Испания има два пъти повече членове от Нидерлан-
дия. Испания има 9 800 млрд. евро повече от общият размер на предоставените от ЕС 
средства, а общата вноска в бюджета на ЕС на Испания е с 5 460 млрд. евро повече от 
тази на Нидерландия. 

Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е сравнително по-висок в 
Нидерландия. Най-висок БВП в Испания е бил през 2019 г., а в Нидерландия през 
2018 г.  

Испания и Нидерландия попадат в една и съща категория от 50-500 млрд. дола-
ра разходи за отбрана. Испания с 374.5 млрд.долара, а Нидерландия с 118.7 млрд. 
долара. Двете страни се подреждат в класацията за главни износители на големи оръ-
жия през 2013 и 2017 г. 

Нидерландия е на първо място през 2018 г. по здравни системи в Европа, а 
Испания се нарежда на 18-то място. 

В Нидерландия и Испания Индексът на човешкото развитие се развива в поло-
жителна насока. През 2014 и 2019 г. е повече за Нидерландия, но продължителността 
на живота и през двете години е по-висок за Испания. 

В заключение бих казала, че макар и по-малка по площ Нидерландия е предпо-
читана дори от българи за образование, социален живот и кариера. Страната има оп-
тимистично бъдеще.  

С обръщение към младото поколение, защото ние сме бъдещето на нашата стра-
на и вярвам, че ако всеки се стреми към своето индивидуално „розово“ бъдеще, ще 
постигнем една обща цел, а именно да развием нашата родна държава. Не трябва да 
търсим бягството винаги в чужбина да анализа, който направих върху държавите 
Испания и Нидерландия показва, че и двете страни са доста добре развити и могат да 
ни осигурят един доста по-лесен и по-добър начин на живот, но нима това не е въз-
можно и в нашата родна Република България. С развитието на нашето индивидуално 
формално образование, ние повишаваме един от показатели на Индекса на човеш-
кото развитие, а от тук повишаваме и индекса на страната като цяло. 
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Abstract: Bulgaria's economy has improved over the last ten years. People in the non- labor 
force are mainly with primary education. Young people have a relatively higher economic 
activity, but the share of uneducated and unemployed young people still remains high. 
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 Пазар на труда: дефиниция и сегменти1.  
 

Трудоспособното население или населението в трудоспособна възраст включва 
всички лица на 15 навършени години без тези с доказана нетрудоспособност. По ме-
тодиката на Международната организация по труда, възприета и у нас, това е на-
селението на 15 и повече навършени години. Трудоспособната възраст се дефинира 
от законодателния орган на всяка страна, като се имат предвид демографските, ико-
номическите, социалните и културните особености на населението в определен исто-
рически момент. У нас възрастовите граници, в които населението попада в трудови-
те ресурси на страната, са регламентирани със закон и са от 16 до 55-годишна възраст 
за жените и до 60 – за мъжете. Трудоспособното население обхваща два контингента 
от населението – работната сила и извънработната сила. 

 

Работната сила е тази част от трудоспособното население, която работи или е 
незаета, но активно търси работа. Останалата част от трудоспособното население 
формира групата на извънработната сила. Това са лицата, които стоят извън пазара 
на труда. Тази група включва частта от трудоспособното население, която не работи 
и не търси работа – учащи, домакини, пенсионери и др. 

Информация за дела на работната сила в трудоспособното население дава пока-
зателят коефициент на икономическа активност. Той е съотношението между ра-
ботната сила и трудоспособното население.  

Като съставна част на трудоспособното население работната сила включва зае-
тите и безработните лица. Заети, според дефиницията на Международната органи-
зация по труда, възприета и от нашата страна, са лица, упражняващи общополезен 
труд, срещу който получават трудово възнаграждение в пари, натура или получават 
някаква форма на доход от управление на собствени предприятия – фирми или сто-
панства на родствени лица, членове на техните домакинства. Освен чрез общия брой 
на заетите лица, статистиката наблюдава заетостта и чрез коефициента на заетост. 
Той е съотношението между броя на заетите и трудоспособното население. 

Безработен е всяко лице от трудоспособното население, което не работи, ак-
тивно си търси работа, но не намира такава. Трябва да се обърне внимание, че не все-
ки незает е безработен. Принципите, по които едно лице се определя като безработен, 
се определят от трудовото законодателство на страната и наредбите, регламентиращи 
тази част от трудовите отношения. Според нашето законодателство безработен е вся-
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ко лице от трудоспособното население, което няма работа, но едновременно с това 
активно е търсило такава през период от 4 седмици и е на разположение да започне 
работа в определен кратък период от време до 2 седмици. Основен макроикономи-
чески индикатор за наблюдаване на безработицата са броят на безработните в даден 
момент и коефициентът на безработица или равнището на безработица. Равни-
щето на безработица е относителния дял на безработните в работната сила, изчислен 
в проценти. 

 

2. Методология на изследването на работна и извънработна сила в България 
Наблюдението на работната сила (икономически активни лица) и извънработ-

ната сила (икономически неактивни лица) обхваща лицата на 15 и повече години, 
постоянно живеещи в обикновените домакинства на територията на Република 
България и се извършва от Националният статистически институт (НСИ). За Европей-
ския съюз данни се предоставят от Европейската статистическа служба (ЕВРОСТАТ). 

То представлява изследване, което се извършва чрез домакинствата, с цел да 
осигури данни за икономическата активност на населението, да ни даде точна пред-
става за заетите и безработните лица и лицата извън работната сила в България. Оси-
гурява оценки на основните характеристики на пазара на труда – безработицата, 
заетостта, професиите, икономически дейности, както и други характеристики като 
пол, възраст, местоживеене и др.  

Извадката се базира върху данните на около 19.6 хил. домакинства от цялата 
страна. Статистическата единица, използвана в абсолютните данни, представлява 
брой лица, които са посочени в хиляди, а коефициентите се измерват в проценти (%). 
Наблюдаваният период е една календарна седмица за всяко лице. Данните се събират 
на всяко тримесечие, а годишните данни са средни стойности от четирите тримесе-
чия на годината. Данните се събират с помощта на хартиена анкетна карта като се 
провежда персонално интервю с всеки (на възраст 15 и повече години) от домакинст-
вата включени в анкетата. Средната продължителност на  интервю на  едно лице е 
около 15 минути. Корекция на вече публикувани данни обикновено не се прави. 

Основните годишни резултати от наблюдението се обявяват около два месеца и 
половина след края на съответната година. Индивидуални данни не се публикуват, 
спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Подробни годишни резултати от наблю-
дението на работната сила са достъпни за всички потребители на интернет сайта на 
НСИ в рубрика „Пазар на труда“. Основни потребители на информацията от наб-
людението обикновено са международни организации и потребители в страната. 

Националната статистика класифицира лицата от извънработната сила според 
причините за неактивност в следните групи: 

 Обезкуражени лица, които желаят да работят, но не търсят активно работа, 
защото предполагат, че няма да намерят; 

 Лица в напреднала възраст и лица в недобро здравословно състояние; 
 Лица, посещаващи учебни заведения или курсове за квалификация; 
 Лица, които не работят по лични, семейни причини. 
 

3. Тенденции и анализ на работната и извънработната сила  
В таблица 1 са представени данните на НСИ за работната сила и лицата извън 

нея. Данните са за периода от 2003-2019 година в България. В този период виждаме и 
растеж, и спад на работната сила, както и на извънработната. През целия период от 
време забелязваме, че текущото активно население е много по-високо от текущото 
неактивно. Това ни показва, че повече хора са се регистрирали като заети в иконо-
миката или като хора, които активно търсят работа. При коефициентът на икономи-
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ческа активност виждаме, че варира от 53.5-60%. Това са близо 7%, които са подпо-
могнали за подобряването на икономиката в България. За периода от 2013-2015 г. се 
наблюдава застой от 58%. Въпреки, че имаме спадове и покачвания през дадения пе-
риод, забелязваме, че коефициентът достига максимум от 60% в последната година. 

 
Таблица 1. Работна и извънработна сила в България (2003-2019) 

 

 
 

На графиката (фиг. 1) са представени данните за същият период от време. От 
началото на 2003 г. броят на лицата в работната сила са много повече от другите ли-
ца. Наблюдаваме, че растежът и спадът не са резки. Промяната  се дължи на полити-
ческите и икономическите ситуации в страната, както и на някои законови промени, 
като задължителната регистрация на трудовите договори. Големият брой чуждест-
ранни инвестиции създава повече нови работни места, което води до намаляване на 
безработицата и увеличаване на работната сила. Съществено е влиянието и на  демо-
графската ситуация, застаряващото населени и изтичането на работна ръка.  

 
Фигура 1. Сравнение на работната и извънработната сила 
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Относно коефициента на заетост, се отчита растеж за целият период (2003-2019 г.) с 
11.8%. Данните в таблица 2 показват, че има тенденция за покачване на заетостта в 
България, с изключение на 2009-2010 г., където имаме спад, поради глобалната реце-
сия, след което се наблюдава застой от 2 години, като коефициентът е около 47%.  

По аналогичен начин коефициентът на безработица спада с 9.5%, което означа-
ва, че повече хора успяват да си намерят работа. За периода 2009-2013 г. се отчита 
покачване и след това отново продължава да намалява.  

 
Таблица 2. Динамика на коефициента на заетост и коефициента на безработица 

 
Наблюдение на работната и извънработната сила 

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Коефициент на 
заетост (%) 42.4 43.7 44.7 46.7 49 50.8 49.4 47.9 46.6 

Коефициент на 
безработица (%) 13.7 12.0 10.1 9.0 6.9 5.6 6.8 10.3 11.3 

 
Наблюдение на работната и извънработната сила 

Година 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Коефициент на 
заетост (%) 46.6 46.9 48 49.1 49.3 51.9 52.4 54.2 

Коефициент на 
безработица (%) 12.3 12.9 11.4 9.1 7.6 6.2 5.2 4.2 

 
За последните три години виждаме, че обезкуражените лица и извънработната 

сила намаляват почти на половина (табл. 3). Също така най-голям брой заемат хората 
с основно образование, а най-малък – тези с висше. Това е валидно и за трите години 
изследвани години, както показва фигура 2. 

 
 

Таблица 3. Характеристики на обезкуражените лица в България 
 

Обезкуражени лица 

Година 2017 2018 2019 
Общ брой 115.9 85.4 63.9 
Извънработната сила (%) 6.4 4.7 3.6 

По степени на образование (в хиляди) 
Висше 5.4 3.2 2.6 
Средно 41.4 27.6 17.7 
Основно 43.2 35.4 28.9 

Начално и по-ниско 25.9 19.2 14.7 

 
 



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

227 

Фигура 2. Разпределение на обезкуражените лица по степени на образование 
 

 
 

Следващоите данни се отнасят за един важен сегмент на пазара на труда, а 
именно – младите хора на възраст между 25 и 29 г. За периода от 2017-2019 г. (табл. 4) 
коефициентът на икономическа активност е значително по-висок от средния за стра-
ната, като се движи между 75 и 77%. Коефициентът на безработица варира по-силно, 
като е най-висок през 2017 г. (8.4%), а най-нисък през 2019 г. – около 6%. Коефи-
циентът на заетост при 25-29 г. е най-нисък през 2017 г., а най-висок през последната 
(2019 г.). Покачил се е с 3.9%. Негативна тенденция в странат а е, че делът на неуча-
щите и неработещите младежи на възраст 15-29 г. остава сравнително висок над 16%. 
Все пак се отчита понижение.  

 
Таблица 4. Участие на младите хора (25-29 г.) на пазара на труда 

 

Година 2017 2018 2019 
Коефициент на икономическа активност   
при 25-29 г. (%) 

75.4 74.5 77.5 

Коефициент на безработица (%) 8.4 6.2 5.9 
Коефициент на заетост при 25-29 г. (%) 69 69.9 72.9 

Дял на неучещите и неработещи младежи  
на възраст 15-29 г. (%) 

18.9 18.1 16.7 

 
 

4. Изводи 
 

В заключение може да се каже, че за целия наблюдаван период (2003-2019 г.) 
работната сила бележи нарастване с близо 140 хил. души, докато при извънработната 
забелязваме, че има спад от около 406 хил. д. Трудоспособното население за 2003 г. 
също се понижава от 4 642.1 хил. д. до 4 377.4 хил. д., което ни показва, че през изми-
налите години сборът на работната и извънработната сила се е понижил. Коефициен-
тът на икономическа активност се е покачил с 6.5%. Това ни довежда до извода, че 
икономика на България се е подобрила. Независимо, че показва положителна тенден-
ция, коефициентът на икономическа активност остава сравнително нисък в последни-
те години (57-60%), като около 40% от населението са в извънработната сила. За съ-
щия период от време се наблюдава, че коефициентът на заетост е нараснал с близо 

0,0

20,0

40,0

60,0

Висше Средно Основно Начално и по-
ниско

ОБЕЗКУРАЖЕНИ ЛИЦА ПО СТЕПЕНИ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ 

2017 2018 2019



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

228 

12%, а коефициентът на безработица е спаднал с близо 10% т.е. повече хора са участ-
вали в работния процес. Обезкуражените лица за периода 2017-2019 г. са намалели с 
близо 52 хил. д., като включват предимно хората с основно образование.  

Относно младите хора на пазара на труда в България може да се отбележи висо-
ката икономическа активност и ниска безработица. Това означава, че икономиката на 
България се подобрява и повече млади хора успяват да си намерят работа. Обезпо-
коително е, че остава висок делът на неучещите и неработещи младежи на възраст 
15-29 г.  

 
Използвана литература 
 
 

1. проф. д-р Петко Чобанов, Макроикономика – пето издание, издателство БСУ, 2004 г. 
2. доц. д-р Статии Статев, Макроикономика, София, 2007 г. 
3. НСИ, Наблюдение на пазара на труда, www.nsi.bg 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

229 

 
ИКОНОМИЧЕСКАТА ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ  

МЕЖДУ КИТАЙ И САЩ 
 

Мила Баева 
Бургаски свободен университет 

 
THE ECONOMIC INTERDEPENDENCE BETWEEN CHINA AND 

THE UNITED STATES 
 

Mila Baeva 
Burgas Free University 

 
Abstract: Interdependence is one of the main concepts in international relations. China`s 
growth is due to American investments and massive exports from China to USA. At the 
same time American corporations have big benefits from the cheap labor force in China 
and most of the profit returns to United States. There are expenses for everyone but the 
benefits are common. Economic interdependence can produce welfare gains, but it can also 
be used as a weapon. 
 

Key word: economic interdependence, Chimerica, „Made in China 2025”strategic plan 
 
 

Критиците на суровите твърдения, че икономическата взаимозависимост гаран-
тира мир, посочват Първата световна война като доказателство, че подобни връзки не 
предотвратяват катастрофични конфликти между големи търговски партньори. Това 
е вярно, но стига твърде далеч в отхвърлянето на възможността, че взаимозависи-
мостта може да намали вероятността от конфликт. Авторът Норман Ейнджъл и други 
грешаха, като твърдяха преди 1914 г., че икономическата взаимозависимост е напра-
вила войната невъзможна. Но те не сбъркаха, че тя значително увеличава цената ѝ. 
Както казва политологът Робърт Акселрод, повтарящите се взаимоотношения могат 
да подхранят кооперативната сдържаност и реципрочност. В допълнение, известна 
взаимозависимост, при която дадена държава има интерес да не нарушава статукво-
то, е системна. 

От това не следва, че трябва да пренебрегваме стратегическата цена на взаимо-
зависимостта. И трябва да очакваме известно отделяне на САЩ от Китай в чувст-
вителни високотехнологични области, които засягат националната сигурност. Недо-
пускането на компании като Huawei до западните 5G мрежи не се различава много от 
изключването от Китай на Google или Facebook през последното десетилетие. Не би-
ва да позволяваме неоснователните страхове да доведат до цялостно отделяне. Взаи-
мозависимостта е нож с две остриета, разбира се, но ако се борави внимателно с нея, 
тя може да допринесе за възпирането и стратегическата стабилност. 

Светът много скоро ще си припомни, че историята не се повтаря, но се римува. 
Хенри Кисинджър казва, че Студената война започва, когато САЩ осъзнават горчи-
вата истина, че напрегнатите отношения със Съветския съюз се дължат не на недора-
зумение, а на принципни различия. Администрацията  на Барак Обама се опита  неус-
пешно да постави граници в отношенията с Китай. По-късно оста към Азия (Pivot to 
Asia) призна Китай като конкурент, а опасенията относно китайските търговски прак-
тики и кражбите на интелектуална собственост предшестваха администрацията на 
Доналд Тръмп. 

В същото време Пекин се укрепи военно в стратегически важното Южнокитай-
ско море, действа твърдо в Източнокитайско море, ограничи обещаните свободи в 
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Хонконг и започна да изгражда свой политико-икономически блок чрез дълговата си 
дипломация. Но основата на сегашното нарастващо напрежение е политически осъз-
натата икономическа зависимост на САЩ. А това се случва, когато започва краят на 
Кимерика или Голямото разделяне (The Great Decoupling) 

Неологизмът „Кимерика“ е използван масово за геополитически анализи без 
да се вниква, че всъщност той описва икономически феномен. Защото в започващото 
сега десетилетие ние повече от всякога ще се уверим, че икономиката е основното 
бойно поле, когато няма реална война. И че страни като Китай са печелили икономи-
чески битки, докато са успивали общества и политици от различни континенти с де-
бели чекове и още по-големи стратегически цели. 

Но изворът е един и той е ключовото  изследване на историка Нийл Фъргюсън и 
политолога Мориц Шуларик от 2009 г. „The end of Chimerica“. В рамките на тридесет 
страници учените доказват, че Голямата рецесия от 2007-2009 г. е отнела нещо пове-
че от парите в джобовете ни. Тя е сложила началото на края на уникалната финансова 
симбиоза между Китай и Америка, явление, което авторите наричат „Кимерика”, 
доминирало в световната икономика през последните десетилетия. В научния си труд 
Фъргюсън и Шуларик твърдят, че връзката, макар и първоначално да е била полезна, 
е станала нефункционална, за което допринася и от финансова криза 2007–2009 г. 

Но на какво се дължи това? Какво се обърква? До икономическия възход на 
Китай се стига след  приемането на стратегия, която авторите сравняват с тази използ-
вана от Германия и Япония след Втората световна война за ръст на износа. Възходът на 
Китай обаче е белязан от валутна интервенция и съответно натрупване на резерви, 
които в комбинация със силно интегрирани и недостатъчно регулирани финансови 
пазари водят до финансовия балон в САЩ, който се пука през 2007 г. Накратко: 
спестяванията на китайците, както и преразходът и задлъжняването на американците 
водят до период на създаване на голямо виртуално богатство, допринесъл за финансо-
вата криза. От приемането си във Световната търговска организация през 2001 г. Китай 
натрупва големи валутни резерви, които насочва към държавни ценни книжа на САЩ. 
По този начин китайската комунистическа партия съумява да поддържа номиналните и 
реалните дългосрочни лихвени проценти изкуствено ниски в Съединените щати. А 
това от своя страна води до широк достъп до ипотечно финансиране. 

Основният структурен дисбаланс на световната икономика е, че втората по го-
лемина икономика в света е свързала своята валута с тази на най-голямата икономика 
при силно подценен валутен курс. Това води до две големи заплахи за световната 
икономика. Първо, тя ограничава възстановяването на САЩ чрез надценяване на до-
лара на ключови азиатски пазари. Второ, тъй като доларът отслабва спрямо други 
развити световни валути – по-специално еврото и йената – тежестта на приспособява-
нето пада непропорционално върху Европа и Япония. Така в периода 2007-2009 г. 
Пекин разбира, че може да разчита все по-малко на силно задлъжнелите американски 
потребители, за разлика от преди. От друга страна, остава двойното изкушение – на 
САЩ за евтини пари, особено по време на криза и на Китай за лесно стимулирате на 
експортните индустрии. 

При подобна линия на мисли американският външнополитически светоглед за-
почва да се променя. В икономически план световният баланс на силите отдавна се 
измества в посока от Вашингтон към Пекин, което прави конкуренцията неизбежна.  
В книгата си „Възход и падение на Великите сили“ Пол Кенеди твърди, че „Всички 
големи обрати в световния военен баланс се случват след промяна в производствени-
те баланси, като победата е винаги за страната с най-големи материални ресурси“. И 
точно тази мисъл трябва да ни покаже как икономическото противоборство се пре-
връща в стратегическо. Китай има своите две стратегии, за да се подсигури. Чрез 
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своята стратегия „Made in China 2025” страната се надява да се издигне от ниско-
технологична производствена икономика, каквато е в средата на сегашното десетиле-
тие, до световен лидер в авангардните технологии като изкуствения интелект и авто-
матизацията.  Основен ресурс, който за момента не достига на Китай, е технологията. 
„Made in China 2025” също има външнополитическо измерение: засилено придоби-
ване на международни високотехнологични компании от китайски инвеститори  за да 
се ускори технологичното наваксване в Китай и за да се прескочат етапите на техно-
логичното развитие. Това подкопава принципите на лоялната конкуренция: ръково-
дената от китайската държава икономическа система използва отвореността на пазар-
ните икономики в Европа и Съединени щати. 

Китайските високотехнологични инвестиции трябва да се тълкуват като градив-
ни елементи на всеобхватна политическа програма. В дългосрочен план Китай иска 
да получи контрол  над  възможно най-много печеливши сегменти от глобалните ве-
риги за доставки и производствени мрежи. При успех на стратегическия план “Made 
in China 2025” може да се ускори ерозията на настоящото технологично лидерство на 
западните индустриалните страни. Както се илюстрира от ожесточените дискусии 
около скорошните високотехнологични придобивки, правителствата в Европа и 
САЩ все повече възприемат това измерение на китайското технологично усъвър-
шенстване като решаващо и належащо предизвикателство. 

 
 

Таблица 1. Бъдещето въздействие на „Made in China 2025” 
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Какви са уроците за САЩ? Китайският курс не може да бъде направляван. Той 
трябва да бъде сдържан. От времето на Никсън във Вашингтон се възприема предпо-
ложението, че задълбочаването на търговските, дипломатическите и културните 
връзки би променило вътрешното развитие и външното поведение на Китай. За пос-
ледно този опит прави Барак Обама, който в първите седмици на мандата си стартира 
инициатива за сближаване с Китай под формата на Г2. Това е предложение за светов-
но двувластие или поделяне на властта, но без намаляване на американската военна 
хегемония. В тази ситуация Пекин се вижда като младши партньор и я отхвърля. В 
речта си от 2018 г. вицепрезидентът Майк Пенс оповести, че политиката, подкрепяна 
от последните 8 администрации се променя. 

Пекин предприема подход на управление, използвайки политически, икономи-
чески и военни инструменти, както и пропаганда, за да се подобри неговото влияние 
за сметка на САЩ и международния ред. Глобализацията, взаимозависимостта и 
международните икономически институции си струва да бъдат подкрепени, но само 
ако те произвеждат справедливи или поне неутрални резултати. Китай не играе по 
правилата, по които играе останалият свят. И го прави с ясната цел да увеличи влия-
нието си. 

За да се противопостави на това САЩ предприема две линии на атака. В ерата 
на категоричната власт на САЩ през първото десетилетие след края на Студената 
война, бързото напредване на глобализацията и взаимозависимостта между нациите  
се разглеждат като две перспективи, отговарящи на интересите на всички играчи. 
Първата перспектива е, че колкото по-голямо е участието на държавите в световната 
система и колкото по-зависими те стават от напредналите либерални демократични 
нации, толкова повече техните ценности и интереси биха били в съответствие с тези 
на САЩ. Втората перспектива е, че глобализацията и взаимозависимостта са до голя-
ма степен стратегически безразлични и функционални явления, които улесняват меж-
дународната търговия, движението на хора и капитали и други трансгранични тран-
закции. 

С идването на президента Доналд Тръмп на власт, САЩ оспори валидността на 
тези две перспективи що се отнася до участието на Китай в световната икономика. 
Това е най-очевидно при честите оплаквания относно китайските икономически и 
търговски практики и неудовлетвореността от международните институции като 
СТО, които са предназначени да улеснят трансграничните транзакции. Според тео-
рията и практиката на икономическата глобализация нарастващата зависимост между 
икономиките трябва да бъде взаимно изгодна, за да бъде устойчива. Доброкачестве-
ните резултати са най-вероятни, когато участниците имат подобни ангажименти към 
икономическата либерализация и когато е налице значително разделение между дър-
жавните и икономическите участници и прозрачността в търговските сделки се съб-
людава. В отворените икономики има ограничения за степента, в която правителства-
та могат да се намесват в решенията на компаниите, за да изпълняват националните 
цели. 

Китай се движи в обратна посока по всички тези показатели, особено след като 
президентът Си Дзин Пин пое властта. Администрацията на Тръмп пое курс, в който 
САЩ отказват пасивно да приемат икономическите резултати и стратегическите пос-
ледствия на една система, в която стратегическият им конкурент играе по правила, 
които важат само за него. Гражданските технологии, създаването на интелектуална 
собственост и веригите на доставките ще бъдат превърнати в оръжие. В стратегичес-
кото съперничество битката не е за размера на дефицита по текущата сметка в САЩ 
с Китай. Китай лесно би могъл да намали търговския дефицит на САЩ, избирайки 
временно увеличение на покупката на продукти от Америка. Това веднага би задово-
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лило  Вашингтон с по-добър резултат по текущите сметки без значима реална печал-
ба. Притесненията, които вицепрезидентът Пенс изразява в речта си, едва ли биха били 
решени. Реалният проблем е битката за веригите на доставка и веригите на стойност. 

Веригите на стойността се развиват и променят бързо. Създаването на икономи-
ческа стойност става все по-интензивно и по-разчитащо на висококвалифицирана ра-
ботна сила и по-малко зависимо от приноса на нискоквалифицираната работна сила, 
като се има предвид напредъкът в технологиите, които я заместват, като автомати-
зацията на производството. Тенденция през последните няколко десетилетия е нама-
ляването на митата и други пречки между всички основни  икономики. Това се случ-
ва наред с бързата глобализация на веригите за доставки, участващи в производст-
вото на стоки и услуги, което създава значителни ползи за всички участници: цените 
на потребителските стоки и услуги са по-ниски, отколкото биха били иначе, инфла-
цията се потиска, ускоряват се трансграничните иновации и покупателните възмож-
ности на потребителите и фирмите. Всичко това се случва без да се отдава внимание 
на стратегическите промени. А те в общи линии са: търговията със стоки с по-ниска 
стойност всъщност става по-регионална, а не глобална (като компаниите произвеж-
дат повече от тези стоки в непосредствена близост до крайните потребители), а биз-
несът със  стоки и услуги, създаващи по-висока стойност (като софтуер и цифрови 
платформи; интернет и комуникационни технологии; роботизация и технологии за 
автоматизация; аерокосмически технологии; нови и модерни материали; биотехноло-
гиите и услугите с по-висока квалификация) става все по-глобален. 

 

 
 

Фигура 1. Китайските иновации по пътя към Индустрия 4.0 
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Както се оказва, това са именно секторите и технологиите, които са определени 
като приоритети в „Made in China 2025” патентно интензивни“ (pattent intesive) 
индустрии чрез налагане на мита. Това са машините, компютърните и електронните 
продукти. Тези сектори представляват около 30% от китайския износ за САЩ. 
Причината: това са индустриите, които представляват силен интерес за Китай, обект 
на принудителни прехвърляния и кражби на интелектуална собственост. Втората ли-
ния е тази на индустриалната миграция, за която говори Питър Наваро, стоящ начело 
на Търговския съвет към Белия дом, сочен за архитекта на политиката за митата на 
Тръмп. Комбинацията от мита, продължаващото икономическо напрежение и неси-
гурност кара много мултинационални фирми да обмислят опциите на верига за дос-
тавки извън Китай. Тази тенденция се наблюдава поради нормални икономически 
съображения като бързото увеличение на средната работна заплата в Китай, която се 
очаква да бъде удвоена през 2025 г. от нивото им през 2015 г. 

 

 
 

Фигура 2. Разходи за труд в Китай в сравнение с други страни 
 

По-високите разходи, логистичната непрактичност и други фактори ще попре-
чат на много от тези фирми да преместят производствата си в САЩ. Вече изградена-
та инфраструктура на веригата за доставки означава, че страните от Югоизточна 
Азия като Виетнам и Филипините вероятно ще са основните печеливши. Още през 
2013 г. американската аналитична агенция Stratfor излиза с доклад, наречен „Post 
China 16” – 16 държави, които могат да заменят Китай като индустриална база. 
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Фигура 3. Страните, които биха могли да заменят Китай като индустриална база 
 

САЩ се опитват да постигнат две цели – да спрат или намалят преминаването 
на Китай от Индустрия 3.0 към Индустрия 4.0 и да я деиндустриализират възможно 
най-много е най-скоро. В тази  битка за бъдещето показател за изхода ѝ ще са високите 
технологии. Краят на Кимерика е увертюра към битката за новия световен ред. Някои 
анализатори я наричат Втората студена война по аналогия с Втората световна война. 
Социологически проучвания на Gallup сочат, че 62% от американците смятат китайски-
те търговски практики за „нечестни“, голяма част от американската бизнес общност 
променя забележително от положителни към отрицателни възгледите си за Китай, а 
търговските мита са вероятно единствената политика на Тръмп, която бива изцяло под-
крепяна от Демократическата партия: лидерът им в сената Чарлз Шумер похвали реше-
нието на Тръмп да наложи тарифите за Китай и се присъедини към други сенатори де-
мократи, за да призове президента да бъде „твърд срещу Китай“, Елизабет Уорън и 
Бърни Сандърс са също някои от знаковите лица, подкрепящи политиката срещу Китай. 

Всички тези развития са фонът, на който в началото на 2020 г. се разви панде-
мията от Covid-19. Невъзможността на СЗО да се справи със ситуацията и съмнения-
та в сервилност спрямо Китай напомнят за невъзможността на СТО да се справи с не-
лоялната конкуренция на Китай повече от десетилетие. Последвалото откровено при-
криване на информация от страна на Китай убеди редовия гражданин на силно засег-
натите Европа и САЩ, че Китай трябва да плати тежка цена за ролята си в разпро-
странението на вируса. Така пандемията се оказа само искрата, която освети препъл-
нената с барут стая. Икономическият обмен може да доведе до повишаване на благо-
състоянието в двете страни, но може да се използва и като стратегическо оръжие. 
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1. Инфлация: дефиниране и методология на измерване 
 

Инфлацията измерва средната промяна в цените на стоки и услуги в една иконо-
мика за определен период от време. Величината на индекса на потребителски цени се 
получава като стойността на потребителската кошница в анализирания период се раз-
дели на стойността ѝ в период, приет за база т.е цената на определен продукт през ня-
коя година се сравнява с цената на същия продукт от предишната година.  

Инфлация в пазарните икономики има тогава, когато има повишение в средното 
равнище на цените. Равнището на цените се измерва с индекси на цените, затова и 
инфлацията се измерва чрез промяната в ценовите индекси. Индекса на потребител-
ските цени е един от трите основни измерители на инфлация, заедно с индекса на це-
ните на производителите и дефлатора на брутния вътрешен продукт (БВП). 

 

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) се изчислява по следната формула: 
  

CPI=(Rt/Rto)*100, 
 

където Rt е разходите за пазарната кошница за даден период и Rto е разходи за пазар-
на кошница за базов период. НСИ (Национален статистически институт) изчислява 
инфлацията като взима цените на потребителски стоки и услуги като хранителни 
продукти, облекло, жилища и др., сравнява цените им с предходната година и пре-
смята средният ръст в цената на всички стоки. От 1999 г. НСИ прилага усъвършенст-
вана методика за конструиране и изчисляване на индекса на потребителските цени,в 
съответствие на изискванията на Евростат и препоръките на Международния валутен 
фонд. За осигуряване на съпоставими серии с индекси на потребителските цени е из-
вършена ревизия на месечните индекси за периода януари 1995 - декември 2000 г. 
Изчисленият по новата методика Индекс на потребителските цени за периода до 
31.12.2000 г. включително, се използва единствено за статистически и аналитични 
цели. От 10.05.2001 г. всички следващи изчисления се извършват по ревизирания ди-
намичен ред на Индекса на потребителските цени. Направените до 10.05.2001 г. из-
числения, съгласно официално публикуваните индекси за периода до 31.12.2000 г. не 
се преизчисляват. 

 
 



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

237 

. Видове инфлация 2
 

Инфлацията се класифицира по различни критерии. Според промяната в цените 
на стоките тя бива:  

  Балансирана: Ако не се променя съотношенията между равнищата на цените 
на стоките и услугите и те се променят с един и същи темп (например 4 %), 
тогава е налице балансирана (balanced inflation) инфлация. В условията на та-
кава инфлация и съотношението цени – работни заплати не се променя, така 
че реалната работна заплата не намалява. 

  Небалансирана – Инфлацията променя отношенията на цените на стоките и 
услугите, т.е. изменя относителните цени. Такава инфлация, която води до 
промени в относителните цени в икономическата теория се обозначава като 
небалансирана инфлация. 

 
Според очакванията се различават очаквана и неочаквана инфлация. А според 

размера бива (фиг. 1): 
  Пълзяща инфлация – Характерно за умерената (пълзящата) инфлация е пос-

тепенното покачване на равнището на цените, чийто годишен темп се измер-
ва с едноцифрени числа, т.е. той не надхвърля 10%. 

  Галопираща инфлация – Бързата (галопиращата) инфлация се характеризира 
с темпове, които се измерват с двуцифрени и трицифрени числа (според ня-
кои до 500%, според други – до 1000% годишно). 

  Хиперинфлация – обикновено над 50% месечно или около 13000% годишно. 

 
Фигура 1. Видове инфлация според скоростта 
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3. Тенденции в инфлацията в България 
 

Според данните от Таблица 1 представя тенденциите в инфлацията в България. 
таблицата секторите с най-висока инфлация за дадената година са: 

 

1996 - Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – 165% 
1997 - Здравеопазване – 1139% 
1998 - Образование – 144% 
1999 - Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – 28% 
2000 - Транспорт – 21% 
2001 - Здравеопазване – 29% 
2002 - Здравеопазване – 29% 
2003 - Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – 12% 
2004 - Алкохолни напитки и тютюневи изделия – 27% 
2005 - Транспорт – 12% 
2006 - Алкохолни напитки и тютюневи изделия – 55% 
2007 - Хранителни продукти и безалкохолни напитки – 13.4% 
2008 - Обществено хранене – 19% 
2009 - Алкохолни напитки и тютюневи изделия – 19% 
2010 - Алкохолни напитки и тютюневи изделия – 25% 
2011 - Транспорт – 8% 
2012 - Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – 7% 
2013 - Ресторанти и хотели, Обществено хранене – 3.6% 
2014 - Образование – 1.7% 
2015 - Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива – 3.4% 
2016 - Образование – 2.7% 
2017 - Образование – 4.5% 
2018 - Транспорт – 4.9% 
2019 - Ресторанти и хотели – 5.3% 

 
 

Таблица 1. Динамика на инфлацията (1996-2019 г.) 
 

 
 

Инфлацията от края на 2019 до ноември 2020 е минус 0.4%. До голяма степен 
отрицателната инфлация се дължи от няколко сектора. Най-голям е сектор „Транс-
порт“, където цените се понижават с близо 10% на годишна база, следван от сектора 
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на облеклото и обувките, където понижението на цените представлява 4.3%. Спад – 
макар и в рамките на по-малко от 1% – има и при сектор „Съобщения“ и сектор 
„Развлечения и култура“. Секторите, при които има най-значимо увеличение на цени-
те, са „Образование“, където цените са нараснали с 4.9% в сравнение с ноември 2019 г., 
както и сектор „Ресторанти и хотели“, където има поскъпване от 3.5% на годишна ба-
за. Повишаване на цените има и в секторите „Хранителните продукти и безалкохолни 
напитки“ (2,9% на годиш база) и „Жилищно обзавеждане“ (1.3%). 

 
4. Изводи 
 

Както показват данните за последните двадесет и пет години България има пе-
риоди на висока и ниска инфлация. Въвеждането на режима на паричен съвет през 
1997 г. има благоприятно влияние върху темпа й. Като цяло е налице по-висока ин-
флация от държавите в еврозоната. Има изключение през 2012 г., когато средного-
дишната инфлация в България е по-ниска от тази в зоната на единната валута. Основ-
ните фактори за тази инфлация са: 

 постепенно вдигане на акцизите до минималните им нива в ЕС, което про-
дължава и до днес 

 по-бързият ръст на българската икономика. 
 липсата на конкуренция в редица отрасли, предоставящи комунални услуги. 
 все още относително големият дял на храните в потребителската кошница 

(35%), което води до силно въздействие на техните цени върху инфлацията. 
 положителен платежен баланс 
 Кредитния бум до 2008 г. 
 печатане на пари от страна на чужди централни банки. 
 

Високата инфлация води до тежки социални и икономически последици, поради 
което тя трбва да бъде винаги наблюдавана и контролирана при необходимост.  

 
 

Използвана литература 
 

1. https://moodle.bfu.bg/pluginfile.php/9335/mod_resource/content/1/macro6.pdf 
2. https://ime.bg/bg/articles/inflaciyata-v-bylgariya-dinamika-priini-i-vyzmojni-strategii-

za-protivodeistvie/ 
3. https://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/inflaciiata-v-bulgariia-ostava-otricatelna 
4. https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=664.  
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БИЗНЕС ПЛАН НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ NICE TRAVEL 

 

Живко Желев 
ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

 
 

1. Резюме  
 

Името на нашата туристическа агенция „Nice travel” идва от английски език и 
буквално се превежда „Добро пътуване”. Тя се създава като дружество с еднолична 
ограничена отговорност /ЕООД/ с участието на управител на фирмата – Живко 
Желев. Дейноста на фирмата е в областта на туристическите услуги, като седалището 
и централният офис се намира в град Бургас. Агенцията е основана през месец 
януари 2019 г. Фирмата разполага с капитал в размер на 145 000 лв. За предмет на 
дейността избрахме туризма, защото според направеното проучване бизнесът ще но-
си добра печалба. „Найс травел” ЕООД е лицензиран туроператор и туристически 
агент с лиценз № 2214 от Министерството на Туризма. Ние предлагаме разнообразни 
услуги с високо качество на достъпни цени в туристическия сектор за страната. Това 
са екскурзии, почивки, хотелски резервации, автобусни и самолетни билети и круиз-
ни пътувания. Фирмата разполага с 2 собствени автобуса с много допълнителни екст-
ри: безплатен достъп до Wi-Fi. Всяко пътническо място е оборудвано с USB-порт за 
зареждане на мобилни устройства, също така и с Аудио и Видео система. Имаме и 
разработено приложение „Nice travel app“ което дава възможност да информира, на-
сочва и съпровожда туристите от хотела до обектите които се намират в посещавания 
град. С нас можете да си направите резервация много бързо и удобно чрез специали-
зирания туроператорски софтуер за резервации в страната и чужбина. С него можете 
да актулизирате и редактирате Вашата резервация по всяко време и на всяко уст-
ройство. Също така клиентите могат и да получават известия по емейл и на мобилно-
то си устройство с информация за предстоящото им пътуване и състояние на резерва-
цията. Може да се възползват и от отстъпките ни за редовни клиенти, които са в раз-
мер на 5% до 10%. Мисията на фирмата ни е да бъдат предлагани туристически паке-
ти и услуги на добри цени и със високо качество на обслужване. 

 
Цели на фирмата в краткосрочен план 

 Създаване и придобиване на по-добри познания в областта на туроператор-
ските фирми. 

 Изграждане на контакти и сключвания на договори с управители на фирми 
занимаващи се в областа на хотелиерството и транспорта. 

 Задоволяване на изискванията на клиентите. 
 Обновяване на софтуера. 
 
Цели на фирмата в дългосрочен план: 

 Добра финансова стабилност на фирмата. 
 Разширяване на дейността на фирмата и отваряне на агентски офиси в други 

градове на страната. 
 Сътрудничество с нови и престижни автобусни и самолетни компании. 
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2. Бизнес план 

Проучване на пазара 
Проведохме предварително маркетингово проучване на нашите потенциални 

клиенти и им дадохме възможност да изразят своето мнение и оценка за разнообраз-
ните туристическите услуги които предлагаме. Анкетната карта беше попълнена от 
182 човека на възраст над 18 години от Бургаска област. Резултатите показаха, че 
агенция ни има отлични отзиви за стартиране на нов бизнес. 

С е г м е н т и р а н е  н а  п а з а р а  
Маркетинга ни показва че основните клиенти ще са с различна платежоспособ-

ност, възраст, професионална реализация, потребности и нужди. Но през първите го-
дини ще се стараем за задоволяване на изискванията на различните клиенти и из-
граждане на добър имидж. 

Анализ на конкуренцията 
Според проведеното проучане туристическа агенция „Найс травел“ ЕООД сре-

ща 2 силни конкурента, които се намират в близост до централният офис. Те налагат 
на фирмата не само да намали цените, но и да се стреми да задоволи всички изисква-
ния на клиента.  

 
SWOT- анализ 

Силни страни 
 Туристическата ни агенция предлага разнообразни туристически пакети за 

страната и чужбина на добри цени.  
 Автобусите ни са лицензирани и снабдени със необходимото оборудване за 

комфорта, безопастността и спокойствието на пътниците. 
 „Nice travel app“ дава възможност да информира, насочва и съпровожда ту-

ристите от хотела до обектите които се намират в посещавания град. 
 Много добре развит и индивидуално създаден за агенцията ни специализи-

ран туроператорски софтуер. 

Слаби страни 
 „Найс травел” е агенция, която излиза на пазара при наличието на конку-

ренция на пазара и дружества, които са добре познати на клиентите. 
 Липсата на информация за агенцията във цялата страна. 

Възможности 
 Придобиване на известност на агенцията, чрез провеждане на рекламна 

кампания по медийните и социалните мрежи, разпространение на рекламни 
материали. 

 Привличане на клиенти чрез добри оферти на достъпни цени и отстъпки за 
редовните клиенти. 

Заплахи 
 Появата на нови конкуренти. 
 Намаляване на покупателната способност на потребителите. 
 Повишение на цените на горивата и хотелските услуги. 

 
Организационна структура 

 
„Найс травел“ разполага общо с 8 човека персонал, като длъжностите са разпре-

делени както следва: 
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 Управител – организира и координира цялостната дейност на фирмата. 
 Екскурзовод – осъществява и съпровожда безпроблемното пътуване на път-

ниците. 
 Служител в туристическа агенция – Отговаря за изготвянето на всички 

необходими документи за туристическото пътуване. 
 Шофьор – отговаря за превоза на пътниците. 
 Счетоводител – отговарящ за счетоводната дейност във фирмата. 
 PR агент (рекламен агент) – отговарящ за имиджа и рекламната дейност на 

фирмата. 
 

При натоварена работа и с цел задоволяване изискванията на клиентите е въз-
можна взаимнозаменяемост на длъжностите. 

 
Правна форма 
Фирмата е регистрирана като Еднолично дружество с ограничена отговорност 

/ЕООД/ – като управителя ръководи активите и отговаря за приходите и задължения-
та на дружеството. 

Местоположение и помещение. 
Фирма „Найс травел” за контрол и управление на дейноста си използва един 

сравнително голям офис намиращ се в центъра на град Бургас на ул. Александровска 69 

Оборудване 
Фирмата разполага с 2 автобуса, които включват всички екстри (климатик, 

колани по изискване за безопастността на пътниците, безплатен достъп до WI-FI, 
USB – port, тоалетна, телевизор, хладилник и място за багаж). Автобусите са марка 
Mercedes с по 50 места и са предвидени за пътувания на по-дълги разстояния. 

Длъжност Брой на заетите 
служители 

Основно трудово 
възнаграждение 

Годишно 
възнаграждение 

Управител 1 1300 лв. 15 600 лв. 

Екскурзовод 1 800 лв. 9 600 лв. 

Служител 
туристическа 
агенция 

1 800 лв. 9 600 лв. 

Шофьори 3 3 х 1200 лв. 43 200 лв. 

Счетоводител 1 900 лв. 10 800 лв. 

Рекламен агент 1 800 лв. 9 600 лв 

Общо: 8 8 200 лв. 98 400 лв. 

Живко Желев – управител 

PR агент 
екскурзовод 

служител тур. 
агенция 

Счетоводител 

Шофьори 
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Финансов план 
 

Инвестиционни разходи 
 

 
 

Променливи разходи 
 

Реклама 200 лв. 

Гориво 2 000 лв. 

Други разходи 1 000 лв. 

Общо: 3 200 лв. 

 
  * 3200 лв х 12 месеца = 38 400 лв. 

 
Постоянни разходи 

 
РАЗХОДИ:                  I година 

Заплати 98 400 лв. 

Социални осигуровки 30 000 лв. 

Наем на офис помещение 8 400 лв. 

Разходи за амортизация на сгради и 
обзавеждане 

1 000 лв. 

Банков кредит - вноски 10 000 лв. 

Отопление, вода, ток, интернет и др. 6 000 лв. 

№ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СУМА (лева) 

1. Маркетингово проучване 500 лв. 

2. Наем на офис 700 лв. 
3. Ремонт и обзавеждане 2500 лв. 

4. 
 

Покупка на превозни средства 
2 автобуса 

140 000 лв. 

5. Регистрация на фирмата 250 лв. 
6. Рекламни материали 300 лв. 

7. Застраховки 750 лв. 

 Общо 145 000 лв. 

 
Източници на средства 

 

 
Размер в лева 

1. Лични инвестиции в брой 100 000 лв. 
2. Банков кредит 45 000 лв. 

Общо: 145 000 лв. 
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Поддръжка на софтуер и уеб страница 6 000 лв. 

Променливи разходи 38 400 лв 

Общо: 198 200 лв. 

 
 
 

ПРИХОДИ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА – 2019 Г. 
 

Туроператора провежда екскурзии до Истанбул,  
3 дневни 2 пъти месечно = 24 пъти х 159 лв при 30 човека 

 
114 480 лв. 

Туроператора провежда екскурзии до Одрин,  
еднодневни 4 пъти месечно = 48 пъти х 24 лв при 30 човека 

 
34 560 лв. 

ОБЩО ПРИХОДИ    223 080.86 лв. 
ОБЩО РАЗХОДИ     198 200 лв. 

ПЕЧАЛБА ЗА 1 ГОДИНА     24 880.86 лв. 

 
3. Заключение 
 

Да се продават услуги преди всичко значи, да се продава доверие в качеството 
на предлаганата услуга. Само осигуряването на безопасно, комфортно и изпълнено с 
много приключения, може да се осигури от туристическа агенция „Найс травел”. На-
шата фирма е предпочитана от много наши клиенти, заради ниските цени и доброто 
обслужване. Анализите показват че след първата година печалбата на фирмата е за-
доволителна и това ни дава стимул да продължаваме да работим смело напред. 

 
 
 
 
 
 

Вид на услугата Бр. продадени за 1 година Ср. цена на услугата Комисионна Приходи от продажбата 

Резервации 1042 94 лв. 10 % 9 794.80 лв. 

Самолетни 
билети 

391 346 лв. 7 % 9 470.02 лв. 

Екскурзии в 
чужбина 

652 797 лв. 6 % 31 178.64 лв. 

Автобусни 
билети 

498 64 лв. 7 % 2 231.04 лв. 

Почивки 318 678 лв. 5 % 10 780.20 лв. 

Круизи 87 1521 лв. 8 % 10 586.16 лв. 
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INTERNATIONAL COMPANIES IN THE BULGARIAN MARKET - 

SUCCESS STORIES AND GOOD PRACTICES 
 

Mihail Baltov 
First English School – Sofia 

 
Abstract: Bulgarian entrepreneurs and corporations got an insight on how innovation and 
successful practices are applied in the West. The Bulgarian economy needs foreign 
investments and therefore an adequate state policy is needed to attract strategic investors. 
Foreign companies import new business models, new technologies, improve long-term 
sustainability, increase their and the local companies; competitiveness, create jobs - 
factors vital to the revival and growth of the economy. The aim of this paper is to study 
success stories and practices of international companies operating on the Bulgarian 
market. To achieve the goal, the approach I have chosen is to get acquainted with 
information sources that collect, process and analyze information, as well as to study such 
foreign companies in Bulgaria that have impressed me so far with their business model. 
 

Key words: Foreign investments, Investment incentives, Innovation in finance, Tools and 
stimulus 

 
1. INTRODUCTION 
The growth of emerging markets, such as the Bulgarian one, is largely due to 

incoming foreign direct investments (FDI). Ever since the economic liberalisation in the 
1990s foreign companies controlling large chunks of the market in Bulgaria has been 
inevitable, however that has its own positive side. With the influx of these experienced 
players, Bulgarian entrepreneurs and corporations got an insight on how innovation and 
successful practices are applied in the West. The Bulgarian economy needs foreign 
investments and therefore an adequate state policy is needed to attract strategic investors. 
Foreign companies import new business models, new technologies, improve long-term 
sustainability, increase their and the local companies; competitiveness, create jobs - factors 
vital to the revival and growth of the economy. The aim of this paper is to study success 
stories and practices of international companies operating on the Bulgarian market. To 
achieve the goal, the approach I have chosen is to get acquainted with information sources 
that collect, process and analyze information, as well as to study such foreign companies in 
Bulgaria that have impressed me so far with their business model. 

 
2. ASPECTS OF THE SITUATION OF FOREIGN BUSINESS IN BULGARIA 
2.1. Bulgaria as a destination for foreign investments 
If we look directly at the mentioned topic, I would study and present foreign 

companies with a long-term presence on the Bulgarian market. Apart from the well-known 
Italcimenti Bulgaria, Nestle, Siemens, Miroglio, Carlsberg, Aurubis, UniCreditBulbank, 
SCHNEIDER ELECTRIC, H&M, ABB Bulgaria, SAAB, Hilton, Veolia, EVN, etc. here 
also operate the largest consulting companies in the world such as PwC, EY, Deloitte etc. 
Facebook, the World Bank and the Financial Times opened their technology centers in 
Sofia in 2018 and 2019. A number of foreign companies operate their business in Bulgaria 
under concessions like Fraport Twin Star Airport Management, which is a Bulgarian-
German company, concessionaire of Varna and Bourgas airports. There are also many 
foreign companies that outsource their activities to Bulgarian companies in the production 
of both products and services. The largest foreign investors in the Bulgarian economy are 
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from the Member States of the European Union, with the largest volumes from the 
Netherlands, Germany, Italy, Greece, etc. According to a 2021 study by the independent 
agency CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. (http://web.cbn-bulgaria.com), among the 
companies in Bulgaria with an annual income of over 1 million USD, 2130 are foreign-
owned by representatives from 66 countries and operate in 74 sectors of the Bulgarian 
economy. In addition, the survey shows that these 2,130 foreign-owned companies 
represent only 0.5% of all registered companies in Bulgaria, but generate 27% of revenues 
and 26% of the profits of all businesses in the country.  

 
2.2. Success stories and practices of foreign companies in Bulgaria 
In addition to good manufacturing and trade practices, foreign companies operating in 

the Bulgarian market engage in a number of causes and take on responsibilities with a 
strong social impact, sometimes impressive as can be seen from Figure 1, where several 
good practices are given. This shows a highly developed corporate social responsibility as a 
characteristic of the organisation in these companies. 

 
 

Fig. 1. Good practices and success stories of foreign companies in Bulgaria 
 
 

NESTLE BULGARIA (https://www.nestle.bg) 
The Swiss company is one of the largest strategic investors in the food industry in 

Bulgaria. The factory in Sofia has been selected as a competent center for the production of 
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chocolate in Europe and one of the three largest centers for the production of KIT KAT on 
the continent. Nestle Bulgaria utilises 100% of the generated waste and since 2014 has not 
disposed sanitary waste in Bulgarian landfills. Thanks to the unique waste recycling 
system, the processed quantities of waste produce 198 MW of electricity (sufficient to 
supply a household for a period of 33 years) and 220 MW of heat (providing hot water in a 
kindergarten for 4 years). In 2019, the company in Bulgaria 100% eliminated the use of 
single-use plastic from the Factory and Administration, introducing more recycled content 
and biodegradable packaging without plastic.  Nestle Bulgaria, which is the Investor of the 
year 2020 in Bulgaria, is also a long-term partner of Junior Achievement in Bulgaria, which 
has helped in developing the entrepreneurial spirit in students and young people in 
Bulgaria. 

 
The Bosch Group (www.bosch.bg) 
Bosch in Bulgaria is part of the Bosch Group, a leading global provider of technology 

and services. The Bosch Group's strategic goal is to provide a „living technique“ for today's 
connected world. The company has been on the Bulgarian market since 1993 and is 
represented by 3 companies, and in 2015 it acquired the software company ProSyst. 
Bosch's newest unit in Bulgaria - Engineering Center Sofia was opened in 2019, and has 
already won the prestigious award for Investor in Innovation 2020, thanks to sustainable 
and efficient investments, job creation and the introduction of high technology for the 
automotive industry. At Bosch Engineering Center Sofia, nearly 300 software specialists 
develop and offer innovative technologies for the automotive industry in areas such as 
driver assistance systems, automated driving and electric mobility. They continue to grow, 
demonstrating responsibility and good practices in long-term employment and education., 
supporting young talents in their professional development. 

However, there is one distinctive challenge that excites me greatly and this is the 
spirit of digital technologies, which are the basis of high-tech businesses entering Bulgaria. 

The digitalisation is the engine of development of platform business models in almost 
all sectors of socio-economic life and have had a positive impact on the foreign businesses. 
Nevertheless the platform business is still insufficiently regulated not only in Bulgaria, but 
also in the European Union and in the world, innovative foreign companies are already 
operating successfully on the Bulgarian market in the Fintech sector like the Revolut 

 
Revolut   (www.revolut.com/bg-BG)  
In the last ten years, inside the financial world Fintech companies became the new 

trend, with consumer interest skyrocketing with 96% of people being aware about one or 
more fintech services. One of the best examples of a foreign company from the industry 
thriving in Bulgaria would be Revolut. In 2019 the platform already had 100 000 users in 
Bulgaria, which would spend more than 7 million leva through the first year of service in 
Bulgaria. The British fintech offers fast and cheap money transferring and payment 
services, compared to traditional banks, without leaving out security, of course. This would 
partly explain the big interest. Another revolutionary change they introduced into the 
Bulgarian market is commission free stock and crypto trading. Having to contact a broker 
anytime you want to trade is a big inconvenience for the average person, and paying for this 
actions is even less desirable. The fintech platform fixed all these problems that the new 
generation of financially woke individuals faced when they tried to invest into the stock 
market or cryptocurrency. Because of this and more Revolut has become fintech leader in 
Bulgaria, and even though there are a number of Bulgarian companies operating in that 
field, they still make an insignificant share of the market. The things our companies have to 
take away from Revolut are the adaptability and understanding of the consumer’s needs. 
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Fintech is not only supposed to optimise financial processes but the user’s experience as 
well. Since February 2021 the platform officially got a banking license by the BNB, after 
establishing itself two years ago in Lithuania. They are planning to offer higher deposit 
percentages than other financial institutions - 0,65% yearly return compared to the average 
0,15%. This would even further strengthen the company’s position in the financial sector. 

 

FoodPanda (www.foodpanda.bg)  
Other foreign companies which are performing great on the Bulgarian market, 

because of their innovative operating platform methods are the food and food products 
delivery platforms like FoodPanda. These platforms are 100% online and connect the user 
to a wide variety of restaurants, supermarkets, and even sports nutrition stores from where 
food and different products can be ordered and delivered for a small fee. These types of 
deliveries have been a rising trend in the last decade, and now with the Covid-19 pandemic 
they have been able to expand rapidly. One of the best moves FoodPanda made was the 
partnership with Kaufland, a chain of supermarkets, so that a person could shop remotely, 
and with the safe delivery option, chances of exposing to Covid-19 are significantly 
lowered. This is a perfectly timed innovation, actions like this are usually what makes the 
difference between the leaders in the market and the rest. 

 
3. CONCLUSION 
Bulgaria is an attractive investment market for FDI. Many foreign companies in 

Bulgaria actively participate in the socio-economic life of the country. They apply good 
manufacturing practices and share them widely, which allows to increase the competitiveness of 
Bulgarian companies and the whole economy. The foreign companies are also investing 
largely in innovative and sustainable technologies, new digital business models and are 
widely involved in causes preserving the nature and on the benefit of the humans. 
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HOW TO PROTECT OURSELVES IN THE CYBERSPACE? 
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Абстракт: В днешно време темата за киберсигурността засяга всички ни, незави-
симо дали в работата или в личният ни живот. Всяка година атаките зачестяват и 
в момента почти всяка минута се извършва такава. В тази разработка са разгледа-
ни различните видове кибератаки – вътрешни и външни заплахи, какво представ-
ляват и как могат да бъдат класифицирани. Ще се спрем подробно на най-често 
срещаните атаки като Малуеър, DDOS, Фишинг, SQL инжектиране и други. Акцен-
тирано е върху това как да се предпазим и какви мерки да предприемем в случай, че 
станем жертва на кибертероризъм. Обърнато е внимание на някой от най-добрите 
методи за превенция и справяне с проблема като системите за откриване и предот-
вратяване на атаки. 
 
Keywords: Cybersecurity, Cyber crime, Internal and external attacks, IDPS systems, 
Malware,DDoS, SQL injection, Phishing attacks, Cyber protection 

 
 

Увод 
Повечето от големите съвременни компании в момента са подложени на пос-

тоянна атака от външни сили, произхождащи от дигиталната сфера. Макар и да звучи 
пресилено, проблемът е мащабен и изисква вниманието на не един или двама спе-
циалисти. Много автори пишат по темата и в [8] са описани вътрешните и външните 
заплахи с които може да се сблъскаме. От ЕрмПротект описват различни видове ата-
ки, какво представляват те и коя част от системата засягат. Вниманието е насочено 
най-вече към защитата от кибернападения както и са изброени тактики, а също така и 
системи за откриване и отстраняване на пробив в дадена система. Въпреки взетите 
мерки, създателите на зловреден софтуер постоянно надграждат своите творения и 
понякога успяват да пробият дори добре защитена система, за това е важно да се знае 
как да се действа в съответната ситуация. 

 
Външни и вътрешни киберзаплахи. Кое е по-лошо?  
Киберпрестъпниците или „Black Hat” хакерите, далеч не са типичният мафиот, 

или мъж с черна маска и качулка, те могат да са най-обикновени хора, дори пиещи 
сутрешното си кафе, докато атаката им с парола за нулев ден или груба сила постоян-
но атакува вашата система, търсейки начин за навлизане; хиляда пъти в секунда; от-
ново и отново, докато получи достъп. Тези хакери са не само брилянтни програмис-
ти, но и разбират как работят хората и техния социален кръг и ще намерят начин да 
хакнат вашата система. 

 

В [5] Палавѝ Варанаси описва видове зловреден софтуер, фишинг, DDoS атаки, 
рансъмуер – това са само някои от методите, които „black hat” хакерите използват 
външно, за да получат достъп до вашия сайт, софтуер или мрежа. Част от репертоара 
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на всяка добра фирма за киберсигурност е способността да се справя с всеки от тези 
проблеми и да предотвратява външните рискове за киберсигурност, независимо под 
каква форма са те. 

След като получат достъп, тези киберпрестъпници остават вътре в системата, 
понякога в продължение на месеци (а дори и години в някой небезизвестни случаи), 
незабелязани и извличат информация. Повечето никога не се намират и дори повече 
не се откриват до по-късна дата. Сблъскваме се с много повече външни атаки, откол-
кото с вътрешни, за това съвременната идея е да се втвърди периметърът, за да се 
избегнат злоупотреби. Периметрите могат да бъдат правилно изградени с правилния 
вид тестове за проникване, проведени от опитна фирма за киберсигурност. 

 
Вътрешните изтичания на данни обикновено произтичат от служителите. Може 

и да е трудно да се повярва, че служител саботира собствената си компания и макар 
понякога да се случва напълно умишлено, през повечето време това е чисто случайно. 

Основната цел на киберпрестъпниците е да придобият пълномощията на служи-
тел или администратор и след това да се движат през мрежата с пълен достъп до 
всичко [8]. Тук обучението на служителите по киберсигурност става изключително 
ценно. 

И двата вида атаки са еднакво опустошителни, в зависимост от индустрията и 
каква информация се взема. Ако служител продаде тайни на конкурент и реши да 
опорочи уебсайта на компанията, тогава увреждането на репутацията и печалбите 
може да бъде дълготрайно и опустошително, правейки вътрешните хакове потен-
циално по-заплашителни от външните. Външните хакове обикновено търсят инфор-
мация, която могат да продадат или използват, за да реализират печалба, така че ако 
хакер проникне във вашата мрежа или софтуер, след това скрие ценна информация и 
изисква откуп на пари в замяна на връщането на информацията обратно към вас – то-
гава външните хакове са финансово насочени. 

От небезизвестната компания за антивирусни програми Касперски [9] предста-
вят основните видове най-сериозно засягащи атаки в проценти за 2017 г. представени 
в Таблица 1. 

 

 
 

Табл. 1. Основни видове атаки 
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Десетте най-често срещани кибератаки 

Много автори представят класации на най-честите атаки като например Меда 
Мехта в [10] и Андреа Бендовски [11]. През 2018 Джеф Мелник [3] прави класация на 
10-те най-често срещани такива, описани по-надолу в текста. Всяка една е отличава-
ща се от другите във нанесените вреди начинът по който прониква в системата. Те са 
както следва:  

1. Отказ на услуга (DoS) и разпределени атаки за отказ на услуга (DDoS) 
Атака за отказ на услуга затрупва ресурсите на системата, така че тя не може да 

отговори на заявки за услуги. DDoS атаката също е атака върху ресурсите на система-
та, но се стартира от голям брой други хост машини, които са заразени от злонамерен 
софтуер, контролиран от нападателя. 

За разлика от атаките, които са предназначени да позволят на нападателя да по-
лучи или да увеличи достъпа, отказът от услуга не предоставя преки ползи за напада-
телите. За някои от тях е достатъчно да имат удовлетворението от отказа на услугата. 
Ако обаче атакуваният ресурс принадлежи на бизнес конкурент, тогава ползата за на-
падателя може да е достатъчно реална. Друга цел на DoS атака може да бъде извеж-
дането на системата офлайн, за да може да бъде стартиран различен вид атака. Един 
често срещан пример е отвличането на сесии. 

Има различни видове DoS и DDoS атаки. Най-често срещаните са TCP SYN 
flood attack, teardrop attack, smurf attack, ping-of-death attack и botnets. 

 
2. Malware (Злонамерен софтуер) 
Злонамереният софтуер може да бъде описан като нежелан софтуер, който е ин-

сталиран във вашата система без вашето съгласие. Той може да се прикрепи към 
легитимен код и да се саморазпространява; той може да се крие в полезни приложе-
ния или да се репликира в Интернет. Такива са например Macro viruses, File infectors, 
System or boot-record infectors, Polymorphic viruses, Stealth viruses, Trojan horses, Logic 
bombs, Worms, Droppers, Ransomware, Adware, Spyware. 

 
3. Eavesdropping attack (Атака за подслушване) 
Атаките за подслушване се случват чрез прихващане на мрежовия трафик. Чрез 

подслушване, нападателят може да получи пароли, номера на кредитни карти и друга 
поверителна информация, която потребителят може да изпраща по мрежата. Под-
слушването може да бъде пасивно или активно: 

Пасивно подслушване – хакер открива информацията чрез прослушване на пре-
даването на съобщението в мрежата. 

Активно подслушване – хакер активно грабва информацията, маскирайки се ка-
то приятелска единица и изпращайки запитвания до предавателите. Това се нарича 
сондиране, сканиране или подправяне. 

Откриването на пасивни подслушвателни атаки често е по-важно от забелязва-
нето на активни, тъй като активните атаки изискват от нападателя да придобие зна-
ния за приятелските единици, като преди това извършва пасивно подслушване. 

Криптирането на данни е най-доброто противодействие за съответната атака. 
 
4. Birthday Attack (Атака тип „Рожден Ден“) 
Атаките за от този тип се правят срещу хеш алгоритми, които се използват за 

проверка на целостта на съобщение, софтуер или цифров подпис. Съобщение, обра-
ботено от хеш функция, създава обобщение на съобщението (MD) с фиксирана дъл-
жина, независимо от дължината на входното съобщение; това MD уникално характе-
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ризира съобщението. Атаката се отнася до вероятността да се намерят две случайни 
съобщения, които генерират едно и също MD, когато се обработват от хеш функция. 
Ако нападателят изчисли същото MD за своето съобщение, който има потребителят, 
той може безопасно да замени съобщението на потребителя със своето и получателят 
няма да може да открие замяната, дори ако сравнява MD. 

 
5. SQL injection (SQL инжектиране) 
Инжектирането на SQL се случва, когато неупълномощено външно лице изпъл-

нява SQL заявка към базата данни чрез входните данни от клиента към сървъра. SQL 
командите се вмъкват във въвеждането на равнината на данните (например вместо 
вход или парола), за да стартират предварително дефинирани SQL команди. Успешен 
експлойт за SQL инжектиране може да чете чувствителни данни от базата данни, да 
променя (вмъква, актуализира или изтрива) данни от базата, да изпълнява админи-
стративни операции (като изключване) на базата данни, да възстановява съдържание-
то на даден файл и в някои случаи, издава команди на операционната система. 

 
6. Cross-site scripting (XSS) 
XSS атаката използва уязвимост на приложението и „вмъква” нежелан код, кой-

то се изпълнява в браузъра на крайния потребител. Най-общо казано атаката цели да 
намери място в програмата, в което се отпечатва стойността на дадена променлива и 
не се проверява коректно нейното съдържание. Обикновено в съдържанието на про-
менливата се записва HTML, JavaScript, ActiveX, Flash, и др видове изпълним код.  

Възможностите за цел на атаката може да са много – придобиване на достъп до 
защитена зона на сайта (чрез постигане на session hijacking), подвеждане на потреби-
теля да въведе информация към трети източник (physhing), инсталиране на нежелани 
програми на компютъра на потребителя и др. 

Докато XSS може да се възползва от VBScript, ActiveX и Flash, най-широко се 
злоупотребява с JavaScript - най-вече защото JavaScript се поддържа широко в мре-
жата. 

 
7. Атака с парола 
Тъй като паролите са най-често използваният механизъм за удостоверяване на 

потребителите в информационна система, получаването на пароли е често срещан и 
ефективен подход за атака. Достъп до паролата на човек може да се получи по много 
начини, например „подслушване“ на мрежата на „жертвата“, за да се получат нешиф-
ровани пароли, също като се използва социално инженерство или хакерът получи 
достъп до база данни с пароли, както и да се отгатне, тъй като много често паролите 
са свързани с битието на притежателя им. Последният подход може да бъде направен 
по случаен или систематичен начин: 

Предполагането с груба сила на парола означава използване на случаен подход, 
като се изпробват различни пароли и се надява, че една работа Може да се приложи 
някаква логика, като се изпробват пароли, свързани с името на лицето, длъжността, 
хобитата или подобни предмети. 

 
8. Drive-by атака 
Този тип атаки са често срещан метод за разпространение на зловреден софтуер. 

Хакерите търсят „несигурни“ уебсайтове и поставят злонамерен скрипт в HTTP или 
PHP код на една от страниците. Този скрипт може да инсталира злонамерен софтуер 
директно на компютъра на някой, който посещава сайта, или може да пренасочи 
жертвата към сайт, контролиран от хакерите. Изтегляне чрез зареждане може да се 
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случи при посещение на уебсайт или преглед на имейл съобщение или изскачащ 
прозорец. За разлика от много други видове атаки за киберсигурност, не се разчита 
на потребителя да направи каквото и да било, за да активира атаката, т.е. не е нужно 
да щраквате върху бутон за изтегляне или да отваряте злонамерен прикачен файл към 
имейл, за да се заразите. Изтеглянето чрез зареждане може да се възползва от прило-
жение, операционна система или уеб браузър, които съдържат недостатъци в сигур-
ността поради неуспешни актуализации или липса на актуализации. 

 
9. Phishing and spear phishing attacks (Фишинг атаки) 
Фишинг атаката е практиката за изпращане на имейли, които изглежда са от на-

деждни източници с цел получаване на лична информация или въздействие върху 
потребителите да направят нещо. Той съчетава социалното инженерство и техничес-
ките хитрости. Това може да включва прикачен файл към имейл, който зарежда зло-
намерен софтуер на вашия компютър. Това може да е и връзка към незаконен уеб-
сайт, който може да ви подмами да изтеглите зловреден софтуер или да предадете 
личната си информация. 

„Спиър фишингът“ е много целенасочен вид фишинг дейност. Нападателите 
отделят време, за да проведат проучване на целите и да създадат лични и уместни 
послания. Поради този вид фишинг атака може да бъде много трудно да се идентифи-
цира и още по-трудно да се защити. Един от най-простите начини, по който хакер мо-
же да извърши тази атака, е подправянето на имейли, което е, когато информацията в 
раздела „От“ на имейла се фалшифицира, като изглежда, че идва от някой, когото 
познавате, като напр. вашето ръководство или вашата компания партньор. Друга тех-
ника, която измамниците използват, за да добавят достоверност към историята си, е 
клонирането на уебсайтове – те копират легитимни уебсайтове, за да ви заблудят при 
въвеждането на лична информация или идентификационни данни за влизане. 

 
10. Man-in-the-middle (MitM) („Човек в средата“) 
MitM атака се случва, когато хакер се вмъква между комуникациите на клиент и 

сървър. Някои често срещани типове атаки „човек в средата “ са съответно: 
 
 Отвличане на сесия 
При този тип MitM атака нападателят отвлича сесия между доверен клиент и 

мрежов сървър. Атакуващият компютър замества своя IP адрес с доверен клиент, до-
като сървърът продължава сесията, вярвайки, че комуникира с клиента.  

 
 IP подправяне  
IP подправянето се използва от нападателя, за да убеди системата, че комуники-

ра с известен, доверен обект и да осигури на атакуващия достъп до системата. Атаку-
ващият изпраща пакет с IP адреса на източник на известен, доверен хост вместо соб-
ствения си IP адрес на целевия хост. Целевият хост може да приеме пакета и да 
действа според него. 

 
 Повтаряне 
Повторна атака се случва, когато нападателят прихване и запази стари съоб-

щения и след това се опитва да ги изпрати по-късно, представяйки се за един от 
участниците. Този тип може лесно да бъде противодействан с времеви клейма на се-
сията или „nonce“ (произволно число или низ, който се променя с времето). 

Понастоящем няма единна технология или конфигурация за предотвратяване на 
всички MitM атаки. Като цяло криптирането и цифровите сертификати осигуряват 
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ефективна защита срещу MitM атаки, като гарантират както поверителността, така и 
целостта на комуникациите.  

 
Как да се предпазим и предотвратим и двата основни вида атаки: 
За да се предпазим и затрудним максимално достъпа до чувствителна информа-

ция е добре да се ограничат и следят нивата на достъп на служителите, сменяне на 
пароли периодично и веднага след напускане на служител, тъй като не спазването на 
това изискване би било потенциална заплаха за сигурността на фирмата. Паролите и 
аутентикацията им трябва да отговарят на поне средното ниво на сигурност. 

Силно препоръчително е използването на системи за откриване и предотвратя-
ване на атаки, като с тях не просто разкриват дадена заплаха, но и предотвратяват 
нейната реализация. Сама по себе си една такава система не само предпазва, но и е 
средство за контрол на достъпа и управлението на данните. Те се наричат IDPS 
(intrusion detection and prevention systems) и са необходимо допълнение към инфра-
структурата по сигурността за всяка организация, от които няколко най-често използ-
вани са описани в [2]. 

 

 Мрежово базираните, наблюдаващи трафика и конкретни сегменти и анали-
зират дейността на мрежовия протокол с цел да идентифицира подозрителни дейст-
вия. Като те са подходящи и най-често използван в сървъри на мрежи, такива с отда-
лечен достъп. 

 Безжични, със същите свойства на мрежово базираните (отнасящи се за без-
жичният такъв), но с тази разлика, че не може да идентифицира трафик на ниво 
„програма“ или в по-висок слои от мрежовите протоколи. 

 Анализиращи поведението на мрежа – изследват мрежови трафик за да иден-
тифицира заплахи породени от необичайни потоци от трафик, като например атаки 
от тип‚ отказ на услуга определени форми на вреден софтуер, както и нарушения в 
политиката за сигурност. 

 Хост базираните обикновено се внедряват на „критични“ хостове като напри-
мер публично достъпни сървъри или такива съхраняващи конфиденциална информа-
ция. Този вид система осъществява наблюдение на характеристики на конкретен 
хост, както и събития на подозрителни действия възникващи в неговите рамките, 
например мрежовият трафик, системните дневници, текущи процеси в действие как-
то и тяхната дейност и модификация. 

Въпреки на пръв поглед високата си цена, тези системи биха спасили тонове ин-
формация и в дългосрочен план са най-доброто решение. В топ 10 на IDPS е Cisco 
Firepower NGIPS за 2020г, която 8 години под ред не е излизала от класацията като 
една от най-добрите, полезна както за малки предприятия така и за големи корпо-
рации.  

Съществуват и безплатни open source системи за откриване и предотвратяване 
на нарушения като една от тях е Suricata, с версии както за Windows потребители, та-
ка и за Linux и MacOS. Тя може да инспектира мултигигабитов трафик и е изградена 
около модерна и мащабируема кодова база, проектирана да се изпълнява на високо 
ниво. 

Напоследък тенденцията е създаване на системи задвижвани от изкуствен инте-
лект, които се самообучават като Darktrace Enterprise Immune System, Работи като 
хост базирана система, която научава как изглежда „нормалното поведение“ във да-
дената мрежа, след което непрекъснато анализира поведението на мрежата и файло-
вата система, за да определи дали промяната е тревожна. Предназначен е за открива-
не на текущи заплахи, като IoT хакове, вътрешни заплахи или скрити уязвимости в 
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системата. След това използва подсистемата Darktrace Antigena за смекчаване на зап-
лахата, например чрез забавяне или спиране на компрометирана връзка или устрой-
ство. Недостатъкът е, че не поддържа мрежово базирана поддръжка, а само на локал-
но ниво. 

 

Таблица 2 представя класификация на най-добрите IDPS програми към 2021 г. 
според [7]. 

 

 
Табл. 2. Класификация на най-добрите IDPS програми към 2021 г. 
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Мерки за предприемане в случай на кибератака 
 

В случай, че станем жертви на кибератака, независимо ние лично или ком-
панията за която отговаряме, има няколко важни стъпки за предприемане. Това, че се 
е случил инцидент, не означава, че е еднократен и зловредния софтуер, например, не 
е още в „инфектираната“ система. Важно е проблемът да се открие на време, да се 
локализира и ако е възможно изолира и след намесата на специалист – да се 
премахне. 

След като проблемът е овладян, добра практика е да се направи опис на дан-
ните, къде е засегнатият участък, има ли повредени файлове и липсваща информация. 
Ако е възможно да се проследи до къде е била адресирана откраднатата информация 
и дали е изтекла публично. Това би спомогнало за откриване на мотива и в по-
нататъшен период – извършителя. Всичко е добре да бъде документирано и архиви-
рано. 

Задължително е да се сменят всички пароли и методи за проверка на слу-
жителите и уведомяване на клиентите да извършат същото, в зависимост от бизнеса и 
проблема и предотвратяване на подобни неприятни събития е добре да се осигури 
обективна информация и обучение на персонал относно киберсигурността и как да се 
реагира в момент на атака. 

В докторската теза на П. Белева-Димитрова [1] се казва, че след направеното 
проучване за криптиращите вируси и действието на антивирусните програми при 
атака с тях е установено, че хакерите не атакуват на случаен принцип. Когато попад-
нат на „жертва” и сканират за достъпни компютри в мрежата, проверяват няколко не-
ща, които ги интересуват като има ли ценни файлове на даден компютър и каква 
антивирусна програма се използва – ако е платена, задължително се осъществява ата-
ка. Щом „жертвата” е готова да плати за антивирусна програма, би следвало да си 
плати и за декриптиране на своите файлове, затова е важно да се знае как да се реаги-
ра на време. 

 
Заключение 
 

През последните няколко години промяната в цифровия пейзаж и ескалацията 
на кибератаките са основната причина за нововъзникващите фирми за киберсигур-
ност. Разбирането на проблема и създаването на нови програми, предотвратяващи 
прониквания в системите е от основно значение в последните няколко десетилетия.  

Комбинацията от мерки относно вътрешната и външната защита на данните би 
била най-подходяща за всяка компания и също за всяка отделна личност. В настоя-
щия доклад ясно са подчертани стъпките за фиксиране на даден проблем, как да раз-
берем кой тип е и коя част засяга. Дадени са примери и класификация на системи за 
ранно откриване и отстраняване на нарушения както и добри практики в случай на 
пробив и предотвратяване на по-нататъшни атаки. 
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Абстракт: Внимателното разглеждане на изискванията към батерията и поста-
вените цели за живота на батерията ще помогне да се избере правилната архитек-
тура, функционални блокове и свързани в тях интегрални схеми. Така може да се 
създаде оптимална система за управление на батерията и най-подходяща схема за 
зареждане.  

 
 

Днешните електронни устройства имат по-висока мобилност и са по-еко-
логични от всякога. Иновациите на батериите подхранва този напредък в широк 
спектър от продукти, от преносими електрически инструменти до включени хибрид-
ни електрически превозни средства до безжични високоговорители. През последните 
години ефективността на батерията – количеството енергия, която една батерия може 
да даде по отношение на размера и теглото – се подобри драстично. От голямо зна-
чение е теглото и обема на акумулатора на автомобила. Основната му цел е да стар-
тира колата. С последните постижения обаче вече може да се стартира колата си с 
литиево-йонна батерия, която е с размера на ръката ви и тежи само няколко килогра-
ма. Непрекъснато трансформиращата се технология на батериите накара много 
производители да се запознаят с дизайна на системата за управление на батерията. 
Тази статия представя архитектурата на системата за управление на батерията (BMS), 
съобразяването на всеки блок за системата BMS и основните функционални  
блокове.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

261 

Архитектура на системата за управление на батерията  
 

 
 

Фиг. 1. Система за управление на батерията (BMS) 
 

Системата за управление на батерията (BMS) обикновено се състои от няколко 
функционални блока, включително прекъсвачи с FET, монитор за измерване на гори-
вото, монитор за клетъчно напрежение, баланс на напрежението на клетката, часов-
ник в реално време, температурни монитори и състоянието на машина (фиг. 1). Пред-
лагат се няколко типа BMS интегрални схеми. 

Групирането на функционални блокове варира значително от обикновен анало-
гов входно устройство, който предлага балансиране и наблюдение и изисква микро-
контролер, до самостоятелно интегрирано решение, което работи автономно.  

 
Изключващи полеви транзистори и FET драйвер 
Функционалният блок на FET-драйвер е отговорен за свързването на батерията 

и изолацията между товара и зарядното устройство. Поведението на FET драйвера се 
основава на измервания на напрежения в клетките на акумулатора, текущи измерва-
ния и схеми за откриване в реално време. Фигура 2 илюстрира два различни типа 
FET връзки между товара и зарядното устройство и батерията. Фигура 2А изисква 
най-малък брой връзки към батерията и ограничава режимите на работа на батерията 
до зареждане, разреждане или стенбай.  
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Текущата посока на тока и поведението на конкретен тест в реално време опре-
делят състоянието на самото устройството.  

 

 
 

Фиг. 2. Изключващи FET схеми за единична връзка между товара  
и зарядно устройство 

 

 
 

Фиг. 3. Показани са изключващи  FET схеми с две терминални връзки, които дават 
възможност за едновременно зареждане и разреждане (В) 
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Има монитор на канали (CHMON), който следи напрежението от дясната страна 
на граничните полеви транзистори. Ако е свързано зарядно устройство и батерий-
ният блок е изолиран от него, подавания към батерията ток ще доведе до повишаване 
на напрежението до максималното захранващо напрежение на зарядното устройство. 
Нивото на напрежение в CHMON се изключва, което дава възможност на BMS уст-
ройството да знае, че има зарядно устройство. За да се определи връзка на товара, в 
товара се подава ток, за да се определи дали има товар. Ако напрежението на щифта 
не се повиши значително при подаването на ток, резултатът определя наличието на 
товар. След това се включва DFET на FET драйвера. Схемата за свързване на фигура 
2В позволява на батерията да работи по време на зареждане.  

FET драйверите могат да бъдат проектирани за свързване към горната или дол-
ната страна на батерията. Връзката от високо ниво изисква драйвер на зарядната пом-
па, за да активира NMOS FE Транзистори. Когато се използва драйвер от висока 
страна, той дава възможност за стабилна референтна земя за останалата част от вери-
гата. В някои интегрирани решения за намаляване на разходите се намират връзки с 
FET драйвер с нисковолтовата страна, тъй като не се нуждаят от помпа за зареждане. 
Те също така не изискват устройства с високо напрежение, които заемат по-голяма 
площ на матрицата. Използването на граничните полеви транзистори от долната 
страна създават плаваща земната връзка на батерията, което я прави по-податлива на 
шум, инжектиран в измерването. Това се отразява на работата на някои интегрални 
схеми.  

 
Измервания на гориво / текущи измервания  
Функционалният блок за измерване на горивото проследява заряда, който влиза 

и излиза от батерията. Зарядът е продукт на тока и времето. Няколко различни техни-
ки могат да се използват при проектирането на такова устройство. Усилвател с ток и 
MCU с вграден аналогово-цифров преобразувател с ниска разделителна способност 
(ADC) е един метод за измерване на тока. Усилвателят с ток, който работи в среда с 
висок общ режим, усилва сигнала, позволявайки измервания с по-висока разделител-
на способност. Тази техника обаче жертва динамичния обхват. Други техники из-
ползват ADC с висока разделителна способност или скъпа интегрална схема за из-
мерване на горивото. Разбирането на текущото потребление на поведението на това-
ра спрямо времето определя най-добрия тип дизайн на измерител на горивото. Най-
точното и рентабилно решение е да се измери напрежението в сензорния резистор, 
като се използва 16-битов или по-висок ADC с ниско изместване и висока оценка на 
общия режим. ADC с висока разделителна способност предлага голям динамичен 
обхват за сметка на скоростта. Ако батерията е свързана с непостоянен товар, напри-
мер електрическо превозно средство, бавният ADC може да пропусне високи и висо-
кочестотни токови пикове, отправени към товара. За непостоянни натоварвания може 
да е по-желателен ADC с последователен приблизителен регистър (SAR)  на входната 
част с усилвател с ток. Всяка грешка при изместване влияе върху общата грешка в 
размера на заредената батерия. Грешките при измерването с течение на времето ще 
доведат до значителни грешки в състоянието на зареждане на батерията. Измервател-
ното отместване от 50 µV или по-малко с 16-битова резолюция е подходящо при из-
мерване на заряда. 

 
Клетъчно напрежение и увеличаване на живота на батерията  
Наблюдението на клетъчното напрежение на всяка клетка в батерия е от 

съществено значение за определяне на цялостното й състояние. Всички клетки имат 
така наречения прозорец с работно напрежение, където трябва да се извърши зареж-
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дане / разреждане, за да се осигури правилна работа и живот на батерията. Ако уст-
ройството  използва батерия с литиева химия, работното напрежение обикновено 
варира между 2,5 и 4,2 V. Диапазонът на напрежението зависи от химията. Работата с 
батерията извън обхвата на напрежението значително намалява живота на клетката и 
може да я направи безполезна. 

Клетките са свързани последователно и успоредно, за да образуват целия модул 
батерията. Паралелната връзка увеличава големината на тока на батерията, докато 
последователната връзка увеличава общото напрежение. 

Ефективността на клетката има разпределение:  
По време, скоростта на зареждане и разреждане на клетката на батерията е 

еднаква. Тъй като всяка клетка циркулира между зареждането и разреждането, ско-
ростта на зареждане и разреждане на всяка клетка се променя. Това води до равно-
мерно разпределение между сегментите на батерията.  

Един опростен начин да се определи дали батерията е заредена е да се следи 
напрежението на всяка клетка дали е достигната зададено ниво на напрежение. Пър-
вото напрежение на клетката, достигнало границата на ограничение, отменя грани-
цата на зареждане на целия батериен пакет. По-слабо заредена клетъчна батерия от 
средното ниво води до това, че най-слабата клетка първа достига границата, като въз-
препятства останалите клетки от пълноценно зареждане. Такъв цикъл за зареждане, 
не увеличава автоматично максимално времето за включване на батерията за за-
реждане. Така се намалява живота на батерията, тъй като се нуждае от повече цикли 
на зареждане и разреждане. По-слабата клетка се разрежда по-бързо. Също така се 
повлиява и на цикъла на разреждане; по-слабата клетка първо преминава граничната 
стойност на разреждане, оставяйки останалата част от клетките с остатъчен заряд.  

 
Има два начина за подобряване на времето за включване на зареждане на 

батерията:  
‐  Първият е да се забави зареждането до положението на най-слабата клетка 

по време на цикъла на зареждане. Това се постига чрез свързване на FET 
байпас с резистор за ограничаване на тока през клетката (фиг. 4). Той взема 
ток от клетката с най-висока стойност на тока, което води до забавяне на 
зареждането на тази клетка. В резултат на това останалите клетки на бате-
рията могат да ги наваксат. Крайната цел е да се увеличи максимално капа-
цитетът на зареждане на батерията, като всички клетки едновременно дос-
тигнат напълно заредената гранична стойност. 

‐ Вторият метод е да се балансира акумулаторната батерия по време на цикъла 
на разреждане чрез прилагане на схема за изместване на зареждането. Това 
се постига чрез приемане на заряд чрез индуктивно свързване или капаци-
тивно съхранение от алфа клетката и инжектиране на този заряд в най-слаба-
та клетка. Това забавя времето, необходимо на най-слабата клетка да достиг-
не границата на разреждане. Това е активно балансиране (фиг. 5). 
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Фиг. 4. Байпасни клетки с балансиращи FET помагат да се забави скоростта  
на зареждане на клетката по време на цикъла на зареждане. 

 
 

 
 

Фиг. 5. По време на цикъла на разреждане се използва активно балансиране,  
за да се прехвърли заряд от силно заредената клетка и да се предаде  

на слаба клетка 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

266 

Мониторинг на температурата  
Днешните батерии доставят много ток, като същевременно поддържат постоян-

но напрежението. Това може да доведе до състояние, което кара батерията да се запа-
ли. Химикалите, използвани за конструиране на батерия, са силно. Измерванията на 
температурата не се използват само за безопасност, те също могат да определят дали 
е желателно да се зарежда или разрежда батерия. Температурните сензори наблюда-
ват всяка клетка с използване на система за съхранение на енергия (ESS) или групи 
клетки за по-малки и по-преносими приложения. Термисторите са захранвани от вът-
решната референтна стойност на напрежението на самото ADC. Обикновено точно те 
се използват за наблюдение на температурата на всяка верига. Вътрешното референт-
но напрежение помага да се намалят неточностите при отчитане на температурата 
спрямо температурните промени в околната среда. 

 

Хардеур или алгоритми 
Повечето BMS системи използват микроконтролер (MCU) или чипове с програ-

мируем масив на порта (FPGA), за да управляват информацията от сензорната схема 
и след това да вземат решения с получената информация. В някои устройства алгори-
тъм, който е кодиран цифрово, позволява самостоятелно решение с  използване на 
един чип. Самостоятелните решения също са ценни, когато се свързват с MCU, тъй 
като автономната автоматична система на състоянието може да се използва за осво-
бождаване на тактовите цикли на MCU и паметта за други операции.  

 

Други градивни елементи на BMS  
Други функционални BMS блокове могат да включват удостоверяване на бате-

рията, часовник в реално време (RTC), памет и последователно свързване. RTC и па-
метта се използват за приложения с черна кутия.  RTC се използва като времева от-
метка, а паметта се използва за съхраняване на данни. Това позволява на потребителя 
да знае поведението на батерията преди катастрофално събитие. Блокът за удостове-
ряване на батерията предотвратява свързването на BMS електрониката с батерия на 
трета страна. Референтът / регулаторът на напрежението се използва за захранване на 
периферни схеми около BMS системата. И накрая, веригата на последователно свърз-
ване се използва за опростяване на връзката между подредените устройства. Вериж-
ният блок замества необходимостта от оптични съединители или други вериги за 
превключване на нивото. 

 

Заключение  
Системите за управление на батериите могат да бъдат изградени, като се из-

ползват множество функционални блокове и техники за проектиране. Внимателното 
разглеждане на изискванията за батерията и целите за живота на батерията ще помог-
не да се определи правилната архитектура, функционални блокове и свързани интег-
рални схеми, за да се създаде система за управление на батерията и схема за зарежда-
не, която оптимизира живота на батерията. 

Мониторирането и балансирането на батериите изпълняват разнообразни функ-
ции в електрическите превозни средства, от събуждане при повреда до балансиране 
на клетките. Те предлагат функции за управление на топлината и прилагат измерване 
на температура и напрежение, осигурявайки систематична функционална способност 
за безопасност до ниво на интегритет на автомобилната безопасност (ASIL) D. 
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Abstract: In this paper is presented a potential fully green Photovoltaic power plant with 
solar-pumped hydroelectricity storage system capable of powering Sunny Beach and the 
region.  
 

Key words: PV-system, hydroelectricity 
 
 

Въведение 
В настоящият доклад е представена концепция за „зелено“ захранване на 

Слънчев бряг и региона с използване на ферма от фотоволтаични панели.  
Неизползваната енергия, произведена от фотоволтаичните панели може да се 

съхрани и използва за изпомпване на вода от Черно море в подходящ близък водоем.  
При подходящ напор тази вода ще се използва за производство на електро-

енергия в периода от денонощието, когато фотоволтаиците нямат достъп до доста-
тъчно слънчева радиация.  

Реализирането на такъв проект ще даде възможност да се реши проблема с не-
достига на електроенергия и честите прекъсвания на захранването към комплекс 
Слънчев бряг и близките до него курортни градове през лятото. Произведената 
„зелена“ енергия може да се използва и като реклама за привличане на повече турис-
ти към региона. 

 
Основна идея на проекта 
Основната идея е да се създаде фотоволтаична електроцентрала, чиято излишна 

енергия да се използва за захранването на помпи, които да транспортират вода от 
Черно море на място с по-голяма надморска височина.  

Там водата ще се съхранява в изкуствен водоем. Когато времето (слънчевата 
радиация) не позволява генериране на достатъчно количество електроенергия за за-
доволяване на нуждите на региона, запазената във водоема вода и получения напор 
ще се използва за производство на електроенергия с помощта хидрогенератори. По 
този начин може да се генерира изцяло чиста енергия и ще може да се реши пробле-
ма с недостига на електричество през летният период в района на Слънчев бряг.  

 
1.1.  Работна схема на проекта 
 

На Фиг. 1, А е представена работната схема на проекта.  
Фотоволтаичната централа произвежда енергия, която захранва населеното мяс-

то. Излишната електроенергия захранва помпите, които от своя страна пренасят вода-
та до язовира. 
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Когато консумацията на електроенергия надвиши количеството енергия, което 
фотоелектрическата централа може да произведе, водата бива върната обратно в 
Черно море, като по пътя си задейства турбинни генератори.  

По този начин енергията, получена от водните турбини ще захранва населеното 
място вместо фотоволтаиците. 

 

 
 

А. 
 
 

 
 

В. 
 

Фиг. 1. А - Принципна схема на работния цикъл на предложената система  
за производство на електрическа енергия;  

В – опростена схема на предложената система. 
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1.2. Производителност на фотоволтаичната централа 

Количеството енергия, произведено от фотоволтаичния панел, се определя с 
помощта на зависимост (1): 

  

P=I.U      (1) 
 

Където: I (A) е токът; U(V) – напрежението. 
 

На Фиг. 2 е показана V-A характеристика на един фотоволтаичен панел. 
 

 
 

Фиг. 2. Волт-амперна характеристика на PV панел. 
 

Със синя линия е показана получената енергия. При определени стойности на 
тока и напрежението се получава максимална стойност на произведената енергия. 
Точката, в която има максимум се използва за определяне на производителността на 
панела. Точката на пресичане на вертикала, спусната от точката в която има макси-
мум към абцисната ос, пресича кривата на тока в т.н. „точка на максимална мощност“.  

Теоретичния коефициент на полезно действие се определя с помощта на фор-
мула (2). 

 

η      (2) 
 

Където: 
 Jsc  – ток при затворена верига (U=O V)] 
 Voc – напрежение при отворена верига (I=0); 
 FF  – фактор на запълване, който показва колко „правоъгълна“ е кривата 

напрежение-ток.  
 

Когато соларната клетка се нагрява, токът Jsc се увеличава, а Voc намаля. Тъй 
като напрежението спада по-бързо отколкото токът нараства, резултатът е спад в 
ефикасността на панела. 

 

На Фиг. 3 ясно може да се види, че България се намира в област, в която темпе-
ратурите не са особено високи, в сравнение с пустинните райони, например. Произ-
водителността на панелите или техният живот няма да се влияят съществено от стой-
ностите на температурата. 
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Фиг. 3. Карта на средностатистическата слънчева радиация  
в различните области на света. 

 
За създаването на 3 MW фотоелектрична централа са нужни приблизително 

14200 m2. При определянето на тази площ се приема, че панелите имат площ 2 m2 и 
пиковата им мощност 450Wp.  

Редовете панели трябва да са разположени на разстояние от 6 метра при дву-
редова схема – Фиг. 4,А) или на 3 метра при едноредова – Фиг. 4, Б). Получава се 
доста голям брой панели и за да се спести територия може да се разположат PV пане-
ли във водното пространство. Това ще доведе до значително снижаване на нуждата 
площ (Фиг. 5). 

 
 

 
Фиг. 4. А - двуредови PV панели, Б едноредови PV панели. 
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Фиг. 5. PV- панели, разположени на вода. 
 

1.3. Разположение на водния басейн 
 

Имадве възможности за изграждане на проекта. 
Както може да се види от Фиг. 6, крайбрежието около комплекс Слънчев бряг 

не е подходящо за строителство на басейн.  
В непосредствена близост обаче се намира Свети Влас, разположен в подножие-

то на планина, която е много подходящо място за реализирането на проекта. 
 

 
 

Фиг. 6.  
 

На Фиг. 7 е показана местност близка, но извън национален парк Ортото, която 
също е много подходяща за нуждите на проекта. 

Най-голямата дълбочина на басейна е 100 метра и е на разстояние от морето 
3,36 km (Фиг. 7, В).  
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   А.    В. 
 

С. 
 

Фиг. 7.  
А - топографска карта, В - разстояние от морето, С – площ. 
Площта на басейна се равнява на приблизително 336562 m2. 
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1.4. Определяне на получената енергия 
 

За определяне на енергията, която може да се произведе при реализация на про-
екта може да се използва формула (3): 

 
P = ρ q g h     (3) 

 

Където: 
 P – мощност (W); 
 ρ – плътност на водата 1000 kg/m3; 
 q – дебит на водата (m3/s); 
 g – гравитационно притегляне (9.81 m/s2); 
 h – напор (височина на падане), (m). 

 
 

Заключение 
 

Въпреки високата цена, породена от мащабността на проекта, инвестицията в 
подобно съоръжение би възвърнала своята себестойност. Освен акумулирането на 
средства ще се постигне и подобряване на условията в околната среда на България, 
което е едно от най-важните изисквания към членките на Европейския съюз.  

Чистата енергия е в състояние да привлече множество туристи към българското 
Черноморие и да подпомогне за справянето на проблема с недостига на енергия в 
Слънчев Бряг и региона през летният сезон. 
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ПОДРИВНА ИНОВАЦИЯ – СЪЩНОСТ, ПРИЛОЖЕНИЯ  

И ПРОБЛЕМИ 
 

Ивайло Читаков 
Бургаски свободен университет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Дефиниция за подривна иновация – подривната иновация (технология) 
описва процес, чрез който даден продукт или услуга се внедрява лесно в обикновени-
те приложения, заради своята ниска цена и по-голяма достъпност и постепенно с вре-
мето става все по-конкурентно способна, като в резултат на това измества вече 
утвърдилите се конкуренти на пазара. 

 

В днешно време този термин се използва погрешно като синоним на „пробивни 
технологии”, които се отнасят до радикална промяна в технологията. Процесът на 
подривната иновация се състои в промяна на маркетинговата структура или всъщ-
ност това са иновациите, които увеличават практическата приложимост на дадени 
продукти и услуги в живота на обикновения човек. 

 

 



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

276 

Известно е, че една нова технология може да бъде два вида: „устойчива” или 
„подривна”. Устойчивата технология зависи от така наречените постепенни подобре-
ния във вече съществуваща технология, докато подривната иновация е съвсем нова 
технология или нов бизнес модел, водеща до промяна в съществуващия досега пазар.  

 
2. Основни характеристики – в бизнес терминологията подривната технология 

включва в себе си иновациите, които оптимизират даден продукт или услуга без това 
да бъде очаквано от водещия световен пазар в определената технологична сфера. 

 
Подривната иновация има следните особености: 
 Често тази иновация представлява нова технология или нов бизнес модел 
 Сравнително ниски цени, привличащи повече клиенти 
 Висок риск (главно за конкуренцията), който води след себе си до срутване 

на същуствуващ вече бизнес модел, определящ правилата на световния пазар 
 В началото е неуспешна и повечето от конкурентите я пренебрегват, след 

което тя израства експоненциално 
 

 
Всяка компания, която откаже да се адаптира на промените, предизвикани от 

подривните иновации, рискува да бъде изместена от своето място на пазара. По-
големият проблем за всеки бизнес обаче е незнанието кога е моментът, в който могат 
да възникнат такива технологии, за да се предприемат необходимите действия за про-
мяна преди това да бъде твърде късно. 

 
3. Примери за подривна иновация в миналото 
 

Енциклопедия 
Традиционната енциклопедия бива изместена от Wikipedia. В миналото енцик-

лопедиите са се писали и публикували за доста високи цени, като информацията била 
актуална само за 1-2 години, след което е трябвало да се прави нова публикация и из-
дателите печелили доста от това. Wikipedia се появява на пазара през 2001 г., като в 
началото не било нещо впечатляващо, но постепенно израства и Encyclopedia 
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Britannica е принудена да отстъпи мястото си, като публикува своите последни изда-
ния през 2012 г. Въпреки че съдържанието в Wikipedia в много от случаите се приема 
със съмнение, тя е безплатна и се използва от милиони души, като информацията се 
обновява постоянно. 

 
Светоизлъчване 

 
Светодиодите са значително по-малки и по-енергоспестяващи от обикновените 

крушки с нажежаема жичка. Първите оптични светодиоди били слаби и се използ-
вали само като светлинни индикатори. По-късно започнали да се проивеждат модели, 
предназначени за вътрешно осветление и дори за улично. Крушките с нажежаема 
жичка постепенно излезли от употреба и били заменени от LED осветлението, което 
довело и до появата на LED дисплеите. 
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Комуникация 
Когато Western Union отказва да купи телефонния патент на Александър Греъм 

Бел на стойност 100 000 долара, компанията прави своите печалби чрез своята теле-
графия, който обхваща голямо разстояние. По това време телефоните се използвали 
само за много близки (локални) обаждания. Постепенно обаче те заменили телегра-
фите, като запознали да имат много по-голям комуникационен капацитет от тях. 

 

 

 
Транспорт 
Много години наред платноходите били основното средство за транспорт на 

ресурси в Атлантическия океан. Когато първите параходи били пуснати в експлоата-
ция, те не били достатъчно надеждни да плават трансатлантически разстояние, защо-
то нещо винаги се повреждало по тях и се предполагало, че това може да доведе до 
взрив. Но с времето те успели да открият ниша в езерата и реките, където разстоя-
нията били къси и направили плаването с или срещу вятъра възможно. След известни 
подобрения по тях, те изместили платноходите, а компаниите, които отказали да се 
адаптират по-рано на промените фалирали. 
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4. Примери за подривни иновации в настоящето, които ще окажат влияние 
върху бъдещето на човешката цивилизация 

 

Изкуствен интелект 
Изкуственият интелект позволява на машината да имитира човешки мисловни 

процеси. Чрез него комптютрите могат да се учат, разбират и действат, когато в сис-
темата им постъпват данни. Техният потенциал надхвърля възможността просто да се 
създават продукти или да се извършват услуги, които имат смислено предназначение. 

 
 

 
Приложенията на изкуствения интелект обхващат почти всяка сфера. Например, 

в болниците се съхранят сканирани снимки в база от данни и с помощта на ИИ може 
бързо и точно да се диагностицира даденото заболяване. Дори по време на COVID-19 
участието на ИИ е помогнало на учените да изучават разпространението на вируса. 
Друга сфера е финансите – някои финансови компании могат да определят каква е 
вероятността кредитополучателят да не е в състояние да изпълни задълженията. 

Друг пример са чатботовете или системите за проследяване на приблизителното 
време за доставка на храна или други продукти, които съответно помагат за отговаря-
не на въпроси, приемане на заявки и правят животът ни по-лесен и ефикасен. 

ИИ събира информация, свързана с покупки на продукти, от история на търсе-
нето и дори от случайно дочуване на разговори и разкрива индивидуалните предпо-
читания на потребителя. На пръв поглед може да звучи доста застрашаващо личната 
сигурност и поверителност на данните на обикновения потребител, но това е друга 
тема за размишление. 

 
Блокчейн 
 

Блокчейн е също известен като „дигитален портфейл”. Той е подривна ино-
вация, която служи като подпора за дигитални валути като Etherum, Litecoin, and 
Bitcoin.  

Чрез криптографски процес, блокчейн технологията осигурява записи на тран-
закции и пази историята на участниците във всяка стъпка от процеса.  
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По този начин блокчейн премахва изискването на трета страна, която да участва 
във финансовите транзакции и превръща така наречените „леджъри” (от англ. ledgers - 
книга или колекция от сметки, в които се записват транзакции по сметки) от центра-
лизирани в децентрализирани. Големите банкови такси вече стават част от миналото, 
а спестените средства от това се използват за увеличаване на сигурността. Транзак-
циите стават по-бързи и се премахва рискът от това, контролът да бъде в ръцете на 
една власт. 

Блокчейн влага усилия да осъществи преход от икономика на собствеността към 
споделена икономика. В споделената икономика ще могат да споделят своите ресур-
си, като хранилища за данни, слънчева енергия, коли. 

 
Интернет на нещата 
 

Интернет на нещата се отнася до връзката на всяко едно устройсво или съоръ-
жения към интернет, като по този начин двете сфери на дигиталното и физическото 
се доближават една до друга. Интернет на нещата създава нови връзки между неща с 
други неща, неща с хора и хора с хора.  

 

Разбира се, в днешно време това да свържем някакво устройство към интернет 
не е нещо ново, но все повече неща се свързват към интернет с всеки изминал ден. 
Интернет на нещата ще ни помогне да направим „умните градове” реалност, като ги 
превърне в по-сигурни места за живеене и увеличи ефикасността на функциите им. 
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3D принтиране 
3D принтирането, появявайки се последното десетилетие, постепенно започна 

да навлиза в живота на обикновения човек, след понижаване на цената. То се из-
ползва от студенти, любители, заводи и други бизнеси еднакво. Продукцията и про-
изводствените индустрии са най-облагодетелствани от това, тъй като технологията на 
3D принтирането помага в оптимизационния процес на работния поток, като едно-
временно свежда до минимум разходите. 
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5. Особености, проблеми и препятствия в развитието на подривните 
технологии 

 Подривните технологии като риск – дори с добре оформена първоначална 
идея, една технология, която има характеристиките да се нарече подривна и е 
в ранна фаза на своето развитие, не може да се гарантира, че ще бъде успеш-
на. Това следва от факта, че ще бъдат нужни няколко фази на еволюция пре-
ди да достигне финалната си форма, а през това време ще бъде смятана като 
нещо непрактично и неустойчиво. В повечето случаи ще бъде пренебрегвана 
от големите компании или пък може да бъде изместена от други по-добри 
бизнес модели, с по-големи потенциални възможности. 

 Подривните технологии през по-голяма част от времето са незабеле-
жими – от една страна подривната иновация се състои в процесът да се съз-
дават по-добри идеи от конкуренцията, но от друга страна е свързана с това 
една компания на пазара да поддържа своя успех, като следи своите конку-
ренти. По-добре е да си наясно от рано дали новите фирми разработват тех-
нологии, които имат белезите да променят в бъдеще съществуващия бизнес 
модел и по този начин да предотвратиш потенциални необратими загуби и 
дори фалит. 

 Подривните технологии изикват време – един много добър пример за това 
е пускането на Wikipedia през 2001 г. Никой тогава не е предполагал, че ще 
се развие до степен, където ще измести Encyclopedia Britannica от световния 
пазар, но пък това не става веднага – нужни са повече от 11 години. Това до-
казва, че подривните тихнологии не се случват за ден, седмица или месец. 
Необходими са години и понякога десетилетия, за да пробият и да се уста-
новят. 

 
6. Изводи 
 Подривната иновация е технология, която засяга начина, по който дадени 

бизнеси, потребители или индустрии функционират. 
 Подривната технология в голяма част от случаите привлича определена гру-

па потребители (в нискобюджетните сфери), след което което стъпва здраво 
на пазара, насочва се към така наречения „мейнстрийм” и взима мястото на 
утвърдените играчи 

 Изкуственият интелект, блокчейн технологията, интернет на нещата, 3D 
принтирането са някои от подривните технологии, които оказват значително 
влияние в съвременния човешки живот и до голяма степен ще определят бъ-
дещето на технологията. 

 Внимателно трябва да бъдат изслушвани клиентите и техните предложения, 
дори някои от тях да са на пръв поглед странни, защото в това се крие фор-
мулата за успешна стратегия за развитие на подривна иновация 

 Утвърдените компании винаги трябва да бъдат нащрек за това, което се случ-
ва при новите участници на пазара и да не ги игнорират, а напротив – да ги 
укоражават в иновацията, ако имат повод да очакват тя да стане подривна за 
в бъдеще.   

 В подривните технологии съществува риск както за конкурентите, така и за 
самите създатели. Всяка такава иновация става неочаквано и отнема време. 
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Заключение. Въпреки че до голяма степен подривните технологии могат да бъ-
дат описани като процес, не можем да твърдим, че има конкретна формула или алго-
ритъм, които всеки един бизнес може да следва, за да постигне успеха на разгле-
даните по-горе примери. Рядко се среща компаниите да „подкопаят” развитите биз-
нес модели, с които работят и да търсят нещо ново, нещо което има потенциал да 
промени статуквото на маркета. Това е срещу всички естествени бизнес инстинкти, 
поради тази причина големите играчи избират да запасят своята „сигурна” позиция, 
която не винаги можем да наречем такава в дългосрочен план. Точно обратното – по-
някога да останеш на сигурно може да бъде също толкова, ако ли не по-опасно, от то-
ва да бъдеш малко по-смел, да изчислиш риска и да изследваш непознатото на под-
ривната иновация. 
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Key words: trademark, firearm weapon 
 
 

Въведение 
В този доклад се описват методи и нови подходи при проучване и проектиране 

на търговска марка за огнестрелни оръжия и създаване на фирмена идентичност. 
Проектирането на търговска марка е създаването на стил за нейната идентичност. 
Идентичността на марката е начина, по който марката се възприема в света. За тази 
цел създаването на търговска марка за конкретна дейност е обвързана с проучване на 
историята, пазара, конкурентни марки, групите потребители към която е насочена 
както и техния потенциал. Процеса на разработване и проектиране е интелектуален 
актив, за който може да бъде защитен чрез регистрация в патентно ведомство като 
търговска марка, промишлен дизайн, патенти, авторски права, интелектуална собст-
веност. Съвременната международна система за закрила на индустриалната собстве-
ност класифицира стоките и услугите в 45 класа спрямо областта на тяхното прило-
жение. Темата на този доклад е свързана с продукти по международна класификация 
на стоките и услугите от клас 13: Огнестрелни оръжия; Амуниции и снаряди; Експло-
зиви; Пиротехнически средства. 

 
1. История на огнестрелните оръжия 
Историята на огнестрелните оръжия започва от използването на барута за воен-

ни цели през ХIV век в Европа. Първоначално за стенобойни и обсадни оръдия а в 
последствие и за лични огнестрелни оръжия. Индустриалната революция в Англия 
(ХVIII-XIX) век съществено повлиява за тяхното развитие. Приемането на закони за 
патентоване, търговски марки, лицензи, както и търговията с тях стимулират откри-
тията разработването на технологии тяхното патентоване. При огнестрелните оръжия 
се променят химичния състав на барута, методите за неговото възпламеняване, про-
изводството на легирани стомани, прецизността и автоматизацията при обработката 
на детайлите и др. През 1854 Horace Smith и Daniel B. Wesson, създават един от пър-
вите цели метални патрони – устройство което включва куршум, капсул-детонатор и 
барут в едно. Изобретеният от Смит патрон .22 Short, е представено на пазара през 
1857 г. заедно със знаменития револвер Model 1 който се произвежда и до днес. В мо-
мента Smith & Wesson най-големият производител на огнестрелни оръжия в САЩ. 
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2. Големите производители 
2.1. „Beretta“ – основана от Бартоломео Берета кайто е венециански оръжеен 

майстор. Първите сведения са от документ който посочва че през 1526 Бартоломео 
Берета кайто е вечеизвестен оръжеен майстор, получава голяма поръчка за цеви на 
аркебузи от република Венеция. По- късно Пиетро Берета (1791-1853 г.) преименува 
компанията в Fabbrica d'Armi Pietro Beretta (Оръжейна фабрика Пиетро Берета) което 
се запазва до сега. Това е може би най-старата компания притежавана от една и съща 
фамилия в продължение на половин хилядолетие. В момента тя се управлява и е соб-
ственост на Уго Гусали Берета, и синовете му, Франко и Пиетро. В момента корпора-
цията притежава и марките Beneli, Franchi, SAKO, Stoeger, Tikka и Uberti, партньор 
на FN Herstal и е един от най-големите оръжейни производители в света. 

2.2. SIG SAUER – е търговска марка на SIGARMS. Тя е международна компа-
ния, обединяваща швейцарската SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft) с герман-
ската „Sauer“. „J. P. Sauer und Sohn Gmb“ е основана през 1751 г. и е най-старият все 
още действащ производител на огнестрелни оръжия в Германия. 

2.3. „Heckler & Koch“ – е създадена от Edmund Heckler, Theodor Koch и Alex 
Seidel, които са бивши служители на оръжейния гигант Mauser. През 1949 г. основа-
ват компанията която е и един от големите оръжейни производители. 

2.4. „Sturm Ruger“ – William Batterman Ruger е американски дизайнер и пред-
приемач на огнестрелно оръжие, който си партнира с Александър Маккормик Щурм, 
за да създаде Sturm, Ruger & Co., Inc. през 1949 г. Sturm Ruger е един от най-големите 
производители на пистолети и револвери в САЩ. 

2.5. „GLOCK“ – Gaston Glock основава Glock Ges през 1963 год. близо до Виена, 
Австрия. През 1982 год. разработват първия модел на компанията Glock Модел 17. 

В момента Glock има 2 завода в Австрия и един в САЩ и изнася оръжие за по-
вече от 60 страни в света. 

2.6. „BROWNING“ – John Browning (1855-1926) е американски оръжеен кон-
структор създава 37 модела нарезни и 18 модела гладкоцевни оръжия, притежава 
128 патента. Най-голяма известност му донася разработката на автоматичният писто-
лет, патентован от FN Herstal. 

2.7. „Colt“ – Samuel Colt е американски оръжеен конструктор. През 1835 г. ре-
гистрира Patent Arms Manufacturing Company с американски и британски патент за 
оръжие – „Colt“. Благодарение на механизирането на процесите той успява да снижи 
производствената стойност на револвера около 10 пъти до 25 долара. Полуавтомати-
чен пистолет Колт М1911 калибър .45 ACP, подобрен от конструктора John 
Browning, е на щатно въоръжение в силите на САЩ от 1911 до 1985 г. когато е 
заменен от Beretta 92F. Моделът участва в почти всички големи военни конфликти на 
20 век, като се произвежда от компании като Remington, Savage, Winchester, 
Browning, North Americam Arms и др. 

Михаил Калашников (1919-2013), е руски инженер – оръжеен конструктор, 
участник във Втората световна война, Генерал лейтенант и създател на автомат 
„Калашников“ (АК-47). Автоматът се отличава с проста конструкция и отлична на-
дежност дори при екстремни условия, притежава висока пробивна сила изключител-
на ефективност на стрелба. АК-47 e най-масовото стрелково оръжие в света. 

 
3. Пазара на огнестрелни оръжия 
От създаването на първите огнестрелни оръжия до наши дни общото производ-

ството на леко огнестрелно оръжие постоянно расте! В таблица 1(по-долу) са показа-
ни продажбите на огнестрелни оръжия в САЩ за периода 2008-2016 година, а гра-
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фика 1 развитието на пазара в САЩ за същия период. Върху търсенето оказват влия-
ние различни фактори като икономическо състояние, международните отношения и 
вътрешната политика но те оказват значение по-скоро към конкретни производители, 
например заради провежданата политика в САЩ, за ограничаване на продажбите на 
оръжия за цивилни лица през 2001г. S&W са продадени само за 15 млн.долара плюс 
дълговете, но все още са най-големият производител на огнестрелни оръжия в САЩ. 
Компанията „Colt“ е един от основните производители на оръжие в САЩ в продъл-
жение на 150 години, но през 2015 г. обявява банкрут отново заради провежданата 
политика в страната. След структурни промени компанията успява да подновява про-
изводството. В началото на 2021 г. „Colt“ е продадена на „Česká Zbrojovka Group“ (ČZ). 

В таблица 2 са показани продажбите на петте най-големи оръжейни компании в 
САЩ. за 2017 година, а таблица 3 са показани икономическите показатели за периода 
2015 - 2017 год. на петте най-големи оръжейни компании в България. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Най-големите производители на оръжия като държави са САЩ, Руската Феде-

рация, Китай, Франция и Великобритания. Това са и петте страни постоянни членки 
в съвета за сигурност към ООН. 



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

287 

4. Потенциал на пазара 
 

Според проучване на INDEPENDENT UK за притежанието на оръжие по света 
през 2017г. България е предпоследна в ЕС и на 88-мото място в световен мащаб, с 6.2 
оръжия на 100 човека или 480 хиляди законни оръжия в страната. Реално броят на 
собствениците е много по-малък защото много от тях притежават по няколко оръжия, 
което при ловците е почти масово. Това означава че въпреки малкия обем, потен-
циалът на Българският пазар е един от най-добрите в света. 

 
5. Имена на оръжейни марки 
 

Основната част от популярните оръжейни марки представляват Фамилии на 
оръжейни конструктори като 

 Glock (Gaston Glock), 
 Mauser (Wilhelm & Paul Mauser), 
 Walther (Carl Walther), 
 Winchester (Oliver Winchester) 
 

или абривиатури на организации като 
 IMI (Israel Military Industries), 
 SIG (Schweizerische Industrie Gesellschaft), 
 NEF (New England Firearms), 
 DWM (Deutsche Waffen und Munitionsfabriken), и др 
 
6. Нови тенденции при създаване на търговска марка 
 

През последните години тенденцията в оръжейните марки е да не са обвързани 
пряко с фамилия на конструктор или производител, (Kahr Arms, Taurus и др.) 

 
7. Име на търговската марка 
 

Името на марката, изработката на лого, неговото регистриране като търговска 
марка, както и изискванията за неговото прилагане са възложени на агенция за рек-
лама и печат „Pixel Graphics“. Агенцията се спира на името „ПЕРУН“. 

ПЕРУН е Славянски върховен Бог – сътворител на мълниите, закрилник на бой-
ците и предводител на отрядите по време на битка. Името е с индоевропейски корен 
(s)per- означава „удрям“, „поразявам“ в съвременния български език е основа на ду-
мите „пера“, „первам“. Името е съобразено с основната дейност на компанията, и се 
асоциира с регионалия произход. Думата „ПЕРУН“ е лесна за произнасяне и отлича-
ване от други разпространени оръжейни марки. Създаването на търговската марка 
„PERUN” е с цел отличаване, популяризиране и лесна разпознаваемост на продукти-
те на компанията „Огнестрелни системи“ АД. Правата върху търговската марка 
„PERUN” са притежание на „Огнестрелни системи“АД. 

Словната марка „PERUN“, е с подадено заявление за регистрирана марка в 
Патентно Ведомство за стоки от клас 13 по Международна класификация на сто-
ките и услугите – Огнестрелни оръжия; амуниции и снаряди; експлозиви; пиро-
технически средства. 

Думата „PERUN“ е изписана на латиница посредством щрихи в бял цвят 
при тъмен или ярък фон и черен цвят при светъл фон. 
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Съотношение на дължина към височина е 1 : 5. 
Съотношение на дебелина на щриха към височина е 1 : 25. 

При обемно лого съотношение на дълбочина на към височина е максимум 1 : 10. 
 

  
 

При централно разположение, отстоянието на логото от краищата на рекламно-
то каре не трябва да е по-малко от половината на неговата височина. 

Прилагането на логото в пейзажно ориентирана визия: 
Дължината на визията спрямо размера на логото е съотношение 4:1, а отстоя-

нието от краищата на визията не трябва да е по-малко от неговата височина. 
Фонът на който се разполага логото трябва да е едноцветен или с минимална 

разлика между нюансите и контраста, при невъзможност се прилага върху подложка 
с прозрачност 50% в посочените бял или черен цвят, като цвета на логото трябва да е 
инверсен на подложката. 

Прилагането на логото в портретно ориентирана визия: 
Дължината на визията спрямо размера на логото е съотношение 3:1, а отстоя-

нието от краищата на визията не трябва да е по-малко от неговата височина. 
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Фонът на който се разполага логото трябва да е едноцветен или с минимална 
разлика между нюансите и контраста, при невъзможност се прилага върху подложка 
с прозрачност 50% в посочените бял или черен цвят, като цвета на логото трябва да е 
инверсен на подложката. 
 

 
Всички допълнителни изисквания и насоки за прилагането на търговската марка 

са указани книгата за корпоративна идентичност BRAND BOOK PERUN. 
За прилагането на търговската марка извън тези изисквания трябва да се потър-

си разрешение от Pixel Graphics и Огнестрелни Системи АД. 
Използването на търговската марка PERUN от неоторизирани лица и компании 

е забранено и се наказва съгласно закона. 
 
Заключение 
Проектирането и регистрирането на лого за търговска марка е тясно свързано 

със създаване на корпоративна идентичност на компанията. Това изисква задълбоче-
но проучване на дейността с която е обвързана компанията и познаване на всички 
съвременни особености и специфични изисквания за представяне в голямо разнооб-
разие на медии и приложения. За постигане на максимален ефект логото трябва да е 
лесно разпознаваемо като графично изображение и звуково произношение. При избо-
ра на име е добре то да се асоциира с дейността, произхода или регион, в която ком-
панията е ориентирана, като се избягва сходство с други подобни или конкурентни 
марки. Към момента съществуват над 200 производителя на огнестрелно оръжие, 
които притежават над 700 търговски марки. 
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Abstract: Представя се структурата на мултиагентна система. Разглеждат се ос-
новните характеристики на тези системи и механизми за координация. Анализират 
се предимства и приложения на мултиагентни системи. 
 
Key words: Мултиагентна система, Разпределена система, Софтуерни агенти 

 
 

Мултиагентни системи. Определение. 
Система, която се състои от множество автономни модули – агенти, които рабо-

тят заедно за решаване на проблеми, които са извън техните индивидуални възмож-
ности. Прилага се за решаване на проблеми, които могат да бъдат твърде големи за 
един агент, осигуряване на по-добра скорост и надеждност, толериране на несигурни 
данни и знания.  

 
 

Мултиагентна и разпределена система. 
Агентите в MAS се считат за автономни (т.е. независими, неконтролируеми), 

реактивни (т.е., в отговор на събития), проактивни (т.е. започване на действия по свое 
желание,) и социални (т.е., комуникативни). Всеки агент може да има своя собствена 
задача и / или роля. 

Разпределената система се счита за колекция от независими подсистеми. Проце-
си и/или данни, могат да се движат от хост на хост, да споделят информация. 

И двата подхода споделят идеята за „разпределеност”. Областта на мулти-
агентните системи е свързана с разпределени задачи, разпределените системи са 
свързани с поддържане на разпределена информация и процеси. 
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Мултиагентна система. 
 

За да се разглежда една система като мултиагентна, трябва да са изпълнени 
следните условия: 

1. Съвместна работа на автономни агенти, които заедно се опитват да постиг-
нат определена цел или да удовлетворят определена функция. Всеки агент изпълнява 
своя част от решението на проблема и извежда/изпълнява резултата или го съобщава 
на други агенти. 

2. Агентите трябва да притежават механизми на взаимодействие (комуникаци-
онни протоколи или механизми за взаимодействие със средата) ,които са независими 
от решавания проблем. 

3. Общата среда на работа за мултиагентните системи и разпределените систе-
ми са мрежите. Но мултиагентните системи не трябва да се отъждествяват с мрежите, 
защото в отделните възли те няма да могат да постигат цели или функции за удов-
летворяване. 

 
Предимства на мултиагентни системи. 
 

1. Успешно се прилагат при решаването на разпределени по своята природа 
проблеми; 

2. Подходящи са за задачи, които са големи за един централизиран агент, по-
ради ограничените му ресурси; 

3. Намаляват се разходите за обработка, тъй като вместо използването на един 
мощен процесор, се работи с голям брой по-слаби и евтини; 

4. Организационната структура на агентите (роли, убеждения, действия) може 
динамично да се променя в отговор на новостите в средата. 

5. Позволяват взаимна връзка и работа на наличните интелигентни системи, 
като експертни системи, системи за вземане на решения, мрежови протоколи и др. 

 
Мултиагентни системи. Мобилност. 
 

Мобилен агент е такава програма, която може да се премести от една машина на 
друга в хетерогенна мрежа. Програмата знае защо и избира кога и къде да се премес-
ти. Тя може да спре изпълнението си в произволна точка, да се премести на друга 
машина и да възобнови изпълнението си. 

Не всички агенти са мобилни! Един агент може да си стои на едно мястои и да 
комуникира чрез конвенционален начин – отдалечено извикване на процедура или 
съобщения. Агентите, които не могат да се придвижват се наричат „стационарни 
агенти”. Стационарният агент се изпълнява единствено на системата, на която е за-
почнал. Ако се нуждае от информация, която не е на системата или взаимодействие с 
друг агент или система, използва отдалечено извикване на процедура. 
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Мултиагентни системи. Комуникация. 

Софтуерните агенти представляват една нова парадигма насочена към разпреде-
лени и разнородни приложения. Парадигмата се основава на взаимодействие на авто-
номни, сътрудничещи си процеси, които могат динамично да променят поведението 
си. Основата на взаимодействие е дадена от някакъв начин на комуникация. 

 
Мултиагентни системи. Косвена комуникация (споделена памет). 

При косвената комуникация информацията е достъпна за всички агенти. Също 
така при този вид комуникация няма директна комуникация, проста архитектура. 

 

 
 

Мултиагентни системи. Изпращане на съобщения. 

При този вид комуникация се наблюдава директен обмен на информация. Къде-
то един агент е „отправител”, а другият е „получател” и се наблюдава последовател-
ности от съобщения/информация. Езикът на агентите е общ. 
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Мултиагентни системи. Основни механизми за координация. 

1. Взаимно регулиране: 
Агентите са равнопоставени и споделят информация и ресурси за постигане на 

обща цел, настройвайки своето поведение към поведението на другите агенти. Из-
ползва се при малки групи от агенти. Броят на връзките и обема на информацията на-
растват силно с увеличаване големината на групите. 

2. Директно ръководство: 
Един агент има някаква степен на контрол над другите и управлява информа-

цията, ресурсите и поведението им. 

3. Координация чрез стандартизация: 
Установяват се стандартни процедури, които се следват от агентите. При взаим-

ното регулиране те се прилагат чрез „одобрение”. При директното ръководство – 
чрез „задължаване”. 

4. Координация чрез посредничество: 
Посредникът работи за улесняване на намирането на информация като брокер 

(съветващ за споделяне на ресурсите) и като ръководещ. 
Мултиагентни системи. Къде да се прилагат агент базираните технологии. 
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Анотация: Тази разработка цели да предостави информация относно Data Mining 
като понятие, както и нагледно да представи реална работа с данни от анкетно 
проучване, свързани с предприятия, които представляват два района в България. 
 

Abstract: This paper aims to give information about Data Mining as a definition, as well as 
presenting clearly real work with data from inquiry referred with enterprises which present 
two districts of Bulgaria. 
 

Keywords: Data mining, Orange, Data, Enterprises, Districts 
 

 
I. Въведение 
 

Data Mining или с други думи „Извличането на данни“ отваря свят за по-големи 
бизнес възможности. Този част от изчислителната статистика прави сравнение на 
множество парчета данни и се използва от компаниите с цел откриване и прогнозира-
не на поведението на потребителите в трафика. По този начин се генерират много но-
ви пазарни възможности. Големият мащаб на възможности за заетост са плод на тър-
сенето, анализирането и управлението на данни. Специалистите, които се занимават с 
такава дейност използват големи бази от данни, за могат да филтрират информация-
та, като определят коя е полезна и надеждна и коя не. За да може да се оперира в тази 
сфера се изискват фундаментални познания в областта на Big Data, изчисления и ана-
лиз на информация, както и умения за работа с различен софтуер.  

Годишни доклади на големи компания отбелязват, че позициите за специалисти, 
опериращи с Big Data стават все по-търсени, дори стоят в класацията за най-търсени 
работни места в САЩ за 2017 г. Направените са прогнози, че търсенето на този тип 
професионалисти ще нарасне с 28% в близкото бъдеще.  

 
II. Data mining като понятие и модерна професия 
 

Data Mining или още наричано познание за изследване на бази от данни, е про-
цес на откриване на полезни модели и зависимости в големи обеми от данни. Тази 
сфера съчетава понятия като статистика и изкуствен интелект, в това число невронни 
мрежи и машинно обучение, с управление на бази данни с цел анализ на голям набор 
от данни. Data Mining се използва широко в бизнес сферите, както и за научни из-
следвания в различни науки и държавна сигурност за откриване на престъпници и те-
рористи. В следствие на разпространението на големи и понякога правителствени и 
частни бази данни биват въведени разпоредби относно нерегламентираното гледане и 
подправяне на защитени данни. В голяма степен Data Mining е насочена към общи 
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познания на дадена група, а не толкова за индивидуални такива, например даден 
бизнес цели да продаде много от продуктите или услугите си на много хора, отколко-
то за продажбата само на един такъв.  

Процесът на извличане на данни включва множество стъпки – от изследване на 
целите на даден проект до внедряване на промени в процеса, основан на окончател-
ния анализ. Три са основните и ключови стъпки при този процес – обучение на мо-
дел, оценяването му и използването на този модел. Обучението му се извършва чрез 
имплементация на алгоритъм към група от данни, за да може той да бъде обучен към 
дадената област от данни. След това даденият алгоритъм се тества с независима гру-
па, съдържаща вече познати атрибути и данни. Това спомага за съгласуването му с 
известните атрибути, за да може да се извърши очаквана точност на модела. В слу-
чай, че моделът е достатъчно точен, той може да бъде използван за класификация на 
данни, за които целевата група е неизвестна. Пример за подразделение на Data 
Mining е прогнозното моделиране. То се използва, когато се има за цел да се оцени 
стойност на целеви атрибут и съществуват примерни данни за този тип обучение, за 
който са известни стойностите на този атрибут. За по-ясен пример може да се даде 
класификация, получаваща набор от данни, които са предварително разделени на 
групи, търсеща модели в данните според разграничените групи от данни. В следствие 
откритите преди това модели могат да бъдат имплементирани за класификация на 
други данни, за които целевият атрибут е неизвестен. Друга техника на прогнозното 
моделиране е регресионен анализ, който може да бъде използван, когато целевият ат-
рибут е числова стойност и целта е да се предскаже тази стойност за нови данни.  

Друг способ на Data Mining e клъстериране, което също разделя данните на гру-
пи. Има, обаче, особеност при този метод, а именно, че групите от данни не са из-
вестни предварително. Моделите, които са открити чрез анализ се използват за опре-
деляне на групите. Типичен пример е когато даден рекламодател анализира поведе-
нието на потребителите като съвкупност, а след това класифицира потенциални 
клиенти в различни клъстери. След това е възможно да бъдат организирани рекламни 
кампании, свързани с вече определените целеви групи. Клъстерирането също би мог-
ло да се използва за идентификация на определени групи от хора, за които е по-веро-
ятно да извършат покупки чрез измама.  

Съществува и обратен вариант на групиране на данни, а именно откриване на 
аномалии. Вземат се предвид данни, които са необичайни за вече установен модел. 
Откриването на аномалии е концентрирано върху необичайно поведение в трафика, 
които си противоречи с модели за нормално такова. Откриването на аномалии нами-
ра приложение и в системи за наблюдение на трафика и откриване на проникване.  

Като други примери за извличане на данни можем да посочим техники за моде-
ли в данни за цени на акции, поточно предаване на данни, както и релационно обучение.  

 
III. Orange като инструмент за извличане на данни и кратка демонстрация 

за работа с Data Mining 
 

Orange представлява софтуерен пакет с отворен код, като след версия 3.0 из-
ползва общи библиотеки на Python за научни изчисления като Numpy, Spicy и Scikit-
learn, докато графичният му интерфейс функционира в рамките на платформата Qt. 
Софтуерът включва редица алгоритми за машинно обучение, предварителна обработ-
ка и визуализация на данни в различни внедрени приспособления – визуализиране, 
класифициране, регресия, оценка, предсказване и други. Като допълнителни функ-
ционалности са включени приспособления за биоинформатика, синтез на данни и из-
вличане на текст. Orange се поддържа на macOS, Windows и Linux, като от май 2018 г. 
работи с Python 3, докато старата му версия все още е налична и работи с Python 2.7.  
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Кратката практическа работа с Orange е свързана с данни от анкетно проучване, 
включващо обширна информация за предприятия, като задачата е те да бъдат клъсте-
рирани на двата района, които япредставляват, а именно Югозападен и Югоизточен. 
Извадката съдържа 151 интервюта, проведени в периода 28.01 – 12.02.2020 г. Мето-
дът на провеждане е пряко стандартизирано интервю на работното място на респон-
дента. 

Целта на анкетата е изследване на иновационната активност на малки и средни 
предприятия в Югоизточен и Югозападен регион, като целевите групи са компании с 
и без иновационна активност от Югозападен район (област София, София-град, 
област Перник, област Кюстендил и област Благоевград) и Югоизточен район – 
област Бургас, област Стара Загора, област Сливен и област Ямбол. Изследването е 
проведено в рамките на проект „Регионално индексиране на иновационна активност 
в отраслите на икономиката“ – сценарии пред идентифицираните в Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация за четири приоритетни тематични области 
за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика (ИРИСИ) по 
Фонд „Научни изследвания“ на МОН. Целта на работата е да се изследват зависимос-
тите в резултатите от проучването на фирмите с инвестиции в иновации спрямо всич-
ки фирми. За целта са изследвани следните данни: данни, показващи района, в който 
се намира даденото предприятия, както и други три критерия, свързани с иновации в 
производство, поддържаща дейност и логистика на произвеждан продукт. 

 

На снимката по-долу са показани функциите, които са използвани в Orange. 
 

 
 

За анализ и класификация на данните е използвана логистична регресия. При 
нея зависимата променлива има само две възможности (дихотомна), като моделът 
пресмята вероятността Y да принадлежи към една от две категории в зависимост от 
стойността Х. Задава се праг на регресията, според който даден обект да бъде класи-
фициран.  

 

Можем да видим параметрите на логистичната регресия според формирания 
модел: 
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AUC (Area Under the Roc curve) е обобщена мерна единица, която оценява 
колко добре моделът на логистичната регресия класифицира положителните и отри-
цателните резултати във всички възможни прекъсвания. Стойността на тази мерна 
единица е в границата между 0.5 – 1, като колкото е по-висока стойността, толкова 
по-добре. Виждаме, в нашия случай, че стойността отива близо до 0.6, което не е ни-
как лош резултат. 

CA (Classification accuracy) е процентно съотношение на всички правилни 
предвиждания, разделено на броя от всички инстанции. Виждаме, че получаваме 55% 
прецизност за нашият модел според този параметър.  

Recall е една от най-използваните показатели за оценка на небалансиран набор 
от данни. Той изчислява колко от действителните положителни резултати нашият мо-
дел прогнозира като положителни. В нашият случай, виждаме, че получаваме около 
55% процента на правилно идентифицирани на положителни стойности.  

Precision описва колко прецизен е нашият модел за извличане на данни. Още се 
нарича мярка за точност или положителна стойност за прогнозиране. Забелязваме, че 
сме постигнали около 55% на частта, която отговаря за положителните идентифика-
ции, които са верни.  

F1 се появява, когато са необходими и Recall и Precision. Този параметър балан-
сира както Recall, така и Precision. Не трябва да забравяме, че при F1 не търсим ис-
тински отрицателни данни.  

На долната графика можем да видим разпределението на всички предприятия 
според двата района, като представителите на Югозападния район са 76 (50.33%), 
докато представителите на Югоизточния са 75 (49.67). 

 

 
 
Като допълнителна информация за предприятията е реализирана класификация 

според други три критерия, а именно дали са въведени иновации в производството на 
даден продукт или основа (фиг.1), дали са въведени иновации в поддържащата дей-
ност на предприятието (фиг. 2) и дали са въведени иновации в логистика и дистрибу-
ция (фиг. 3). Възможните отговори според тези критерии са с 1 – ДА и 2 – НЕ. 
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Фигура 1                                  Фигура 2                                  Фигура 3 

 

Изхождайки от фигура 1, виждаме, че 34 предприятия от Югозападния район са 
въвели иновации в производство на техните продукти, докато по-голяма част – 42 
предприятия от този район не са въвели такива. Що се отнася до Югоизточния район 
само 26 предприятия имат въведени иновации в производство, докато доста по-голя-
ма част – 49 нямат направени такива.  

Анализирайки фигура 2, може да видим, че 33 предприятия от Югозападния 
район са въвели иновации в поддържаща дейност, докато 43 нямат такива. Поглеж-
дайки към Югоизточния район само 22 предприятия от него са въвели подобна ино-
вации, а доста по-голям брой – 53 не са. 

Поглеждайки към последната фигура, забелязваме, че 31 предприятия от Югоза-
падния район са въвели иновации в логистика и дистрибуция на произвежданите 
продукти, докато другите 45 не са. Анализирайки Югоизточния район, виждаме, че 
само 23 предприятия от него въвеждат подобни иновации, докато по-голямата част – 
52 нямат подобни иновации.  

 

IV. Изводи 
 

В процесът на тази разработка се запознаваме с Data Mining, както и разбираме, 
че има все по-голям наплив и търсене на кадри в тази сфера. Можем да наречем Data 
Mining като една от все по-модерните професии. Виждаме, също че нужните умения 
в тази професия са много, а именно дървета на решения, асоциативни правила, нев-
ронни мрежи, генетични алгоритми, клъстериране и много други. Всички знаем, че се 
намираме в етап, наречен индустрия 4.0 и технологиите са част от ежедневието на 
всеки от нас. Развитието им става все по-бързо и мащабно, както и бързото навлизане 
на изкуствения интелект. Можем да очакваме, че в близкото бъдеще Data Mining ще е 
още по-популярна професия за всички нас.  

Извършвайки кратката разработка с инструмента Orange, се забелязва, че е доста 
полезен и лесно достъпен софтуер, което го прави подходящ за начинаещи. Имплемен-
тираните в Orange функции са интерактивни и лесни за работа, като има и различни 
начини на класификация на данните, както и визуализацията им чрез подходяща графика.  

Получените класификационни резултати имат задоволителни оценки относно 
тяхната точност. Тези оценки могат да бъдат подобрени при следващи разработки по 
същата тема. За в бъдеще се очаква показаната по-горе работа с данни да бъде подо-
брена и с повече класификации на предприятията с други критерии.  

 

Използвани източници: 
 

1. https://economictimes.indiatimes.com/definition/data-mining 
2. https://www.britannica.com/technology/data-mining 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Orange_(software) 
4. https://expert-bg.org/machine-learning-kakvo-e-regresia/ 
5. https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/precision-

and-recall 
6. https://www.pluralsight.com/guides/evaluating-a-data-mining-model 
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Abstract: Fires happen due to electrical defects in electrical installations. Arcing faults in 
the home can cause fatal fires. There are gaps in the classic safety concepts. An AFDD can 
detect hazardous arcing faults reliably and shut them down safely. An AFDD supplements 
the service-proven RCCBs and MCBs, reducing the probability of fires caused by 
electricity. 
 

Key words: Arc Fault Detection Device (AFDD), Arc Fault Detection Unit (AFD Unit), Arc 
Fault Circuit Interrupter (AFCI), Arcing Fault Protection, Miniature Circuit Breaker 
(MCB), Residual Current Device (RCD), Residual Current Circuit Breaker (RCCB), 
Residual Current Circuit Breaker With Overcurrent Protection (RCBO), electrical fire, 
electrical causes of fire, serial and parallel arcing faults. 

 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Около 2 млн. пожара възникват годишно в Европа, от които 90% – в сгради. 

Всяка година 4 хил. души загиват, а 70 хил. постъпват в болница заради наранявания. 
Щетите възлизат на 126 млрд евро, което се равнява на 1% от БВП на Европа. 

25% от домашните пожари имат електрически произход, a 70% от домашните 
пожари възникват през нощта. 

Какви са причините? Дефекти в електрическата инсталация: 
- Токово претоварване 
- Късо съединение 
- Токове на утечка към земя 
- Електрическа дъга в кабели и връзки 
 
I. ПОНЯТИЯ 

Апарат за откриване на повреда с дъга (АОПД) се среща в техническата ли-
тература на английски език, изписано по няколко начина, в зависимост от производи-
теля и спецификата на възприетата терминология:  

- Arc Fault Detection Device (AFDD); 
- Arc Fault Detection Unit (AFD Unit); 
- Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI). 
 

Автоматичен прекъсвач (АП): 
- Miniature Circuit Breaker (MCB) 
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Диференциалнотокова защита (ДТЗ):  
- Residual Current Device (RCD) 
- Residual Current Circuit Breaker (RCCB) 

Комбинирана ДТЗ: 
- Residual Current Circuit Breaker With Overcurrent Protection (RCBO) 

 

 
 

Фиг. 1. Комбинации 
 

II. ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА 

Достатъчна е само една слаба точка. Когато един кабел е локално повреден или 
има разхлабена електрическа връзка, съществуват две явления, които могат да дове-
дат до възникване на пожар поради електрическа дъга – карбонизация (овъгляване), 
Фиг. 2. и късо съединение между паралелни жила, Фиг. 3. 

 

 
Фиг. 2. Карбонизация. 

 

 
Фиг. 3. Късо съединение между паралелни жила. 
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Фиг. 4. Причини за възникване на електрическа дъга. 
 

III. ВИДОВЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДЪГИ 
 

Апаратът за откриване на повреда с дъга (АОПД) разпознава серийни (във фазо-
вия проводник) и паралелни (между фазов проводник и проводник на неутрала, меж-
ду два фазови проводника, между фазов проводник и проводник на земя) дъги: 

 

 
Фиг. 5. Възможни повреди. 

 
IV. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА АОПД 

22-24 MHz 

 
Фиг. 6. АОПД – принципна схема. 
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Изкривяване на токов сигнал (в синусоидата) в момента на пресичане на нулата 
е характерно за наличието на електрическа дъга (Фиг. 7). 

 

 
 

Фиг. 7. Диаграма на изкривяване на токов сигнал. 
 

V. СТАНДАРТИ 
 

През 2008 г. Международната електротехническа комисия (IEC) решава да 
започне работа по стандартизация на апаратите за откриване на повреда с дъга, което 
води до публикуването на продуктовия стандарт IEC 62606 “Общи изисквания за на 
апаратите за откриване на повреда с дъга”. От 2013 г., за да се гарантира безопасната 
им работа, всички АОПД трябва да отговарят на стандарта IEC 62606. 

Изменение на инсталационния стандарт IEC 60364-4-42, е публикувано през 
2014 г. за страните, прилагащи стандартите на IEC (Европа и други части на света). 

В Германия, съгласно DIN VDE 0100-420, наличието на АОПД в електрическата 
инсталация е задължително. 

БДС HD 60364-4-42:2011 – Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-42: 
Защити за безопасност. Защита срещу топлинни въздействия (IEC 60364-4-42:2010) 

 
Обект и област на приложение: 
IEC 60364-4-42:2010 се отнася до електрически инсталации по отношение на 

мерките за защита на хора, домашни животни и имущество срещу:  
- топлинни въздействия, горене или разграждане на материали, както и риск от 

изгаряния, причинени от електрическо обзавеждане;  
- пламъци в случай на опасност от пожар, разпространен от електрически ин-

сталации към други отделения с пожарна опасност, отделени с прегради, 
които са наблизо;  

- влошаване на безопасното функциониране на електрически съоръжения, 
включително на услуги за безопасност. 

 
VI. ПРИЛОЖЕНИЕ НА АОПД 
 

АОПД са предназначени да ограничат опасността от пожари, причинени от въз-
никването на електрически дъги в електрическата инсталация. 

АОПД се монтират в електрически табла, главно на веригите, захранващи кон-
такти на спални и холове в жилищни сгради.  
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В сгради с присъствие на много хора и трудни за евакуация: 
- Старчески домове;  
- Детски градини;  
- Училища, Университети;  
- Болници;  
- Киносалони. 
 

В помещения със запалими и взривоопасни материали: 
- Домове от дърво или екологични материали; 
- Олекотени покривни конструкции;  
- Обори за животни;  
- Производства на хартия. 
 

Важни сгради или обекти, които могат да се увредят от пожар: 
- Библиотеки;  
- Музеи;  
- Исторически сгради. 

 
VII. Резултати от изследванията 
 

Резултатите от изследванията са показани на Фиг. 8 ÷ 11. 
 

 
 

Фиг. 8. Пропускаща характеристика крива B, 10÷20 A. 
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Фиг. 9. Пропускаща характеристика крива С, 10÷20 A. 

 

 
Фиг. 10. Пропускаща характеристика крива В, 32÷40 A. 
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Фиг. 11. Пропускаща характеристика крива С, 32÷40 A. 
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APPLICATIONS 
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Abstract: The need of the human kind to be understood by a computer is growing every 
day. By using the appropriate algorithms, interfaces and hardware it is possible to create 
systems that give the ability to process and understand a natural language to a machine. 
NLP combines computational linguistics–rule-based modeling of human language—with 
statistical, machine learning, and deep learning models. Together, these technologies 
enable computers to process human language in the form of text or voice data and to 
‘understand’ its full meaning, complete with the speaker or writer’s intent and sentiment. 
 

Keywords: natural language processing, algorithms, machine learning, deep learning  
 

 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Обработка на естествени езици е подобласт на изкуствения интелект. Основната 

цел на изследванията в тази област е придаването на компютрите способността да 
анализират и “разбират” смисъла в текст или човешки говор както хората могат.  

 
II. КРАТКА ИСТОРИЯ 
През 1950 г. Алан Тюринг публикува своята статия „Изчислителни машини и 

разум“ [1]. В нея той описва тест за интелигентност на машините и разсъждава над 
въпроса дали машината може да накара човек да си помисли, че машината отсреща 
може да мисли като човек. За да се осъществи това компютърът трябва да анализира 
текст или говор и да отговаря по съответния начин. Изследванията в тази сфера за-
почват към края на четиридесетте години на миналия век. Първото реално приложе-
ние на естествен език в компютърната сфера е машинният превод (МП). Първоначал-
но, за водеща идея се приема, че основната разлика между различните езици са раз-
личните думи и начинът на подреждане на думите в изречения. Системите създадени 
на този принцип взимат преводите на думите и ги подреждат спрямо съответните 
правила в езика. Работата над това води до много слаби резултати [2]. Направеният 
превод съдържа много лексикални преводи и неясноти. До осемдесетте години на 
двадесети век системите за обработка на естествени езици се базират на ръчно напи-
сани правила. По това време се появяват алгоритми от машинно самообучение за об-
работване на езици и в резултат на това има напредък в сферата. Заедно с постоян-
ното увеличаване на силата на компютрите (Moore’s law [фиг.1]) и намаляването на 
влиянието на теориите на Ноам Чомски (Transformational grammar [4]), ML (Machine 
Learning) алгоритмите заемат главна роля в сферата. Първите използвани алгоритми 
като дърво на решенията, създават системи от if-then правила подобни на ръчно на-
писаните правила.  
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Фиг. 1. Броят на транзисторите се удвоява на две години. [3] 
 

След 80-те години на миналия век обработката на естествените езици зависи 
много от ML алгоритмите. В днешно то зависи повече от всяко на машинното само-
обучение защото през последното десетилетие на сцената се появява подобласт на 
машинното самообучение – Deep Learning [5]. То е функция на изкуствения интелект, 
която имитира работата на човешкия мозък при обработването на данни с цел разли-
чаване на обекти, говор, текст, превод на езици и взимане на решения. Такъв изкуст-
вен интелект има способността да се „учи” и „развива” без човешка намеса, чрез из-
ползване на данни, които може да са структурирани и неструктурирани.  

 
III. НИВА НА НЛП 
 

Обработка на естествени езици работи на няколко нива и тези нива може да 
взаимодействат по между си [6]. Нивата са следните: 

 

 Фонологията изучава организацията и употребата на звуковете в естестве-
ните езици. Фонологичната система на един език включва описание на звуковете и 
техните характеристики, а също и правилата, които определят как звуковете си взаи-
модействат. Има три основни вида правила. Фонетични – звуковете в дума. Фонемич-
ни – за произношение на думите една след друга. Просодични – интонацията в из-
речение. 

 

 Морфологичното ниво се занимава със структурата на думите и формира-
нето на една дума, фокусира върху анализа на индивидуалните компоненти на дума-
та. При морфологията думата се изучава като структура, изградена от по-малки зна-
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чещи сегменти, наречени морфеми. Тъй като думите се състоят от съвкупност от 
морфеми като представка, наставка, корен, дори думата да е непозната за NLP чрез 
анализ на отделните и части то може да определи значението и. 

 

 Лексикологията е наука за думите като речникови единици и за речниковия 
състав като цяло с действащите в нея отношения и закономерности. Основен обект на 
изследване е думата като специфична езикова единица, със собствена формално-съ-
държателна структура и функции в речта и като изграждащ речников елемент, който 
влиза в определени отношения с другите думи в лексикалната система и който подле-
жи на класифициране на различните критерии. В езиково отношение думата се опре-
деля като лексема, която в речта се проявява в различни словоформи/ граматични 
форми/ и в различни лексикално-семантични варианти. Например английската дума 
„score” може да бъде и глагол и съществително. Значението и може да се определи от 
контекста в зависимост от другите думи в изречението или израза. Това е ранна стъп-
ка към по-сложна система, прецизността се увеличава чрез определянето на думата 
като част на речта. 

 

 В синтактичното ниво може да се използват резултатите от определянето 
на думите като части на речта, с цел групирането им. Това ниво се фокусира върху 
анализа на думите в изречението и граматичната структура на изречението. Това ста-
ва чрез синтактичен разбор. Подредбата на думите и зависимостта по между им в из-
речение оказва влияние върху цялостния смисъл на изречението. „Човек яде пица.” и 
„Пица яде човек.” се различават само по подредба на думите, но имат различно зна-
чение.  

 

 На семантично ниво се определя същинското значение на изречението чрез 
свързване на синтактичните особености и премахването на двусмислие в значението 
на някои думи за определен контекст. Това ниво обръща внимание на правилната ин-
терпретация на значението на изреченията, за разлика от анализа, който се занимава с 
отделните думи и изрази. Семантичният анализ помага да се избере само едно значе-
ние на думи, които са многозначни като град, блок и т.н.  

 

 Дискурсът е нивото, в което се анализира структурата и значението на 
текста [фиг.2], но не само за едно изречение. Прави се връзка между изреченията и 
думите. Тук се прави и анализ на анафори и откриване на думи, които сочат към един 
и същи обект, най-често – местоимения [фиг.3]. 

 

 
Фиг. 2. Схема нива на NLP [7] 
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Фиг. 3. Анализ на анафори [6] 

 
 Прагматичното ниво се занимава със знанията от реалния свят и тяхното 

влияние над това, което се комуникира. Целта и е да покаже как може да се добави 
допълнително значение към нещо без това да се прави буквално с думи, а чрез из-
ползване на предварително наличните знания за света.  

 
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Обработката на естествени езици се използва все повече и повече. Намира при-
ложение в разнообразни сфери [8]. 

  

 Анализ на сантимент. За машините е изключително трудно да обработят 
мнения, защото хората използват сарказъм и ирония. Обаче, чрез анализ на санти-
мент една машина може да разграничи леки нюанси в мненията и да определи докол-
ко те са негативни или позитивни. Чрез подобен анализ в реално време може да се 
наблюдават коментарите и реакциите на хора в социалните мрежи и конфликтите мо-
же да се разрешат преди да са излязат извън контрол. Компаниите използват това, 
оценят реакциите към нова маркетингова кампания или към нов продукт. То може да 
се извършва и периодично, за да се разбере какво мислят клиентите за определения 
бизнес. Това спомага на бизнеса да вземе по-рационални решения. 

 

 Класификация на текст. Това включва в себе се анализ на сантимент, авто-
матично обработване на и категоризиране на неструктуриран текст. В случай, че 
трябва да се анализират много отворени отговори на въпроси от анкета, може да се 
използва класификация на текст. Може да се тренира NLP модел автоматично да кла-
сифицира данните с помощта на предварително определени категории. 

  

 Чатбот и виртуални асистенти. Ботът е софтуер, който извършва автома-
тични задачи. В други думи, ботът е компютърна програма, която комуникира с пот-
ребителя. Чатботът служи за отговаряни 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 генери-
ране на отговори. 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, кое-
то се използва за намиране на правилен отговор:  
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Фиг. 4. Схема на обработка на естествени езици 

 
Стъпките на работа са следните: 
  

1. Tokenization: NLP разделя изречението на отделни думи, които имат различ-
ни стойности в приложението. 

2. Sentiment Analysis: ще се анализира потребителското изживяване и ще се 
направи запитване към друг човек, ако е нужно. 

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 за-

питване. 
 Извличане на текст. Извличането на информация и текст автоматично от-

крива специфична информация като имена, места и т.н. Също така може да се извли-
чат ключови думи. Може да се използва за вмъкване на данни в база данни чрез три-
гер, който се активира при откриване на търсената информация.  

 Машинен превод. Както вече е споменато по горе това е един от първите 
приложения на NLP. Благодарение на прогреса в невронните мрежи и увеличаването 
на наличните данни програми като Google Translate са много напреднали. Въпреки 
напредъка в областта през последните години, все още проблемът с определяне на 
контекста е актуален.  

 Обобщаване на текст. Обобщаването на текста се извършва чрез извличане 
на най-важната информация. Целта е да улесни разглеждането на много данни навед-
нъж като съдържание на новини, дисертации и т.н. Има два начина. Единият е чрез 
извличане на ключовите фрази без добавяне на допълнителна информация. Другият е 
чрез абстракция като се създават нови изрази от оригиналния източник. Вторият 
вариант е по-използван. 

 Авто-коригиране. NLP играе важна роля в софтуерите, които служат за от-
криване на граматични, правописни и синтактични грешки.  

 Класификация на намеренията. Това е определянето на целта, която се на-
мира в основата на текста. Използва се в чатботи и може да бъде полезен при про-
дажбите на определени стоки. Чрез анализ на клиентски взаимодействия с е-мейл, 
чат, публикации в социалните мрежи, може да се предприемат действия, които да 
превърнат клиентите в купувачи.  
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 Определяне на спешност. NLP система може да се тренира така, че да опре-
дели спешност на текст спрямо предварително определени критерии от думи, изрази 
и т.н. По този начин важните заявки може да се разграничат от останалите, които не 
са спешни.  

 Гласово разпознаване. Тази технология използва NLP, за да превърне говор 
в формат, който е разпознаваем от машина. Тези системи са важта част от виртуални-
те асистенти като Siri и Alexa. Друга полза от гласовото разпознаване е използването 
и за да улесни работата на незрящи хора с технология.  

 
V.  ТЕНДЕНЦИИ 
 

1. Комбиниране на различни методи на машинно обучение 
„Supervised” обучение се използва за задачи като класифициране на тема, 

нуждае се от много маркирани данни и много итерации докато се направят правилни 
предсказания. А при „unsupervised” обучение не е така. Моделът се „учи” от въведе-
ните данни и може да открие характерни черти. Комбинирането на двата метода уве-
личава производителността, особено при анализ на текст.  

 
2. Обучение с утвърждение на NLP модели 
Алгоритмите на утвърждение се учат чрез метода проба-грешка като използват 

обратни връзки от предишни действия. Използва се за забързване на машинен превод 
и обобщаване на текст.  

 
3. Трансфер на знания 
Това е ML техника, при която модел се тренира за определена задача, но вслед-

ствие се предназначава за друга задача, която е свързана с основната задача. Вместо 
да се създава нов модел за всяка задача, по този начин чрез малки промени в модела 
може да се използва за решаване на нови задачи.  

 
4. Използване на инструменти за създаване на NLP модели 
За да се създава дори и много прост модел на NLP са необходими солидни зна-

ния и опит. Последно време се наблюдава увеличаване на използването на модели, 
които се създават без писане на код, а чрез drag-and-drop компоненти.  

 
5. Използване на чатботи и виртуални асистенти  
С развиването на обработката на естествени езици, виртуалните асистенти ста-

ват все „по-умни”. Стойността на пазара за чатботи се оценява на 2.6 милиарда дола-
ра през 2019, а през 2024 се очаква да достигне 9.4 милиарда долара [9]. 

  
6. Персонализирани предложения за продукти 
Онлайн търговците започват да обръщат повече внимание на NLP техниките с 

цел да увеличат ангажираността на клиентите, да анализират техните навици при 
сърфиране и пазарните тенденции.  

 
7. Анализ на чувства в социалните медии 
Обработка на естествени езици може да се използва, за да се анализират реак-

циите на публиката. Нарича се още натрупване на мнения, помага за анализ на пове-
дението и емоционалното състояние на потребителя, който коментира или реагира на 
публикация относно компания.  
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VI. ПРОБЛЕМИ 
 

Проблемите в обработката на естествени езици може да се разделят на два вида. 
Свързани с данните и свързани с разбирането на езика от машината. NLP се управ-
лява от данни, но не е лесно да се отговори точно от кои данни и от колко данни се 
нуждае. Липсата на данни или небалансираните данни намаляват ефективността на 
при обработката на естествени езици. Голям проблем е съществуването на много ези-
ци, за които няма достатъчно данни за да се създаде ефективен NLP модел. Ясно е, че 
за езици като английски, френски, немски има предостатъчно информация, но има 
стотици езика в Африка, за които почти липсват данни. Друг проблем е работата с 
много големи документи или няколко документа едновременно, тъй като в повечето 
случаи настоящите модели са изградени въз основа на повтарящи се невронни мре-
жи, които не са много сполучливи при представянето на по-големи контексти. За да 
работят с подобни контексти системите трябва да се променят така, че да могат да 
прочетат цели книги. Също така надзорът над подобни методи е рядко срещан. Проб-
лемът при оценяването на ефикасността на метод в хипотетични ситуации е често 
пренебрегван. Трябва да се открие защо определени подходи работят, а други – не. 
Следващият проблем е свързан с извличането на правилна информация от неструкту-
риран текст. Сложността на големите обеми данни и обработването им в реално 
време чрез ML техники е води до проблеми с адаптивността и използваемостта. 
Друго предизвикателство е получаването на по-точни данни от релационна база дан-
ни за заявка свързана с естествени езици. NLP заявките трябва да се превърнат в SQL 
заявки, което не е лесен процес поради неяснотите в текста, наличието на омоними, 
липсата на някои данни. Това води до усложняване на идентификацията на обектите.  

Все още съществува проблема с разбирането на езика от машината. Открива-
нето на значението на дума, откриването на местоимения, които сочат към един и съ-
щи обект, са сложни дейности с голяма вероятност от получаване на грешки. Пред-
ставянето на знания за света ,също, е проблем. Прагматичните проблеми свързани с 
това, че един и същи израз може да служи за командване, за информиране, за напом-
няне. Думите могат да имат повече от едно значение в зависимост от контекста, 
което води до неясноти на лексикално, синтактично и семантично ниво. Друг проб-
лем е възможността една идея да се представя по няколко начина чрез синоними, 
зависещи от контекста.  

Машинното самообучение се нуждае от много данни, за да функционира по-
добре. Колкото повече данни се използват при тренирането на NLP модели, толкова 
по-прецизни и умни стават те. Данните се увеличават, нови техники и алгоритми се 
появяват, но всичко това изисква повече средства за изследвания. Инвестициите в из-
следвани в сферата в миналото са били малки, но сега се наблюдава тенденцията все 
по-големи компании да се интересуват от NLP и да финансират нови изследвания.  

 
VII. ИЗВОДИ 
 

Обработката на естествени езици играе важна роля като мост между човека и 
машината. Въпреки, че е сравнително нова област за разследвания и работа, тя заема 
едно от основните места в изкуствения интелект.  

NLP се развива и разширява с всеки един изминал ден. Докато в средата на ми-
налия век се правят опити за използване на NLP само в машинния превод, то сега с 
развитието на технологиите се появяват много нови приложения на моделите на NLP. 
Използването на тези техники в създаването на виртуални асистенти като Siri е приз-
нак за постоянното развитие в тази подобласт на изкуствения интелект.  
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Въпреки огромния напредък в обработката на естествени езици, все още 
съществуват граници на работа на NLP моделите. Проблеми като работа с огромни 
документи, неясноти и двусмислия в думи и изрази, използване на жаргон, омоними 
и синоними. Все още тези проблеми създават затруднения за прецизното функциони-
ране на един NLP модел. Но не трябва да се допуска, че тези системи не са полезни, 
напротив те са и могат да бъдат в полза на всеки един бизнес.  

Последните тенденции в сферата целят да направят NLP моделите по-самостоя-
телни и независими от хората. Разработват се такива системи, които може да работят 
върху различни задачи само с малки промени и подобрения.  

 
VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Обработката на естествени езици се появява на световната сцена през втората 
половина на двадесети век. За кратко време се наблюдава много развитие в областта. 
Заедно с развитието на технологиите се развиват и алгоритмите и техниките за из-
граждане та по-добри NLP модели. Подобни системи вече са неизменна част от на-
шия живот. Служат за улесняване на нашия живот. Виртуалните асистенти, спам 
филтрите и още много други приложения на NLP моделите ни помагат в ежедне-
вието. Съществуват проблеми при обработката на естествени езици, но интересът 
към областта се увеличава с всеки изминал ден и с достатъчно финансиране на из-
следвания, скоро тези проблеми ще са част от миналото.  
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MICROSYSTEM FOR MEASURING THE HARMFUL EMISSIONS 
ON THE ENVIROMENT 
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Abstract: Power transformers have one of the most important roles in power delivery. 
However, the monitoring and maintenance of these facilities is next to non-existent. This 
paper proposes a monitoring system for such facilities that would help signalize in case of 
any faults and protect the environment and people by informing us about harmful 
emissions, so that we can shield from them. 
 

Key words: power transformer, IOT, Microcomputer, monitoring 

 
 

Въведение 
 

Трансформаторите са едно от най-важните оборудвания за една съвременна 
електрическа мрежа. Поради това, че има прекалено голям брой от тях, разположени 
на значително разстояние едни от други, следенето на всеки трансформатор от човек, 
който да ги проверява на място е почти невъзможно. По точно тази причина към 
момента индикацията за претоварващ се трансформатор е, когато той спре да работи.  

Този доклад има за цел да представи концепция за система за онлайн монито-
ринг на трансформатори, използвайки IOT съоръжения като Raspberry pi 4 и различ-
ни видове сензори.  

Всяка една от системите обработва събраната информация и я изпраща на сър-
вър, който може да бъде достъпен чрез мобилна апликация или уеб сайт. Системата 
има предварително зададени базови стойности и при отклонение от тях бива аларми-
рана съответната организация или длъжностно лице чрез апликацията и чрез SMS.  

Следенето на параметрите ще се фокусира към светлинно и радио облъчване, 
както и към промяна на състава на въздуха и нежелани промени във фиксираността 
на различни елементи на съоръжението.  

Коварността на тези неизправности се състои в това, че могат да нанесат сериоз-
ни вреди на околната среда и хората в близост до трансформатора преди дори да се 
разбере, че има някаква неизправност. 

Целта на проекта е да се намали времето за реагиране при неизправност в транс-
форматорните централи, както и да наблюдаваме за потенциални вредни емисии. 
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I. Основни компоненти, сензори и техните спецификации 
 

1.1. Raspberry pi 4  
 

Raspberry pi 4 е едноплатков компютър, способен едновременно да следи мно-
жество сензори, да обработва информацията от тях и да я изпраща по интернет мре-
жата до сървър (Фиг. 1). 

Това се постига благодарение на четиридесетте входно-изходни пина, четири-
ядреният процесор и способността за Ethernet или безжична връзка с интернет. Елек-
троконсумацията на модула е минимална, като в пиковете си достига до 600 mA. 
Малкият размер и изобилието от ресурси са още един плюс.  

 
Всички тези параметри превръщат модула в идеален за целите на проекта: 

 Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz 
 2GB, 4GB or 8GB LPDDR4-3200 SDRAM (depending on model) 
 2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, B LEGigabit 

Ethernet 
 2 USB 3.0 ports; 2 USB 2.0 ports. 
 Raspberry Pi standard 40 pin GPIO header (fully backwards compatible with 

previous boards) 
 2 × micro-HDMI ports (up to 4kp60 supported) 
 2-lane MIPI DSI display port 
 2-lane MIPI CSI camera port 
 4-pole stereo audio and composite video port 
 H.265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode) 
 OpenGL ES 3.0 graphics 
 Micro-SD card slot for loading operating system and data storage 
 5V DC via USB-C connector (minimum 3A*) 
 5V DC via GPIO header (minimum 3A*) 
 Power over Ethernet (PoE) enabled (requires separate PoE HAT) 

 

 
Фиг. 1. Raspberry pi 4. 
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1.2. Протокол I2C 
Този протокол позволява множество връзки между сензори и контролера. По 

този начин се увеличава количеството сензори, които позволяват отчитането на окол-
ната среда. 

 
1.3. Сензор ADXL345  
Този сензор се използва за отчитане на нежелани вибрации и тяхното ниво на 

сила. Начин на комуникация с raspberry pi 4 - I2C (Фиг. 2). 
  

Фиг. 2. Акселерометър. 
 
 

1.4. Сензор BH1750  
Този сензор се използва за отчитане на светлина (Фиг. 3). Той се поставя на мяс-

то, където е възможно нежелано искрене и при такова изпраща сигнал към Raspberry 
pi 4. Начин на комуникация – чрез дигиталните пинове на едноплатковият компютър. 

Фиг. 3. Сензор за светлина. 
 
 

1.5. Сензор CCS811  
Използва се за отчитане на нивото на серен оксид и въглероден двуокис във 

въздуха (Фиг. 4). Това са едни от най-отделяните газове при прегряване на трансфор-
маторното масло и могат да служат за ранно алармиране при наличието на проблем. 
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Фиг. 4. Сензор за отчитане на серен оксид и въглероден диоксид във въздуха. 

 
1.6. Сензор MQ135  
Сензор за отчитане състава на въздуха (Фиг. 5). Използва се за да се подсигури, 

че информацията CCS811 не е породена от неизправност в сензора. Начин на кому-
никация с raspberry pi 4  - I2C. 

 

 
Фиг. 5. Сензор за отчитане състава на въздуха - MQ135. 

 
1.7. HALL-EFFECT sensor  
Този сензор се използва се за отчитане на електромагнитни лъчения от транс-

форматора (Фиг. 6). Начин на комуникация с едноплатковият компютър – дигитални 
пинове за вход и изход. 

Фиг. 6. HALL-EFFECT сензор. 
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1.8. Сензор SW-420  
Сензор за отчитане на вибрации, който връща булева стойност и със способност 

за нагласяне на границата между истина и отрицание (Фиг. 7). Използва се за подси-
гуряване, че информацията изпратена от ADXL345 не е породена от неизправност в 
сензора. Начин на комуникация с едноплатковият компютър – дигитални пинове за 
вход и изход. 

Фиг. 7. Сензор SW-420. 
 

1.9. Сензор DHT  
Този сензор следи температурата и влажността на трансформатора (Фиг. 8). По 

този начин може да се отчете дали трансформаторът излъчва прекомерно количество 
топлина, както и дали влажността в норми. По този начин може преждевременно да 
се отчете теч в кутията на трансформатора и да се предотвратят множество потенци-
ални проблеми. Комуникира като изпраща PWM сигнали към дигиталните входно из-
ходни пинове на raspberry pi 4. 

 

Фиг. 8. DHT сензор. 
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II. Диаграма на концепцията 
 

Първоначално системата инициализира своята работа (Фиг. 10). След като се 
премине през проверките за наличие на сензори, системата започва процесът на мо-
ниторинг. Сензорите се проверяват едновременно. Ако сигналите показват стойнос-
ти, които са в нормите се прави повторна проверка, но в случай че някой от сензори-
те подаде сигнал, който противоречи със зададените параметри, едноплатковият ком-
пютър се свързва със сървъра и изпраща информация относно потенциална неизправ-
ност в трансформатора.  

 

Фиг. 10. Диаграма на концепцията. 
 

Сървърът от своя страна сигнализира към потребителската апликация и по този 
начин потребителят научава за  потенциална неизправност в трансформатора. 

 
Заключение 
 

Този проект осигурява нов начин за изследване на вредните емисии от вече 
установените трансформаторни централи и ранно известяване на потенциални проб-
леми в тях.  

Реализирана системата би могла да иновира начина, по който се предпазват 
трансформаторите и хората в близост до тях.  

Проектът се фокусира върху използването на безжични технологии за предава-
нето на информация на големи разстояния, което спестява използването на проводни-
ци, които биха оскъпили проекта. 
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Abstract: В докладa се дават основните характристики на понятието Deep Fake, 
как работи, какви са неговите плюсове и минуси и как може да бъде контролиран 
от властите. . 
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Какво е Deep Fake 
 

Deep Fake преведено в директен превод на български означава „дълбок фалши-
фикат“ И представлява хипер реалистична имитация на било то снимки, аудио или 
дори видео. Тази имитация може да съдържа всичко. В най-честите случаи включва 
съдържание на дадена жертва, било то известна личност, политик или произволен чо-
век, който извършва действие, което не е извършил в реалният живот. Това действие 
може представлява публично изказване или физическо действие. Добър пример е ви-
деото в социалната платформа YouTube – „You Won’t Believe What Obama Says In 
This Video!” или на български „Няма да повярвате какво казва Обама в това видео“, 
което е едно от първите публични видеа където е използвана Deep Fake технология. 
Във видеото Обама обяснява за Deep Fake технологията, като след средата на видеото 
се показва видео материала с човека, който имитира Обама и готовият Deep Fake ма-
териал до него, който до преди броени секунди сме смятали че е истински. Във 
видеото можем да видим как Deep Fake добавя в обработеното видео движения и 
мимики, които бившият президент Обама би направил. Докато фалшификаторът ня-
ма нужда да обръща толкова внимание на тези дребни, но важни неща. 

Deep Fake е просто един дял на Deep Learning (Дълбоко Учене), който е насочен 
към фалшифицирането. Deep Learning също познат като „deep structured learning” е 
част на още по-голяма сфера наречена Machine Learning (Машинно учене), което е 
насочено към цялостната идея една машина да има възможността да събира инфор-
мация, която да складира в различни бази от данни и да използва при съответната 
нужда, подобно като при нас хората. С по-прости думи Deep Learning е метод бази-
ран и посветен на изкуственият интелект. Deep Fake от своя страна е метод базиран 
на Deep Learning, но посветен на фалшифицирането и копирането на неща от реални 
свят.  

 
Но как всъщност работи Deep Fake и какви са неговите възможности  
 

До преди едва няколко години само и единствено професионалисти в сферата на 
3D дизайна, VFX – Визуални ефекти и SFX – Специални ефекти, имаха възможност 
да създадат реалистичен фалшификат на съществуващ човек, който въпреки всичко 
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трудно щеше да заблуди голяма част от хората. В последните години обаче разработ-
ването на различни типове изкуствен интелект напредна и се раздели на няколко кло-
на, един от които е съвременният Deep Fake. Този тип технология предоставя въз-
можността на средностатистическия човек да създаде достатъчно реалистичен фал-
шификат, който да заблуди огромна част от хората. Както споменах по-рано Deep 
Fake имитира неумишлените жестове и мимики на жертвата, както и всички външни 
белези. В повечето случаи гласът също бива копиран за постигане на максимален 
ефект на реалистичност. По този начин имитаторът може да каже и направи каквото 
си поиска, представяйки се за жертвата. 

Deep Fake технологията съдържа вариация от различни алгоритми, създадени да 
анализират дадено видео до детайл и да складират данните във вътрешна база от дан-
ни. При някои случаи алгоритмите генерират целта си като 3D обект и изчисляват 
как би изглеждал от различните гледни точки, на базата на предоставената информа-
ция, ако информация за различна гледна точка не им е предоставена. Този метод чес-
то не е достатъчно реалистичен и компрометира части от видеото, където може да 
бъде забелязана намесата на Deep Fake. За това най-често фалшификаторът, който 
създава фалшивото съдържание, избира материал, където целта(жертвата) се движи 
по-възможно най-голям брой различни начини. По този начин, когато Deep Fake ана-
лизира видеото, събира информация за различните профили и гледни точки на целта. 
С други думи, колкото повече се движи целта в даденото видео, толкова по-добре. 
Движението също помага на Deep Fake не само за изчисления над самата цел, но съ-
що и за фона зад нея. Отново фона може да се изчисли на базата на предположения и 
структурата на видимия фон пред нас, но отново това увеличава шанса за компроме-
тиране на материала.  

За създаването на Deep Fake са нужни два материала: Impersonator and a person 
targeted for impersonation. Което представлява видео материал на фалшификаторът, 
извършващ действията, които иска да придаде на жертвата. И видео материал на 
жертвата, в който просто говори или извършва каквото и да е действие. След подава-
нето на тези два материала в програмата, алгоритмите изтеглят „motion data” от ви-
деото на фалшификаторът, което включва най-основните неща, като движения на ус-
тата, главата, очите и подобни. Докато при вторият материал се изтеглят „motion 
data” и „shape data” като тук от motion data се извличат само мимики и неумишлени 
движения, които всеки човек прави докато говори. Те се открояват, защото често се 
повтарят и извършват по уникален начин за дадения човек. Съответно от shape data 
можем да подразбираме информация свързана с външните характеристики на жерт-
вата, както и понякога фонът. Така алгоритъмът създава нов материал, който пред-
ставлява строго предопределена съвкупност от информацията събрана от двата мате-
риала. По този начин се създава Deep Fake Content или иначе казано фалшифицирано 
съдържание, което манипулира жертвата да прави или казва, това което фалшифика-
торът иска, без жертвата наистина да е правила или казвала въпросното нещо. 

 
Какви са негативите на Deep Fake 
 

Поради възможността Deep Fake да създава високо реалистични материали, той 
може да бъде използван за много злонамерени цели като различни видове измами 
или изнудване на пример. Всички знаем за телефонните измами. Deep Fake би могъл 
да ги подобри значително. Друга злонамерена дейност, която Deep Fake би подобрил 
много, са атаките над различни корпорации, и най-важното политическа манипула-
ция, където се включва Deep Fake News, или фалшифицирани новини. До преди из-
вестно време знаехме, че не винаги можем да се доверим на всичко, което четем в ин-
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тернет, но днес трябва да се научим и да не се доверяваме на всичко, което виждаме 
или чуваме в интернет, а понякога и по телевизията. С достатъчно умения и късмет 
човек може да из манипулира цяла телевизионна компания, която да качи Deep Fake 
материал, който да нанесе огромни щети над обществото. Най-простият пример за 
подобен фатален Deep Fake материал би бил манипулиран запис на настоящият пре-
зидент на Русия – Путин, който казва, че обявява война на САЩ. В подобен случай 
този материал дори няма нужда да бъде излъчван по телевизията. Социалните мрежи 
в днешно време имат огромна власт и могат да играят ролята на масло, което под-
клажда този унищожителен пожар. В рамките на броени часове подобен материал би 
се разпространил из цялото земно кълбо. Отлично знаем, че историята е била свиде-
тел на много моменти, в които сме се измъквали на косъм от трета световна война 
породена от САЩ и Русия, така че подобно Deep Fake видео би довело до следващ 
такъв момент. В същото време Deep Fake може да има обратен ефект. Да кажем, че 
видео материал на някоя известна личност, правеща нещо неприемливо или нелегал-
но, е качен в интернет пространството. Както казах вече социалните мрежи си играят 
много добре ролята и биха разпространили това видео много бързо. И ето тук идва 
гъвкавият момент. Да кажем, че въпросната известна личност има някаква представа 
какво е Deep Fake, в такъв случай при следващата си публична изява известната лич-
ност може да констатира, че видео материалът с него e Deep Fake манипулация. 
Могат да бъдат изкарани различни догадки, за това кой е извършителят на този Deep 
Fake от страна на известната личност, да бъдат изведени различни фалшиви аргу-
менти и факти и така известната личност да си измие ръцете образно казано, докато 
някой невинен поема последствията от техните действия. Подобни неща се случват 
често и без извинението Deep Fake, а сега хората престъпващи закона по един или 
друг начин имат още една опция. 

 
След като Deep Fake е толкова опасен, защо не е забранен? 
 

Отговорът на този въпрос се крие в многобройните приложения на Deep Fake. 
До тук разгледахме този подклас на изкуственият интелект като нещо много лошо и 
страшно. Истината обаче не винаги е толкова праволинейна. Да Deep Fake може да 
бъде много опасен и една от причините да не бъде забранен е защото технологията се 
развива много бързо, а законът просто не успява да я настигне за момента. Друга 
причина Deep Fake да не бъде забранен е защото има и много положителни страни и 
приложения.  

Нека разгледаме друг случай. Да кажем че имаме пациент страдащ от АЛС 
(Амиотрофична латерална склероза), която е тежко заболяване, водещо до пълно 
обездвижване. В един момент пациентът ще достигне етап, в който ще изгуби уме-
нието си да говори. Тук Deep Fake може да помогне за запазването на оригиналният 
глас на човека. Чрез анализиране на гласа на пациента докато е все още в състояние 
да говори, може да се генерира изкуствен глас, който да бъде инсталиран в устройст-
во от тип Text to Speech, което позволява на пациента да пише това, което иска да 
каже, подобно на това, което Стивън Хокинг е използвал. Също така Deep Fake може 
да бъде използван в кино индустрията. Филмовите компании от скоро също започна-
ха да практикуват Deep Fake за най-новите филми и сериали. Добър пример за това е 
появата на младата версия на генерал Таркин във филмът Star Wars: Rouge One. За 
появата на този герой е използван както Deep Fake, така и CGI – Компютърно генери-
рано изображение. Покойният актьор Питър Кушинг, който играе ролята на генерал 
Таркин в предишните Star Wars филми, притежава уникални външни характеристики, 
които са се превърнали в така въздействащият и запомнящ се образ на генерал 
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Таркин. Поради тази причина режисьорът Джаред Едуардс решава, че най-добрият 
вариант за запазване на оригиналният образ на Таркин е създаването на Deep Fake 
копие на образът на Кушинг. Крайният резултат е повече от перфектен. След този 
случай много други филми започват да използват интензивно Deep Fake за техните 
герои. 

Друг пример за позитивно качество на Deep Fake е приложението Displayland, 
което работи на същият принцип като Deep Fake. Разликата там е, че вместо да се 
създава копие на човек и фон, се създава копие на околността. Приложението използ-
ва същата технология да изгради 3D обект или локация. Терминът в случая обаче е 
различен – 3D Scanning или триизмерно сканиране. Приложението може да бъде в го-
ляма полза на 3D архитекти, артисти, както и разработчици.  

Също така развлечението само по себе си не е маловажен положителен аспект, а 
Deep Fake намира място и там. Последно време покрай развитието на този вид техно-
логия започнаха да излизат всякакви очевидни Deep Fake видео материали на извест-
ни личности изпълняващи различни видове забавни песни или просто разказващи 
шеги. 

 
Възможно ли е Deep Fake да бъде контролиран от закона? 
 

Контролирането на всякакъв Deep Fake content е много сложна и трудоемка за-
дача. За постигане на контрол над тази технология е нужна направата на добра сис-
тема с избирателна пропускливост. Какво имам в предвид? Като за начало всяка дър-
жава трябва да избере кои аспекти на Deep Fake са приемливи и безопасни за използ-
ване или излъчване, и кои не. Също така да се наложи строг режим на следене за та-
къв вид материали в интернет пространството. В социалните мрежи и сайтове да бъ-
де допускана само одобрена информация за използването и възможностите на Deep 
Fake, която да е добре подбрана. Проблемът обаче е, че всичко това нещо не би било 
възможно без направата на специален софтуер, който да контрира Deep Fake. Иначе 
казано трябва да се разработи софтуер, който да работи като детектор за Deep Fake 
материали. Този софтуер трябва да има достатъчна голяма база данни за устройство-
то и компрометиращите следи на Deep Fake. По този начин въпросният софтуер лес-
но ще може да разпознае намесата на Deep Fake в даден материал.  

За момента Deep Fake не е навредил на никого, но информацията как това да бъ-
де сторено и нужните материали са напълно достъпни. Буквално сайтовете за напра-
вата на Deep Fake видео са на един клик разстояние в Google. Тези сайтове имат ви-
соко приятелски интерфейс и предоставят възможността на абсолютно всеки да нап-
рави, лесно и бързо, Deep Fake материал. С нарастването на капацитета на тази тех-
нология, шансовете ни за овладяването й намаляват с всеки ден. 

 
 

БИБЛИОГРАФИЯ: 
 
1. What are Deepfakes?: https://www.youtube.com/watch?v=etSfYERBK28 
2. Deep Fake: https://en.wikipedia.org/wiki/Deepfake 
3. You Won’t Believe What Obama Says In This Video!: 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0 
4. Deep Learning Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning 
5. Turning Real Life into a Video Game in 10 minutes – 3D Scanning: 

https://www.youtube.com/watch?v=mZcLKcyHWDs 
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Abstract: Artificial intelligence (AI) is a digital technology that will be of major importance 
for the development of humanity in the near future. AI has raised fundamental questions 
about what we should do with such systems, what the systems themselves should do, what 
risks they involve and how we can control these. 
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1. ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – ДЕФИНИЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
 

Изкуственият интелект е ключова технология за бъдещето, която намира все по-
вече приложения.  

Изкуственият интелект (наричан „ИИ“ по-надолу в разработката) може да бъде 
дефиниран като способността на една машина да демонстрира способности, присъщи 
за хората – да разсъждава, да се учи, да планира или да твори. 

Говорим за ИИ, когато технически системи наблюдават околната си среда, по-
лучават данни (които са подготвени от другиго или които набират сами), преработват 
ги и извършват действия, свързани с постигането на конкретна цел. 

Системите с ИИ са способни да адаптират поведението си до известна степен, 
като анализират резултатите от предишни действия, и работят автономно. 

Някои технологии с ИИ съществуват от над 50 години, но в последните години 
бяха постигнати истински пробиви благодарение на увеличената процесорна мощ, 
набирането на огромни масиви от данни и разработването на нови алгоритми. 
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Прогнозите са, че изкуственият интелект ще доведе до големи промени, дори 
цялостна дигитална трансформация на обществото. 

 

Видове ИИ: 
Софтуер: виртуални асистенти, софтуер за разпознаване на изображения, он-

лайн търсачки, системи за разпознаване на реч и лица; 
ИИ с физическа форма: роботи, автономни коли, дронове. 
 

Съвременният човек толкова е свикнал с присъствието на изкуствения интелект 
в ежедневието, че дори и не би могъл да си представи живота си без него, защото: 

 той е в основата на много приложения, които използваме непрекъснато; 
 в рекламиране и пазаруване онлайн на стоки и услуги; 
 използва се широко за предоставянето на персонализирани предложения за 

покупка въз основа на нещата, които те търсят или са закупували в миналото; 
 в търговията изкуственият интелект има важно значение, защото помага за 

оптимизирането на продукти и на доставката им, за планирането на нужните 
наличности и за др.; 

 познание чрез търсене онлайн. Търсачките набират и обработват големи обе-
ми от данни, за да предоставят все по-прецизни и индивидуализирани резул-
тати от търсенията; 

 дигитални лични асистенти. Смартфоните предлагат виртуални асистенти, 
които отговарят на въпроси, правят препоръки и организират ежедневни ру-
тинни дейности; 

 бързи машинни преводи. Софтуерът за устни и писмени езикови преводи 
разчита на ИИ за извършването и подобряването на преводите. Подобни тех-
нологии се използват и за автоматичното изработване на субтитри за филми; 

 интелигентни домове, градове и инфраструктура. Умни термостати анализи-
рат нашето поведение, за да спестяват енергия, а градските архитекти разчи-
тат да подобрят мобилността и намалят задръстванията чрез регулиране на 
трафика; 

 те са в автомобилите ни. Макар, че автономните автомобили все още не са 
навсякъде по улиците, днешните коли използват много функционалности с 
ИИ, сред които е навигацията. ЕС например е помогнал за финансирането на 
VI-DAS – автоматични сензори, които идентифицират потенциално опасни 
ситуации; 

 изкуственият интелект срещу COVID-19. На летищата и други места се из-
ползват термални камери, които засичат хора с повишена температура. В ме-
дицината технологиите помагат за идентифициране на инфекция при скани-
ране на белите дробове. Изкуственият интелект помага и за проследяване на 
скоростта на разпространението на болестта; 

 борба с дезинформацията. Някои приложения се опитват да идентифицират 
фалшиви новини и дезинформация чрез анализ на данни от социалните мре-
жи, търсене на думи със сензационен или стряскащ ефект и оценка на авто-
ритета на онлайн източници. 

 
Преимуществата на ИИ могат да се обобщят и в следните 4 категории: 
В полза за гражданите като им даде възможност за по-добро здравеопазване, 

по-безопасни коли, персонализирани, по-евтини и по-трайни продукти. Той може съ-
що така да улесни достъпа до информация и обучение в момент, в който нуждите от 
дистанционно обучение са особено големи поради пандемията от коронавирус. Ра-
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ботните места могат да станат по-безопасни с използването на роботи, а развитието 
на нови индустрии ще създаде нови позиции. 

Не по-малко са възможностите и за бизнеса. Откриват се перспективи за нови 
продукти и услуги, зелена и „кръгова“ икономика, машиностроене, селско стопан-
ство, здравеопазване, мода, туризъм. Изкуственият интелект може да помогне за оп-
тимизиране на веригите за доставка, подобряване на поддръжката на машини, увели-
чаване на производството, подобряване на качеството и обслужването на клиенти и 
спестяване на енергия. 

Укрепване на демокрацията. Данните могат да облекчат достъпа до информа-
ция и надзора върху изпълнителните органи, което да укрепи демокрацията в ЕС. 
Изкуственият интелект може да се използва в борбата с дезинформацията и киберата-
ките и да помогне за вземането на решения на база на обективни критерии, без пред-
разсъдъци и дискриминация. 

Сигурност и безопасност. Очаква се изкуственият интелект да бъде използван 
за предотвратяване на престъпления и за правораздаване –обработката на големи ма-
сиви данни може да помогне за точната оценка на риска от бягство на затворници и 
да предвиди терористични нападения. Технологиите вече намират приложение от он-
лайн платформи за идентифициране на незаконно или непристойно поведение он-
лайн. Във военната област изкуственият интелект може да се използва за кибервой-
на – проникване и унищожаване на вражески информационни системи. 

 
2. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ 
 

Технологиите с ИИ обещават да преобразят повечето аспекти на живота ни и на 
икономическата дейност, която извършваме. Най-значимото присъствие и преобразя-
ване ще се осъществи в следните направления: 

 Здравеопазването – учените работят за използването на възможностите на 
изкуствения интелект за анализ на големи обеми от данни и откриването на 
модели, проправящи пътя към подобряване на диагностиката. Например, ве-
че има програма, която отговаря на спешни повиквания за помощ и цели да 
разпознава симптоми на сърдечно заболяване по-бързо от оператор. Друг 
пример е съфинансираният от ЕС проект KConnect, който дава на хората въз-
можност да търсят подходяща медицинска информация на много езици; 
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 Транспорта – изкуственият интелект би могъл да подобри безопасността, 
скоростта и ефективността на железопътния транспорт и да направи възмож-
но автономното управление на влаковете; 

 Промишленото производство – новите технологии и роботите могат да вър-
нат предприятията в Европа. Някои от потенциалните приложения са навре-
менно предвиждане на нуждите от поддръжка и оптимизиране на веригите за 
доставка; 

 Производството на храни – изкуственият интелект ще има важна роля за из-
граждането на устойчива система на производство на храни в Европа: техно-
логиите помагат за понижаване на нуждата от пестициди, изкуствени торове 
и напояване, повишават добива и ограничават ефекта върху околната среда. 
Например, роботите биха могли да премахват плевелите и да намалят нуж-
дата от хербициди. Много ферми в ЕС вече използват технологии за следене 
на движението, температурата и храненето на животни; 

 Публичната администрация и услуги – чрез анализ на данни и разпознаване 
на модели технологиите с ИИ могат да предупредят навреме за опасността от 
природни бедствия и да дадат време за подготовка и намаляване на щетите. 

 

Оформянето на това цифрово бъдеще обаче се отнася до технологии, които мо-
гат да анализират и да предприемат самостоятелни действия, но само спазвайки пред-
варително определените ценности. 

В наши дни знаем, че този създаден от нас хората ИИ е тук, за да улесни живота 
ни и най-важното е, че ние сме и ще останем в пълен контрол над него. Днес той ста-
на много по-практичен и функционален за нашето ежедневие и свикнахме да мислим 
за него по същия начин, по който мислим за електричеството като основен инстру-
мент, задвижващ технологии, иновации и наука. Но когато го разглеждаме самостоя-
телно, трябва да се уверим, че го създаваме във вид, съобразен с нашите ценности. 

Затова в нашия 21 век Европейската комисия, в която членува и РБългария, 
работи усърдно през 2020 година за да се увери, че изкуственият интелект, използван 
в Европа, се корени в доверието и високите постижения, и че цялото развитие и из-
ползване са насочени към нас, върху човешките същества, и е в съответствие с наши-
те ценности и ползи за нашето общество. В същото време е важно Европа да се пре-
върне в център за развитие на авангардните технологии както и да се създадат равно-
поставени условия във всички държави членки, така че Европа да може да демонст-
рира етичен и ориентиран към човека подход към предстоящата дигитализация. 

В контекста на протичащата с бързи темпове технологична промяна се смята, че 
е от съществено значение доверието да продължи да бъде спойката за обществата, 
общностите, икономиките и устойчивото развитие. Ето защо се определя надеждния 
ИИ като основна амбиция на страните членки на Европейския съюз, тъй като хората 
и общностите ще имат доверие в разработването на технологията и нейните приложе-
ния само когато съществува ясна и всеобхватна рамка за постигане на нейната на-
деждност.  

Такава е посоката, която Европа трябва да следва, за да бъде дом за най-аван-
гардните и етични технологии и да поеме лидерска позиция по отношение на тях. 
Чрез надеждния ИИ всички ние в качеството си на европейски граждани ще се стре-
мим да извлечем ползите от него по начин, който е съобразен с нашите основни цен-
ности – зачитане на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата дър-
жава. 

Надеждността е предпоставка хората и обществото да развиват, внедряват и из-
ползват системи с ИИ. Ако системите с ИИ, както и хората, които ги създават, 
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очевидно не заслужават доверие, е възможно да възникнат нежелани последици и 
тяхното въвеждане може да бъде възпрепятствано, с което ще се предотврати реали-
зирането на потенциално огромните социални и икономически ползи от системите с 
ИИ. Новата европейска визия за начина, по който да се осъзнаят тези ползи, е да се 
използва етиката като основен стълб за гарантиране и определяне на обхвата на на-
деждния ИИ. 

Доверието при разработването, внедряването и използването на системи с ИИ 
засяга не само присъщите на технологията свойства, но и качествата на социално-
техническите системи, включващи приложенията на ИИ.  

По подобен начин както с въпросите за (загуба на) доверието във въздухоплава-
нето, ядрената енергетика или безопасността на храните системата с ИИ в цялостния 
си контекст, а не отделните ѝ компоненти, може да породи доверие или съответно да 
не го породи.  

Следователно стремежът към надежден ИИ засяга не само надеждността на са-
мата система, но изисква холистичен, и системен подход. Той обхваща надеждността 
на всички участници и всички процеси, които са част от социалния и технически кон-
текст на системата през целия ѝ жизнен цикъл. 

Надеждният ИИ има три основни характеристики, които системата следва да 
притежава през целия си жизнен цикъл:  

1. Той следва да е законосъобразен, като се гарантира спазването на всички 
приложими законови и подзаконови актове; 

2. Той следва да е етичен, като се гарантира зачитането на етичните принципи и 
ценности;  

3. Той следва да е стабилен от техническа и от социална гледна точка, тъй като 
и при най-добри намерения е възможно системи с ИИ неумишлено да причинят вреди. 
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Всяка от тези три характеристики е необходима, но сама по себе си не е доста-
тъчна за постигането на надежден ИИ. В идеалния случай всичките три характерис-
тики работят в синхрон и се припокриват при своето функциониране.  

На практика обаче между тези елементи е възможно да съществуват противоре-
чия (напр. понякога обхватът и съдържанието на съществуващото законодателство 
могат да не са съобразени с етичните норми).  

Наша лична и колективна отговорност като общество е да осъзнаем какви зап-
лахи и предизвикателства крие ИИ от етична гледна точка и какви са рисковете, кои-
то поемаме допускайки го толкова категорично в ежедневието си. 

 

Използване на изкуствен интелект в твърде малка или твърде голяма 
степен  

Ако не се възползваме от възможностите, които предоставя изкуствения инте-
лект, се засилва рискът за провал на важни програми като например Зеления пакт. 
Други региони от света биха получили конкурентни предимства, докато Европа се 
бори с икономическа стагнация. Причините да не използваме технологиите в пълен 
размер могат да бъдат различни – недоверие на потребителите и фирмите, лоша ин-
фраструктура, липса на инвестиции или разпокъсани цифрови пазари. 

Прекаленото използване също може да се окаже проблем: например, инвести-
ции в приложения, които могат да се окажат безперспективни, или употреба за неща, 
за които технологията не е подходяща – например, за решаване на сложни социални 
въпроси. 

 

Кой ще носи отговорността при проблеми 
Важно предизвикателство е определянето чия е отговорността за щети, причи-

нени от устройства с изкуствен интелект. Ако една автономна кола претърпи произ-
шествие, кой ще покрие щетите – собственикът, производителят или разработчикът 
на приложението? Ако производителят е напълно освободен от отговорност, той мо-
же да няма стимул да предостави добър продукт или услуга и това би могло да нама-
ли доверието в технологията. Обратно, твърде стриктните регулации може да заду-
шат тласъка към иновации. 

 
Заплахи за основните свободи и демокрацията 
Резултатите от действието на изкуствения интелект зависят от неговия дизайн и 

от данните, които използва. И двете могат да имат вградени слабости, които да пра-
вят изкуствения интелект необективен. Ако някои важни аспекти не са включени в 
алгоритъма или са включени по начин, който подсилва съществуващи предразсъдъ-
ци, то резултатът от технологията няма да е оптимален. Освен това използването на 
числа за пресъздаването на сложни социални явления може да накара изкуствения 
интелект да изглежда точен и основан на факти, когато всъщност не е. 

Ако не е направен правилно, изкуственият интелект може да взема решения, 
повлияни от етническа принадлежност, пол или възраст при назначаване или осво-
бождаване от работа, предлагане на заеми или при съдебни дела. 

Правото на личен живот и на неприкосновеност на личните данни също са под 
заплаха, например при използване на технологии за разпознаване на лица, за просле-
дяване онлайн или за изготвяне на профили на отделни хора. Изкуственият интелект 
позволява комбинирането на отделни късове информация за изготвянето на нови дан-
ни, като крайният резултат може да е нещо, което човекът не очаква. 
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Технологиите могат да застрашат и демокрацията чрез създаването на ехо ка-
мери онлайн, в които човек вижда само съдържание, което харесва, без допир до дру-
ги мнения и плурализъм. Създаването на реалистични фалшиви видеоклипове става 
все по-лесно, което излага хората на риск да загубят пари, да бъдат набедени за неща, 
които не са направили, или да бъдат подведени. Това може да доведе до поляризация 
на обществото и да спомогне за манипулирането на избори. 

Възможностите за проследяване и профилиране на хора са в противоречие с 
правото на свободно събиране и протести. 

 

Отражение върху работните места 
Навлизането на изкуствен интелект се очаква да доведе до изчезването на много 

професии. Макар че цифровата трансформация вероятно ще създаде много други ра-
ботни места, обучението ще има ключова роля за развитието на умения и предотвра-
тяването на дълготрайна безработица. 

 

Отражение върху конкуренцията 
Натрупването на голямо количество информация в ограничен брой компании 

изкривява конкуренцията, тъй като ги прави по-силни и на практика елиминира мно-
жество конкуренти. 

 

Рискове за безопасността и сигурността 
Приложения, които са в пряк контакт или са интегрирани в човешкото тяло, мо-

гат да представляват заплаха, ако са лошо направени или попаднат под чужд контрол. 
Липсата на регулации на изкуствения интелект в оръжията може да доведе до изпус-
кането на контрола от хората върху опасни оръжия. 

 

Проблеми с прозрачността 
Между потребителя и продавача онлайн съществува дисбаланс в достъпа до ин-

формация, с който лесно може да се злоупотреби – например, да се продават стоки на 
по-високи цени или да се отправят целенасочени послания. Друг проблем е, че поня-
кога за хората е трудно да разберат дали общуват онлайн с човек или машина. 

Интересен е въпросът защо и как изкуственият интелект може да представлява 
заплаха.  
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Машинните алгоритми могат да обработват масиви от данни с точност и бър-
зина, които са непосилни за хората. Това прави приложенията, използващи изкуствен 
интелект, все по-популярни в области като финансите, здравеопазването, образо-
ванието, правото и други. Ако обаче липсва човешки контрол при вземането на ре-
шения, лесно могат да възникнат проблеми. Машините се учат да разпознават модели 
в бази от данни. Ако в данните са заложени определени предразсъдъци, алгоритмите 
продължават да ги възпроизвеждат в бъдеще. 

Изкуственият интелект все повече се използва за създаването на автоматизира-
ни системи за вземане на решения. В много случаи това има силно отражение върху 
хората, които влизат в контакт с тези системи ˗ например, при отпускане на кредити, 
при разглеждане на кандидатури за работа, при лечение или по правни въпроси. 

Автоматизираните системи могат да доведат до засилване и утвърждаване на 
социални разделения. Например, установени са случаи с някои алгоритми за наемане 
на работа, които дискриминират жените. 

Развитието на автоматизирани модели за вземане на решения повдига въпроси 
за това как да се спечели доверието на потребителите и да се гарантира, че техните 
интереси са взети предвид. Когато потребителите влизат в контакт с автоматизирани 
системи, те трябва да бъдат добре информирани как точно функционира алгори-
тъмът. 

 

На 12 февруари 2020 год. Европейският парламент прие резолюция, която при-
канва Европейската комисия да обмисли какви мерки са нужни, за да се гарантират 
правата на потребителите които да: 

 осигурят механизми за защита на потребителите от несправедливи или дис-
криминационни търговски практики и от рисковете, произтичащи от услуги, 
които използват ИИ; 

 гарантира по-голяма прозрачност на автоматизираните процеси; 
 направи нужното за използването само на висококачествени бази от данни, в 

които няма дискриминация. 
 

„Трябва да направим нужното за гарантирането на защитата и доверието на 
потребителите и за привеждането на правилата на ЕС за безопасността и отговор-
ността на продуктите към изискванията на дигиталната епоха“, заяви председателят 
на парламентарната комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите Петра де 
Сутер (Зелени/ЕСА, Белгия). Приетата от Парламента резолюция беше изпратена на 
Комисията и на държавите членки в Съвета. Европейската комисия, която представи 
своите планове за общ подход към изкуствения интелект на 19 февруари 2020 г. 

 

Така се проправи пътя към първите правила на ЕС за изкуствения интелект 
чрез: 

1. Намиране на баланс между защитата на гражданите и насърчаването на тех-
нологичното развитие. 

2. Ориентирана към бъдещето схема за гражданска отговорност за защита на 
частните лица и бизнеса. 

3. Ефективна система за интелектуална собственост и гаранции за разработ-
чиците. 

 

Парламентът прие предложения за това как ЕС може най-добре да регулира из-
куствения интелект (ИИ) с цел насърчаване на иновациите, етичните стандарти и 
доверието в технологиите. Разработени са препоръки какво следва да включват пра-
вилата относно ИИ в областта на етичните стандарти, гражданската отговорност и 
правата върху интелектуалната собственост.  
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Етична рамка за изкуствения интелект ще бъде разглеждана през настоящата 
2021 година. Законодателството ще очертае етичните принципи и правните задълже-
ния, които трябва да се зачитат при разработването, внедряването и използването на 
изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии, включително соф-
туер, алгоритми и данни. 

Бъдещото законодателство трябва да бъде изготвено в съответствие с няколко 
ръководни принципа, включително: ориентирани към човека и създадени от него тех-
нологии в областта на ИИ, безопасност, прозрачност и отчетност, защитни мерки сре-
щу предубеждения и дискриминация, право на правна защита, социална и екологична 
отговорност, зачитане на неприкосновеността на личния живот и защита на данните. 

Високорисковите технологии в областта на ИИ, като например тези със способ-
ности за самообучение, следва да бъдат проектирани така, че да позволяват човешки 
надзор по всяко време. Ако използването на дадена функционалност доведе до сери-
озно нарушение на етичните принципи и може да представлява опасност, следва да 
се дезактивират способностите за самообучение и да се възстанови пълният човешки 
контрол. 

 

 
 
ИИ трябва да бъде съобразен с нуждите на хората и да бъде проектиран така, че 

да позволява човешки надзор по всяко време и на всяко място. 
Отговорността за причинени от ИИ вреди също е обект на законодателна ини-

циатива, ориентирана към бъдещето рамка за гражданска отговорност, която пред-
вижда лицата, управляващи високорискови технологии на ИИ, да носят отговорност 
в случай на причинени вреди. Наличието на ясна правна рамка ще стимулира инова-
циите, предоставяйки на компаниите правна сигурност, като същевременно защитава 
гражданите и насърчава доверието им в технологиите на ИИ чрез възпиране на по-
тенциално опасни дейности. 

Правилата следва да се прилагат за физическа или виртуална дейност, свързана 
с ИИ, която нанася щети или вреди на живота, здравето, физическата неприкоснове-
ност и имуществото или причинява значителна неимуществена вреда, водеща до 
„проверима икономическа загуба“. Макар високорисковите технологии на ИИ да са 
все още рядкост, евродепутатите считат, че операторите на подобни технологии след-
ва да имат застраховка, подобна на прилаганата при моторните превозни средства. 
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Евродепутатите считат, че е важно да се прави разграничение между човешките 
творби, подпомагани от ИИ, и творбите, създадени самостоятелно от ИИ. Те уточня-
ват, че ИИ не следва да има правосубектност; ето защо притежаването на права върху 
интелектуалната собственост следва да е възможно само за хората. Разглеждат се съ-
що въпросите за авторското право, събирането на данни, търговските тайни, използ-
ването на алгоритми и дълбинни фалшификати (deep fakes). 

Ето какво се случва и в глобалният свят – там където се работи с изкуствен ин-
телект най-масово. 

Най-големите технологични компании в света държат потребителите да са наяс-
но, че полагат сериозни усилия да гарантират, че употребата на изкуствен интелект за 
пресяване на огромни масиви от данни, лицево разпознаване или изграждане на ви-
ртуални асистенти не преминава общоприетите етични и морални норми. Въпреки 
това, техните усилия да докажат, че платформите им не се използват за злонамерени 
цели не се посрещат еднозначно. Милиони скептици по целия свят гледат на тях като 
на организации, за които финансовите дивиденти са много по-важни от интересите 
на обществото. 

Затова и фразата „етичен изкуствен интелект” се превърна в новото корпоратив-
но клише, което дава база за създаването на редица вътрешни комисии, фантастични 
длъжности, изследователски проекти и благотворителни инициативи. Тяхната основ-
на цел е да се акцентира върху тревогите, свързани с расовите и половите предразсъ-
дъци, демонстрирани от много системи за лицево разпознаване например, както и да 
се обърне внимание на безпокойството, породено от евентуалната загуба на работни 
места в близко бъдеще. 

Но доколко всички тези инициативи за налагане на етични стандарти при разра-
ботката на изкуствен интелект имат смисъл? Кой може да реши кое наистина вреди и 
кое не? Google адресира всички тези проблеми, когато в края на март сформира своя 
нов съвет от външни експерти, който е призван да подпомогне контрола на начините, 
по които се използва изкуствен интелект в различните продукти на пазара. Но вместо 
да отговори подобаващо на критиките, тази инициатива всъщност създаде условия за 
вътрешноорганизационно недоволство. Така, малко повече от седмица по-късно, 
компанията отстъпи под натиска и разпусна звеното. Случки като тази предизвикват 
и нарастващи опасения, че корпоративните кампании за спазването на етични прави-
ла при разработката на изкуствен интелект се оказват беззъби. 

Големите компании полагат все повече усилия през последните години да об-
съждат своите разработки в общественото пространство. Microsoft, която често се 
опитва да се позиционира като лидер в областта на етиката и неприкосновеността на 
личния живот, публикува принципите си за разработване на изкуствен интелект, мал-
ка книжка, в която се обсъждат социалните последици от навлизането на техноло-
гията, и призова за въвеждането на някои държавни регулации. Президентът на ком-
панията дори се срещна с папа Франциск по-рано тази година, за да обсъди индуст-
риалната етика. 

Amazon наскоро обяви, че помага за финансирането на федералните изслед-
вания в сферата на „алгоритмичната справедливост“, а Salesforce използва „архитект“ 
за етична практика за изкуствен интелект, както и „главен служител по етичните 
въпроси“. Наистина би било цяло чудо да се открие голяма технологична компания 
без подобна инициатива в момента. Но дали в крайна сметка този подход ще донесе 
успех на технологичния сетор в пътешествието му към създаването на перфектния 
изкуствен интелект, предстои да видим. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Етичните насоки за достоверен изкуствен интелект можем да обобщим в след-
ните ключови изисквания, на които да отговарят системите на ИИ, за да се считат за 
надеждни: 

 Надзор на човека: Системите на ИИ следва да дават възможност на хората 
да вземат информирани решения и да насърчават основните им права. Съще-
временно трябва да бъдат осигурени подходящи механизми за контрол, кои-
то могат да бъдат постигнати чрез подходи „човек-в-цикъл“, „човек-по-
бързо“ и „човек-под контрол“, и „човешки по-власт“; 

 Техническа устойчивост и безопасност: Системите с ИИ трябва да бъдат 
устойчиви и сигурни. Те трябва да бъдат безопасни, като гарантират резер-
вен план в случай, че нещо се обърка, както и е точна, надеждна и възпроиз-
водима. Това е единственият начин да се гарантира, че също така може да се 
намали до минимум и да се предотврати и неволно вреда; 

 Управление на неприкосновеността на личния живот и данните: освен 
че се гарантира пълно зачитане на неприкосновеността на личния живот и за-
щитата на данните, трябва да се осигурят и адекватни механизми за управле-
ние на данните, като се вземат предвид качеството и целостта на данните и 
се гарантира легитимен достъп до тях; 

 Прозрачност: бизнес моделите на данни, системи и ИИ следва да бъдат 
прозрачни. Механизмите за проследяване могат да помогнат за постигането 
на тази цел. Освен това системите с ИИ и техните решения следва да бъдат 
обяснени по начин, който е адаптиран към съответните заинтересовани стра-
ни. Хората трябва да знаят, че взаимодействат с AI система и трябва да бъдат 
информирани за възможностите и ограниченията на системата; 

 Многообразие, недискриминация и справедливост: трябва да се избягва 
нечестното предубеждение, тъй като те биха могли да имат множество отри-
цателни последици, от маргинализацията на уязвимите групи, до изостряне 
на предразсъдъците и дискриминацията. Насърчаването на многообразието, 
системите с ИИ следва да бъдат достъпни за всички, независимо от всяко ув-
реждане, и да включват съответните заинтересовани страни през целия им 
жизнен цикъл; 

 Благосъстоянието на обществото и околната среда: Системите на ИИ 
следва да са от полза за всички хора, включително и за бъдещите поколения. 
Следователно трябва да се гарантира, че те са устойчиви и екологосъобраз-
ни. Освен това те следва да вземат предвид околната среда, включително и 
други живи същества, и тяхното социално и обществено въздействие следва 
да бъдат внимателно разгледани; 

 Отчетност: Следва да бъдат въведени механизми, които да гарантират отго-
ворността и отчетността на системите на ИИ и техните резултати. Одитната 
приложимост, която позволява оценяването на алгоритмите, процесите на 
данни и проектиране, играе ключова роля в него, особено в критични прило-
жения. Освен това следва да се осигури достатъчна достъпна защита. 

 
4. ИЗВОДИ 
Навлизането на изкуствения интелект в ежедневието ни бележи началото на ед-

на нова ера, в която все повече и повече задачи започват да се изпълняват с минимал-
на или дори и без никаква човешка намеса. Благодарение на изкуствения интелект за 
първи път в историята на човечеството съществува възможност автономни системи 
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да изпълняват сложни задачи, като обработка на големи количества информация, из-
числяване и прогнозиране, учене и адаптиране към променящата се среда, разпозна-
ване на определени ситуации и вземането на решения на базата на всички тези данни. 
Това от своя страна открива нови възможности за развитие, модернизиране и усъвър-
шенстване на всички области на човешкия живот, но същевременно крие и много 
рискове. Рисковете се свързват най-вече с факта, че изкуственият интелект доскоро 
беше напълно непозната материя. Затова и обществените отношения, които възник-
ват по повод неговото използване все още не са напълно уредени от закона. Това е 
напълно обяснимо, защото законодателят е изправен пред предизвикателство в опи-
тите се да урегулира тази материя, поради факта, че изкуственият интелект повдига 
редица, които нямат еднозначен отговор. 

Правните предизвикателства, които поставя изкуственият интелект, са пряко 
свързани с факта, че само до преди няколко десетилетия липсваше всякаква уредба 
на обществените отношения възникващи във връзка с изкуственият интелект. Наше-
то право предвижда, че при непълнота в закона следва тя да се попълни чрез анало-
гия на закона или аналогия на правото, но в случая с изкуствения интелект това е не-
приложимо, защото по отношение на него не само съществува непълнота, а цялостна 
липса правна уредба. Опитът в подобни ситуации сочи, че първата стъпка, която 
обикновено се предприема при уреждането на тези обществени отношения минава 
през хармонизирането им със съществуващите етични норми.  

В Европейския съюз от 2018 година насам усилено се работи по въпросите, 
свързани с изкуствения интелект с цел да съвмести новите технологии с етичните 
принципи. Еднозначно се посочва, че един от начините за вписването на изкуствения 
интелект в съществуващото законодателство минава през съгласуването му с етич-
ните норми. В израз на желанието си да предприемат общ подход в тази сфера, на 10-
ти април 2018 г. държавите членки подписват Декларация за сътрудничество в об-
ластта на изкуствения интелект, като в нея отново се обръща специално внимание на 
етичните принципи, които служат като гарант за отговорното използване на изкуст-
вения интелект. 

Най-често се поставя въпросът чии етични принципи ще се спазват, на гражда-
ните, на експертите в областта или на политиците? В търсена на отговор на този въп-
рос е проведено мащабно изследване сред граждани, експерти в областта на изкуст-
вения интелект, политици, неправителствени организации, профсъюзи, както и всич-
ки страни, заинтересовани по някакъв начин с въпроса. В резултат от него бе изгот-
вена Монреалската декларация за отговорно развитие на изкуствения интелект, чийто 
преамбюл заявява, че декларацията следва да служи за „морален компас“ 10 при 
уреждането на употребата на системи, използващи изкуствен интелект.  

Прави впечатление, че независимо в какъв план се разглежда употребата на из-
куствения интелект, на ниво Европейски съюз, на ниво Съвет на Европа или на едно 
по-глобално ниво, винаги могат да се изведат следните положения, общи за всяко ед-
но ниво: 

-  на първо място, единодушно се посочва, че изкуственият интелект не бива да 
влиза в противоречие със съществуващата вече законодателна уредба; 

-  на второ място, изкуственият интелект трябва да гарантира без всякакво съм-
нение, че употребата му няма да е в разрез с основните човешки права; 

-  на трето място трябва да съществуват достатъчно гаранции, че системите ня-
ма да причинят преднамерена вреда, като тук вредите възникнали в резултат 
на грешка или инцидент не се включват, доколкото са взети всички предвари-
телни мерки по предотвратяването. 



 
 
 
 
 
 

ХXII Юбилейна конференция за СНТ               БСУ - Годишник, Том ХLIII, 2021 
 

337 

От тук може да се направи недвусмисленото заключение, че етичните принципи 
служат за своеобразна рамка при създаването на правната регулация, свързана с из-
куствения интелект. 

Изкуственият интелект бележи едно ново начало в еволюцията на човечеството. 
Той е в състояние да промени изцяло традиционния начин на функциониране на вся-
ко общество. Безспорно е, че изкуственият интелект е огромна крачка напред както в 
научен, така и технологичен план и е в състояние да допринесе съществено за разви-
тието и модернизирането на много сфери от човешкия живот. За да се възползваме 
това обаче трябва да съществуват гаранции за сигурността и ефективността на тези 
системи, а те могат да бъдат осигурени само чрез създаване на правна рамка, основа-
на на етични ценности и човешки права. 

 

 
 

Еврокомисията обмисля да наложи нови правила, които ще разширят обхвата 
на потребителските права и те вече ще включвавт технологиите за лицево разпоз-
наване. Този ход е част от по-цялостен подход на комисията за справяне с етичното и 
отговорно използване на изкуствения интелект в днешното цифрово общество. 

По целия свят полицейските служби и разузнавателните агенции налагат техно-
логии, които представляват значителен риск от злоупотреби, тъй като не подлежат на 
обществени консултации или процеси, които да създадат отчетност или оправдание 
за употребата им. Съществуват държави, които не се интересуват от правата на граж-
даните и правото им на лична неприкосновеност. Но технологията се прилага за наб-
людение и САЩ, Великобритания и Швеция, държави, където тези права уж са „све-
щени“, така че „линията“ започва да се размазва.  

Мотивите за прилагането на технология за лицево разпознаването в мрежите за 
наблюдение са без значение. Без обществени консултации и прозрачност, тези по-
лицейски служби, агенции, органи на публичния сектор и частни компании напълно 
пренебрегват правото на гражданите на неприкосновеност на личния живот. Гражда-
ни все пак биха могли да подкрепят подобни инициативи, избирайки по-голяма си-
гурност или по-голяма полза за потребителите спрямо правото на неприкосновеност 
на личния живот, но те имат право да бъдат попитани.  
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Тази технология може да бъде двигател за положителни промени в света, когато 
се прилага и управлява правилно. Скенерите за лицево разпознаване ускоряват имиг-
рационния процес на летищата, а Telia изпробва платежна система, използвайки раз-
познаване на лица във Финландия за покупка на сладолед например. Когато бъдат 
внедрени правилните процеси, има много ползи, които могат да бъдат реализирани. 

Липсата на действия свързани и с фалшивите новини, с онлайн тормоза, с ки-
берсигурността, разнообразните вериги на доставки или консолидирането на властта 
в ръцете на малцина създава трудни ситуации в целия свят. Сега на Еврокомисията и 
на националните правителства на страните от ЕС им е трудно да настигнат напредъка 
на технологиите. Това е една област, в която Европейската комисия отчаяно трябва 
да изпревари технологичната индустрия – рискът и последствията от злоупотреба с 
технологията са твърде големи. 
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1. Какво наричаме електронно обучение “E-learning”? 
 

„E-learning” e процес на обучение извършван в електронна форма чрез Интернет 
или Интранет с помощта на специална система за управление процеса на обучение.  

През 2020 година, ние станахме свидетели на необходимостта от електронното 
обучение във всяка една част от образованието. В момент на световна пандемия, 
единствената алтернатива на обикновеното (т.н. присъствено) образование се оказа 
електронното обучение в домашни условия. В този труден момент, много от препода-
вателите трябваше да се научат за кратко време да преминат в електронна среда на 
обучение.  

Важно е да отбележим, че идеята на електронното обучение не е да измести жи-
вият контакт и присъствен елемент в образованието, а да бъде комбинирано с други 
методи за преподаване, което да доведе до много по-добри резултати. Можем да си 
представим колко може да ни помогне достъпът до цялата полезна информация на-
мираща се в Интернет. Електронното обучение „E-learning” може да се срещне и под 
имената: компютърно обучение, онлайн обучение, мултимедийно обучение и дистан-
ционно обучение. 

Компютърното обучение предполага използването на учебни материали за 
самообучение, при които обучаваният сам може да определя темпото, последовател-
ността на уроците и стила на учене.  
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Онлайн обучението („Уеб базирано обучение“) представлява метод за препода-
ване изцяло разчитащ на Интернет и Интранет среда за преподаване, което е и връз-
ката между преподавател и учащ. 

Мултимедийното обучение е метод за преподаване, който включва визуализира-
не на лекцията по време на преподаването. Най-често софтуера за този вид обучение 
е Microsoft PowerPoint, където създадените презентации следват точно и ясно лекто-
рът, допълнение от картинки, видео, звукови ефекти и най-важните части от текста. 
Много проучвания сочат, че този метод на обучение е най-ефективен. 

Дистанционното обучение отговаря на нуждите на обучаваният от гъвкаво обу-
чение, достъп по всяко време и от всяко място.  

 
За да се осъществи E-learning в пълния си потенциал е необходимо наличието 

на средства за комуникация, което го прави изцяло зависимо от нивото на развитие 
на информационните и комуникационните технологии. 

Важно е да отбележим, че въпреки модерното име, това не е нова идея появила 
се с новите технологии. 

 
2. История на Електронното Обучение 
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За пръв път E-learning модел на обучение е използван през 1840 година от Исак 
Питман. С помощта на новосъздадената в Англия евтина и сигурна поща наречена 
„penny post” той успява да изпраща лекционен материал и пособия на своите сту-
денти в цялата страна, като ги обучава на стенография, без дори да ги е виждал. Сис-
темата е просто изпращане на ръкописни и печатни материали, като учениците е 
трябвало да решават задачи изпратени от учителя. След като ги решат те връщат пис-
мото с решенията, а учителя проверява и добавя „забележки“ към решенията. След 
това следва кратка „нота“ за тяхното развитие и напредъкът им плюс още материали 
и нови задачи за учащите се. След това откритие се появява този тип форма на 
обучение, като много от известните университети са предлагали този тип обучение.  

 

В историята на ЕО можем да разгледаме три основни периода на развитие: 
Първи период: Pre-educational technology 
В този период се разчита изцяло на способностите на обучаваният поради лип-

сата на бърза комуникация, той е длъжен сам да се справя в затруднения свързани с 
обучението и да се опитва сам да излиза от трудните ситуации. Материалите използ-
вани за този тип обучение са много подобни или същите, използвани за нормалното 
присъствено обучение. Няма специално подготвени материали за дистанционно обу-
чение. 

Втори период: Educational technology 
Този период се свързва със съзнателна и систематична употреба на технологии 

в обучението, системите са изцяло създадени с идеята да удовлетворяват обучаващи-
те се. Създават се материали изцяло подходящи за дистанционно обучение и следене 
на развитието на курсиста. Създаден е завършен цикъл на създаване, изпълнение и 
оценка на процеса на обучение.  

Този период достига много по-добра ефективност на eLearning, може почти да 
се постави наравно с редовното обучение. 

Трети период: Virtual classroom communication technology 
Тук технологиите са неразделна част от обучението. Възможността за комуни-

кация и обучение лице в лице са факт, създаване на виртуални класни стаи и методи 
за оценяване могат да дадат реална представа за това как се представя курсиста. За 
целта се изработва сайт/ сайтове в кибер пространството, където се съхраняват всич-
ки материали и задачи нужни за процеса на обучението.  

 

3. Предимства и недостатъци на електронното обучение 
 

 
Предимства на eLearning 
o Достъп до много разнообразни и пълни по обем материали свързани с обуче-

нието.  
o Много ефективен метод за провеждане на онлайн курсове. 
o Поради удобството си и гъвкавостта си, ресурсите са достъпни навсякъде и 

по всяко време. 
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o Всеки от обучаваните може да работи на пълно работно време и да учи през 
почивните часове от денонощието, като сам определя кога и как да се под-
готвя за курса. 

o Уеб базираното обучение насърчава активното и независимо обучение. 
o Достъп до мрежата 24/7. 
o Лекциите на видео запис, могат да бъдат пускани отново и отново на местата 

които са неясни на обучаващият се, което води до затвърдени знания в областта. 
Недостатъци на eLearning 
o Повечето от онлайн оценките се ограничават до въпроси, които имат само 

обективен характер. 
o Съществува и проблемът със степента на сигурност на програмите за онлайн 

обучение. 
o Автентичността на работата на конкретен студент, също е голям проблем. 

Почти всеки може да създаде проект, който да предаде от името на студента. 
o Оценяването на студента в eLearning среда, обикновено е базирано главно на 

знания и не непременно базирано на практичност. 
 

4. eLearning в нашият живот 
 

През 2020 година пандемията от Sars Covid-19 накара много от учениците и сту-
дентите в цял свят да останат по домовете си и да се обучават дистанционно. Техно-
логичните решения в този тежък момент доведоха до употребата на широк спектър 
от софтуерни системи, от прости програми за въвеждане на текст до някои по сложни 
системи за управление на обучението и учебното съдържание (Learning Content 
Management Systems). 

Най-общо могат да бъдат квалифицирани по следния начин: 
 Авторски програмни продукти (Authoring Packages); 
 Системи за управление на обучението (Learning Management Systems – LMS); 
 Системи за управление на учебен контент (Learning Content Management 

Systems – LCMS). 
Авторски програмни продукти (Authoring Packages) – тези продукти улесняват 

преподавателите при самостоятелна разработка на учебното съдържание. Преподава-
телят помества необходимата информация на определено място в кибер пространст-
вото, където той получава административни права. 

Системи за управление на обучението (LMS) – необходими са за контролиране 
на голям брой обучаеми, като позволява абсолютен контрол над всеки един учащ. 

Учащите се регистрират в обявената за обучение платформа, където получават 
ограничени права за достъп за извършване на уеб – базирани дейности от преподава-
телите и администраторите. 

Администрирането на учебната програма тук е ключово, поради това този тип 
администрация на учебния процес е сведен до лесна за употреба софтуерна система, 
която удовлетворява участниците в учебната програма. 

Информацията се представя достъпно и в лесен за възприемане вид, където мо-
же да се проследи прогреса на обучаемия и с ясно видими резултати. Комуникацията 
между участниците може да става чрез чат, форумни дискусии, е-семинари и други. 

Системи за управление на контента (LCMS) – основна част в обучението. Благо-
дарение на този вид системи, могат да бъдат управлявани, поддържани и доставяни 
големи количества данни, необходими за правилното провеждане на курсовете в он-
лайн среда. Уеб-базираното учебно съдържание е особено ефективно заради лесния 
достъп и начина по който могат да работят голям брой преподаватели, голям брой 
студенти без да се допускат грешки. 
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5. Стандарти за правилно провеждане на eLearning 
 

 
 

Основните изисквания за правилно провеждане на ЕО са следните: 
 Достъпност – осигуряване на достъп до учебните ресурси с учебна цел от от-

далечено местоположение, за да бъдат доставяни до различни други место-
положения. 

 Многофункционалност – описание на учебните компоненти в една насока с 
един набор от команди и използване в друга насока с друг набор от команди. 

 Стабилност – устойчивост на учебния ресурс на технологическите промени, 
без да се конструира, конфигурира и кодира отново. 

 Многократно използване – обединение на учебни компоненти в много при-
ложения и контексти.  

 
6. Видове виртуални среди за електронно обучение 
 

В тази среда купувача на такава система получава, че тя ще отговаря на нужди-
те му и ще служи за целите, които е закупена. Софтуерната среда е много конкурент-
но жестока, при което през един или два месеца софтуерните продукти се обновяват. 
Преподаватели, които се заемат с такива системи, се нуждаят от WebCT, Blackboard 
или системи с отворен код като Мoodle или COSE. 

Образователната (e-Learning) среда обединява софтуерната система за подържа-
не и предоставяне на курсове за обучение WebCT и WebCT. com сайта. Този сайт 
предлага множество източници за обучение за различни дисциплини. В момента по-
вече от 46 000 висши учебни заведения използват този сайт, с над 6.6 милиона запи-
сани студенти в 1,447 инсти туции от 56 страни.  

Системата улеснява разнообразие от средства подпомагащи за протичането на 
курса. Преподавателя може да види и страниците на курса точно както те ще изглеж-
дат и за студента. 

 

7. Видове комуникации в електронното обучение 
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Физическото разделение между преподавател и ученик е една от основните ха-
рактеристики на електронното обучение, така че една от най-важните задачи е кому-
никацията между тях да бъде максимално ефективна. 

От гледна точна на студента, има три типа взаимодействия в процеса на изуча-
ване на един дистанционен курс: 

o Между студента и съдържанието в курса 
o Между студента и преподавателя 
o Между студентите  
Четвъртото взаимодействие касае преподавателя и съдържанието на курса, поя-

вило се по време на създаването на учебните материали. 
 
8. Различия на електронната форма на обучение от традиционната 
 

Освен предимства и недостатъци имаме доста различия, които трябва да бъдат 
положени в отделна част. Те не биха се категоризирали като плюсове и минуси, а 
като неделима част от електронното обучение. 

 Електронното обучение позволява едновременно общуване с много източни-
ци на учебна информация (електронни библиотеки, бази данни и др) на 
голямо количество студенти, като комуникационните мрежи помагат за този 
тип общуване. 

 Разходите за подготовка и обучение на специалисти спадат драстично, по-
ради ефективното използване на техническите средства за обучение. 

 По-бързо, ефективно и прагматично усвояване на учебния материал. 
 Социално равноправие при електронно обучение – равни права за ползване 

на материалите и обучението за всички независимо от разстоянието, здрав-
ното състояние на студента и неговата материална осигуреност. 

 Интернационалност на електронното обучение.  
 
Като обобщение бих изразил собственото си мнение, че това е най-добрата фор-

ма на обучение. Изтъкнах доста предимства, като много от тях са абсолютен факт. 
Икономически ефективен и удобен за обучение на студенти вариант с много предим-
ства (достъпност на материалите 24/7, без ограничение на място и време). eLearning е 
най-удобният и иновативен вариант за обучение, полезен както за големия бизнес, 
така и за съвременното обучение на студенти и ученици. 

Въпреки големия интерес към ЕО, то не е с неограничени възможности. 
Съществена пречка за развитието на ЕО е липсата на достъп до необходимата техно-
логична инфраструктура, без която ЕО не може да съществува. Лошата технологична 
инфраструктура може да донесе повече вреда отколкото полза на преподавателите и 
обучаемите. Цените на софтуера и хардуера спадат, но нерядко има други разходи, 
които често се пренебрегват, например разходите за поддръжка на инфраструктурата 
и подготовката на преподавателите. 
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ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ЕЕ) 

ПОВИШАВАНЕ НА ЕЕ В ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД 
 

Недялка Стайкова 
Бургаски свободен университет 

 

ENERGY EFFICIENCY (EE) 
INCREASING ITS IN THE HOUSING BUILDING FUND 

 

Nedqlka Staykova 
Burgas Free University 

 
Abstract: The requirements of the Energy Performance of Buildings Directive and the 
Energy Efficiency Directive are for the introduction of minimum requirements for the use of 
energy from renewable sources in new or in buildings subject to major repairs, together 
with other requirements for the promotion of energy production from RES in buildings 
contained in the Renewable Energy Directive. 
 

Key words: Energy Efficiency, renewable sources, Renewable Energy Directive. 
 
 

Въведение 
 

Изискванията на Директивата за енергийните характеристики на сградите и 
Директивата за енергийната ефективност са за въвеждане на минимални изисквания 
за използване на енергия от възобновяеми източници в нови или в сгради, подлежа-
щи на основен ремонт, заедно с други изисквания за насърчаване на производство на 
енергия от ВЕИ в сгради, съдържащи се в Директивата за възобновяемите енергийни 
източници (Фиг. 1, А, В). 

 

Фиг. 1. А - ЖС за ремонт; В - ВЕИ на жилищна сграда. 
 

I. Директива 2010/31/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от  
19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите 

 

Целта е да се подобрят  енергийните характеристики на сградите в рамките  на 
държавите-членки на Европейския съюз, като се вземат предвид външните климатич-
ни и местни условия, както и изискванията за параметрите на вътрешния въздух при 
спазване на съотношението „разходи-ефективност“. 
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II. Национално законодателство  
1. Закон за енергийната ефективност ( ЗЕЕ). 
2. Закон за енергетиката (ЗЕ). 
3. Закон за устройство на територията (ЗУТ) – едно от изискванията на Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) към строежите е изискването за енергийна  ефек-
тивност (чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ). 

 
Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 

от 2015 г.) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с ос-
новните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС)  
№ 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмя-
на на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за: 6. иконо-
мия на енергия и топлосъхранение; 

 
Фиг. 2. За собствени нужди. 

 
Чл. 147. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се изисква одобряване на инвести-

ционни проекти за издаване на разрешение за строеж за: 14. (нова – ДВ, бр. 35 от 
2011 г., в сила от 03.05.2011 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 21.05.2019 г.) 
монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия 
и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощ-
ност до 1 МW включително към съществуващите сгради в урбанизираните терито-
рии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им по-
землени имоти. 

 
Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност 

 Наредба No 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (загл. изм. – ДВ, 
бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.); 

 Наредба No Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, 
структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация; 

 Наредба No Е-РД-04-1 от  22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефектив-
ност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

 Наредба No Е-РД-04-2 от 22.01.2016  г. за  показателите за разход на енергия  
и енергийните характеристики на сградите; 

 Наредба No Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за 
разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишле-
ни системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определя-
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не на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефектив-
ност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания; 

 Наредба No 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за про-
ектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за произ-
водство, пренос и разпределениена топлинна енергия; 

 Наредба No Е-РД-04-3 от 4 май 2016 г. за допустимите мерки за осъществя-
ване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказ-
ване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките 
за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им. 

 
III. Критерии за приоритизация на жилищни сгради  

 

 Наличие на конструктивно обследване/ необходимост от конструктивно ук-
репване; 

 Наличие на обследване на ЕЕ, сертификат (Фиг. 3); 
 

 

Фиг. 3. Образец на Сертификат за енергийна характеристика на сграда. 
 

 Най-ефективна инвестиция – спестена енергия/ необходим ресурс за осъще-
ствяване; 

 Година на построяване на сградата; 
 РЗП на обекта и брой домакинства. 
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IV. Обследване на еднофамилна жилищни сграда чрез прилагане на мерки 
за ЕЕ 

 

Необходими дейности за обследване на избрания обект 
 

Обследване за ЕЕ Обследването има за цел да установи: 
1. Вида и състоянието на конструкцията на сградата; 
2. Вида и състоянието на земната основа; 
3. Вида и състоянието на използваните материали за носещите конструктивни 

елементи; 
4. Наличието или липсата на дефекти по конструктивни елементи на сградата по 

видими белези, и да извърши анализ на причините за възникването им; 
5. Съответствието на изпълнения строеж по отношение на действащите нацио-

нални нормативни актове за проектиране на строителни конструкции, които 
са били в сила по времето, когато обектът е проектиран; 

6. Съответствието на изпълнения строеж по отношение на актуалните действащи 
национални нормативни актове за проектиране на строителни конструкции; 

7. Има ли необходимост от мероприятия за укрепване на сградата или отделни 
нейни конструктивни елементи, с оглед осигуряване нейната безопасна експ-
лоатация в бъдеще. 

 Технически паспорт на сградата; 
 Инвестиционен проект; 
 Авторски и Строителен надзор; 
 Дейности за СМР; 
 Слънчеви системи за БГВ (битова гореща вода) и термопомпи в жилищни 
сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи. 

 

3.1. Налична документация: 
a) Виза за проектиране – липсва; 
b) Данни за земната основа-Няма намерен съществуващ ИГД; 
c) Одобрена проектна или екзекутивна документация; 
d) Документирани записи за констатирани грешки в конструктивните схеми и 

детайли, констатирани дефекти и/или отклонения в качествата на вложените 
материали и изпълнени елементи, детайли и съединения; 

e) Издадена скица. 
 

3.2. Местонахождение:  

3.3. Данни за година на проектиране и строителство 
 

3.4. Действащи нормативни документи към момента на проектиране и 
строителство на стари сгради: 

a) „Натоварвания на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране”, 1964 г.; 
b) „Натоварвания на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране” – допъл-

нение, 1970 г.; 
c) „Норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструк-

ции”, 1968 г. 
d) „Норми и правила за проектиране на земната основа на сгради и съоръже-

ния”, 1970 г.; 
e) „Правилник за строителство в земетръсни райони – 1964 г., изменения и до-

пълнения 1972 г. и 1977 г.; 
f) Типова номенклатура за изпълнение на сгради по ЕПЖС строителна система. 
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3.5. Обемно-планировъчни данни за сградата: 
Обектът представлява: 
Строителна система – безскелетна конструктивна схема, сглобяеми стенни и 

подови панели по номенклатура Бс IV-VIII - БП. 
a) Застроена площ; 
b) Кота корниз; 
c) Кота било; 
d) Категория на строежа – ЗУТ чл. 137 ал. 1 т. 3; 
e) Инсталационно осигуряване: – ВК - Ел. Инсталации; 
f) Архитектурно заснемане-разпределение типов етаж. 

 
3.6. Строителна конструкция. 
a) Определяне на конструктивната система 

 
3.7. Задължителни мерки за поддържане на безопасна експлоатация. 
 

 Основен ремонт на канализационната система на сградата и връзката с улич-
ната канализация с цел запазване на носещата способност на земната основа. 

 Цялостна подмяна и ремонт на покривните изолационни слоеве, улуци и во-
досточни тръби. 

 Да се изпълнят обходни отводнителни алеи с водоплътни настилки за дъж-
довни и други води по терена. 

 Да се ремонтират и възстановят , бетонното покритие и корозиралите стома-
нени части (армировка и профили) по всички елементи. 

 Усилване и/или подмяна на всички парапети с корозирали стоманени профи-
ли и връзки със стоманобетонната конструкция. 

 Изпълнение на допълнителни укрепващи елементи за връзка на външните па-
нели с останалата част от конструкцията на сградата. 

 Обработка на фугите между фасадните панели с водоплътен материал преди 
полагането на новите топлоизолационни слоеве 

 За правилната и безопасна експлоатация на сградата в бъдеще, е необходимо 
да се извършват още: 

o Периодични ремонти на покривните изолации на всеки 5 години, като не е 
допустимо претоварване на покривната конструкция с повече от съществува-
щите в момента хидроизолационни материали; 

o Своевременно да се почистват покривните воронки с оглед избягване на за-
пушването им и оттам – възникването на течове и повреди в покрива; 

o Необходимо е редовно да се преглеждат и ремонтират всички вертикални ка-
нализационни тръби с цел да се предотвратят течове в зоната на премина-
ването им през сградата; 

o Периодично трябва да се почиства хоризонталния канализационен клон 
свързващ сградата с уличната канализация, с цел предотвратяване на течове, 
овлажняване на земната основа и възможно поддаване на фундаментите на 
сградата вследствие на това; 

o След 10 години да се извърши ново обследване на сградата; 
o След изтичане на 50-годишния експлоатационен срок на сградата да се из-

вършва обследване на строежа на всеки 5 години. 
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Фиг. 4. Резюме на Доклад за извършеното обследване. 
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АВТОНОМЕН ДРОН ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МОРСКИ ВОДИ 

 

Калоян Тотев, Кристиян Стоянов 
Бургаски свободен университет 

 
SEA CLEANING AUTONOMOUS DRONE 

 

Kaloyan Totev, Kristiyan Stoyanov 
Burgas Free University 

 
 
Abstract: This paper presents a concept for an autonomous water cleaning drone and a 
power plant that is located in the sea, purposed to charge the drone.  
 
Key words: PV-system, sea pollution, drone. 
 

 
Въведение 
 

Едни от най-сериозните проблеми, пред които е изправено човечеството, са 
свързани с опазването на околната среда и водите. По данни на Greenpeace от 2018 г., 
българската част на Черно море е една от най-замърсените части по света, като глав-
ният замърсител е пластмасата.  

Според данни от EU neighbors east, 85% от замърсяването на Черно море от 
2019 г. се дължи на пластмасата, която най-често постъпва в чорето от вливащите се 
в него реки. Ако тази пластмаса не бъде извадена от морето, тя се разтваря във водата 
и се образува в микропластмаса, която е значително по-трудна за почистване. Тя 
представлява една значителна част от замърсяването на черноморската вода.  

Замърсяването представлява огромна опасност за морският живот и неговото 
разнообразие. Настоящият доклад има за цел да представи концепция за автономен 
морски дрон, който може да подпомогне за разрешаването на този проблем. Той ще 
събира пластмасата от водата преди тя да се е разтворила и ще се захранва от възоб-
новяеми енергийни източници. 

 
Концепция на предложената система 
 

Дронът има за задача да събира отпадъци от морето, като за целта бива управля-
ван от микрокомпютър Raspberry pi. Микрокомпютърът взема решение кога да се 
задвижват различните мотори в тялото на дрона, след като е обработил информация-
та, получена от камера за разпознаване на обекти.  

Дронът се захранва чрез PV панели, разположени на горната му повърхност. 
Когато енергията падне до опасно ниско ниво, той се връща към водна станция, която 
се съхранява слънчева и вятърна енергия.  

 
Дизайн 
 

Дронът ще има дизайн, подобен на този на „WasteShark” (Фиг. 1), комбиниран 
със соларното захранване на „seavax” (Фиг. 2). 
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Фиг. 1. „Waseshark”. 

 
Фиг. 2. „Seavax”. 

 
III. Функции 

3.1. Задвижване: 
 

 Напред – за задвижване в права посока, дронът ще използва електромотор, 
закрепен в задна му част, както е показано на Фиг. 3; 

 

 

Фиг. 3. Задвижване на дрона. 
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 Насочване – използва се перка, закрепена на задната част на дрона, която се 
командва от Raspberry pi и се задвижва от електрически мотор (Фиг. 4) 

 

Фиг. 4. Перка за насочване на дрона. 
 

 Маневреност – за маневреност дронът ще притежава още четири допълни-
телни мотора, по два, закрепени от всяка страна (Фиг. 5). Те ще бъдат зад-
вижвани само когато дронът трябва да се завърти на място, за да се насочи 
към близка цел. 

 

 
Фиг. 5. Разположение на страничните мотори. 
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3. 2. Автономен контрол 
 

Контролирането на дронът се осъществява от Raspberry pi 4 микро компютър, 
който взима решения на база информация, която получава от камера, GPS и различни 
сензори, поставени в него. 

A. Камерата изпраща видео в реално време на raspberry pi. Информацията от 
видеото се обработва, като обектите които са прехванати в кадър биват разпознати 
чрез сравнението им с предварително създадена база данни. Програмата се обучава 
предварително и създава базата от данни чрез TensorFlow и python. На Фиг. 6 е пока-
зана работата на TensorFlow. Ако се засече отпадък, дронът се насочва към него и го 
улавя в клетката си. Ако засече препятствие, като камък, шамандура или мрежи за от-
глеждане на миди, обръща посоката си на движение. Ако засече живо същество, кое-
то е прекалено близо, дронът го избягва, ако то е далеч бива игнорирано. 

Фиг. 6. Работа на TensorFlow. 
 
 

 
Фиг. 7. Примерен TensorFlow код. 
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B. Дронът следи своите GPS координати през предварително определен пе-
риод от време. След всяко измерване на местоположението се прави изчисление, по-
казващо разстоянието на дронът от станцията за презареждане. Ако това разстояние е 
опасно голямо, за да може дронът да се върне до нея за презареждане, без да се из-
черпа зарядът на батерията, то дронът се насочва към станцията. Друга функция на 
GPS е да изпраща информация относно местоположението си до станцията. 

C. Дронът ще разполага със сензори, които да отчитат колко е пълен зарядът 
на батериите му и скоростта им на зареждане от PV панелът. 

D. Комуникацията със станцията за презареждане се осъществява чрез радио 
връзка, поради широкия обхват. 

 
IV. Централа за презареждане 
 

Както се вижда от Фиг. 8, централата ще разполага с няколко източника на 
възобновяема енергия. Тя ще бъде оборудвана с Raspberry pi, който да извършва ко-
муникация с дрона и ще осъществява достъп до сървър.  

Информацията, получена от дрона, както и тази от самата централа за добиване 
на „зелена“ енергия, ще се изпраща до сървъра.  

По този начин всеки потребител на мобилно приложение, създадено за съответ-
ната цел, може да проследи работата на дрона в реално време. 

 
 

 

Фиг. 8. Концепция за морска електроцентрала. 
 
 

Заключение 
 

Опазването на околната среда и водите е едно от най-сериозните изпитания 
поставени пред човечеството. Въпреки това всекидневно във водите биват изхвърля-
ни тонове отпадъци. 

Реализирането на този проект би подпомогнало да се предотврати изправянето 
на хората пред една екологична криза и би спасило множество морски обитатели.  
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СИСТЕМА ЗА НАСОЧВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ 
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SUN TRACKING SYSTEM FOR PHOTOVOLTAIC PANELS USING 

PLC CONTROLLERS 
 

Anton Vasilev, Radoslav Simionov, Hrusav Hrusafov  
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Abstract: This paper proposes a sun tracking system that would help increase the efficiency 
of photovoltaic panels by moving them so that the best power generating results are 
achieved. 
 

Key words: PV-system, sun tracking, green energy 
 
 

Въведение 
През последните десет години се забелязва значително увеличение в използва-

нето на източници на енергия, които преобразуват възобновяема енергия в електри-
ческа.  

Европейският съюз, както и правителствата на различни държави насърчават 
изграждането на ферми за чиста енергия.  

Един от най-често използваните методи за добив на „зелено“ електричество са 
фотоволтаичните панели. Добивът на енергия от тези панели може да бъде увеличен 
с до 41% при използването на насочваща система, която може да се движи по две 
оси. 

 Резултатите от проведени експерименти показват, че увеличаването на добива 
на енергия варира между 10% и 45% спрямо статично поставени панели. Енергията, 
която системата за следене и насочване консумира е между 2% и 5% от получената 
енергия.  

Този доклад предлага концепция за изготвянето на система за насочване, която 
може значително да повиши добива на енергия от соларни панели и следователно, да 
намали вредните емисии от генерирането на електрическа енергия.  

 
1. Концепция на предложената система 

1.1. Алгоритъм на работа на предложената система 
Предлага се създаване на система за насочване, която стартира своята работа на 

база извършена проверка на стойностите на сензор, който отчита позицията на слън-
цето.  

След като изчисли получените данни и направи заключение за това каква би би-
ла оптималната позиция на панела, системата изпраща сигнал към електромотори и 
позицията фотоволтаичните панели се променя. 

Прави се повторна проверка на показанията на сензора, който следи позицията 
на слънцето. Ако след изчисленията се окаже, че позицията на която са били премес-
тени фотоволтаичните панели не е оптимална, процесът се повтаря.  
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Ако проверката покаже, че е избрана най - добрата позиция, системата минава в 
режим на пестене на енергия за десет минути, преди цикълът да се повтори. 

 

 
Фиг. 1. Алгоритъм на работа на предложената система. 

 
2. Необходими елементи за работа на предлаганата система 
2.1. Фото резистор (Light Dependent Resistor) 
Светлинно зависимият сензор, наричан още фоторезистор, е устройство което 

работи на принципа на фотоелектричния ефект. Този сензор увеличава своето съпро-
тивление право пропорционално на интензитета на светлината, която пада върху не-
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го. Змиевидната линия по средата на елемента е съставена от слой кадмиев сулфид, 
който се простира от единият край на сензора до другия (Фиг. 2).  

Тази линия е за фотопроводник и съдържа изключително малко количество 
електрони, когато не е осветена. Този тип сензори може да се използват за отчитане 
положението на слънцето спрямо панела.  

За това са необходими четири резистора, разделени с прегради (Фиг. 3). Микро-
контролерът на системата се стреми да изравни стойностите на съпротивлението, по-
лучени от всеки резистор, като завърта панела спрямо слънцето на определена позиция. 

 
Фиг. 2. Схема и означение на фоторезистор. 

 

 

Фиг. 3. Устройство за следене на позицията на слънцето. 
Разположение на фоторезисторите и преградите между тях.  

А – поглед отгоре; В – поглед отстрани. 
 

2.2. Сензор за тегло 
Този сензор може да бъде поставен в основата на фотоволтаичния панел (Фиг. 4). 

Целта е да се засече нежелано натоварване върху панела. Главната причина за поста-
вянето на сензора е отчитане натрупване на сняг. 
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Фиг. 4. Сензор за тегло. 

 
2.3. Сензор за температура/ влажност 
 

Този сензор се използва, за да се отчете момента на преминаване на критичната 
температура, при която продуктивността на фотоволтаичния панел започва да пада 
(Фиг. 5). При такава ситуация се активира системата за охлаждане, при наличие на 
такава. 

 

 
Фиг. 5. Сензор за температура/влажност. 

 
2.4. Контролери 
 

За целите на проекта най-подходящият контролер е Arduino nano (Фиг. 6), 
поради малките му размери и съвместимостта му с модула за управление на релета. 
Неговата цена е ниска, той дава възможност да бъдат направени необходимите изчис-
ления. 
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Фиг. 6. Контролер Аrduino nano. 

 
2.5. Мотори 
 

За целите на проекта най-ефикасни биха били серво мотори, поради възможнос-
тите им да се завъртат с точно определена зададена стойност в градуси и поради от-
носително ниската им цена. 

 

 
Фиг. 7. Серво мотор. 
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3. Създаване на код за контролиране на работата на сервомоторите 
 

 
 

Фиг. 8. Примерен код за контролиране на серво моторите. 
 

Заключение 
 

Целта на предложената система е да се оптимизира работата на фотоволтаична 
централа с възможности за следене на слънцето.  
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РАЗРАБОТКА И КОНСТРУКЦИЯ НА ДВА НАПЪЛНО 

АВТОНОМНИ МОБИЛНИ МИНИ-СУМО РОБОТА 
 

Силвия Войнова Войнова, Искра Георгиева Тенева 
ППМГ „Акад. Никола Обрешков“  

 
THE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF TWO FULLY 

AUTONOMOUS MOBILE MINI-SUMO ROBOTS 
 

Silvia Voynova Voynova, Iskra Georgieva Teneva 
High School of Mathematics and Natural Sciences „Akad. Nikola Obreshkov“ 

 
 
Abstract: The paper presents the development and construction of two fully autonomous 
mobile mini-sumo robots. The mobile robot is a combination of devices endowed with 
power drives and sensors, under the control of a hierarchical computing system operating 
in the real space, which has to plan the movements so as to perform a task depending on 
the initial state of the system as well as on the information received from the work 
environment. The robots were designed using Fritzing software and their programming has 
been done by means of Arduino programming language. In building the robot, the 
regulations of the sumo-type robot competitions were taken into account in order to allow 
them to take part in a competition between each other.  
 
Key words: mini-sumo robot, Arduino, sensors, programming language  

 

 
I. Мотивация 
 

Един от най-важните аспекти в човешката еволюция е използването на инстру-
менти, предназначени да улеснят физическата работа. Роботите се намират в тази ка-
тегория, като сложността им им предлага привилегировано положение [7].  

Мобилният робот е сложна система, която може да изпълнява няколко дейности 
в разнообразни и специфични ситуации от реалния свят. Той е комбинация от уст-
ройства, снабдени със задвижващи драйвери и сензори под контрола на йерархична 
изчислителна система, работеща в реалното пространство. Той трябва да планира 
движенията така, че да постигнете зададената цел, като използва първоначалното 
състояние на системата и съществуващата информация, свързана с работната околна 
среда. Успехът в изпълнението на тези задачи зависи както от знанията, които робо-
тът има за първоначалната конфигурация на работното пространство, така и върху 
информацията, придобита по време на нейното развитие.  

Мобилните роботи предлагат идеална платформа за целите на роботиката и със-
тезанията по автоматизация. [8] В национален и международен план научните, инже-
нерните и технологичните състезания вдъхновяват ученици и студенти да започнат 
инженерна и разработническа дейност, стремейки се да развиват технологиите, с кои-
то живеем и оперираме на дневна база, и които ни тласкат към нови открития, осъ-
вършенствания и напредък в разнообразни насоки. 
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II. Същност на мини-сумо робота 
 

Мини-сумо роботът представлява автономен робот, който може да бъде напра-
вен от всякакъв материал, да има двигател от всякакъв тип, мощност и напрежение. 
Роботът може да има всякакви процесори, датчици, сензори и друга електроника. По 
време на състезанието мини-сумо роботите се борят помежду си подобно на сумо 
борците в Япония. Целта им е да се избутат един друг от предварително начертан 
кръг, като за загубил се приема този, който първи премине очертаната с различен 
цвят граница на ринга. Роботите са напълно самоконтрюлируеми. След поставяне на 
ринга не се позволява използване на дистанционни управления, позициониране или 
каквато и да е била друга подкрепа. Роботът процедира без външна помощ до края на 
рунда. [6] 

 
III. Реализация 
 

За целта мини-сумо роботът да спечели битка трябва да се вземат предвид ня-
колко фактора. Ако стратегията е фокусирана върху мощен и бавен робот, тогава 
двигателите трябва да бъдат избрани така, че да имат висока скорост на трансфер. 
Ако изборът е за бърз и пъргав робот, тогава двигателите трябва да имат ниска ско-
рост на трансфер. Скоростта на трансфер се отнася до предавката, която прехвърля 
движението към колелата, включени в корпуса на двигателя. 

 

Други фактори, които влияят върху сложността и ефективността на робота са: 
o вида на използваните датчици за разстояние и линия (инфрачервени, ултра-

звукови); 
o времето за реакция на сензорите;  
o вида на движението; 
o типа на шасито; 
o продължителността на моторното захранване (роботът трябва да остане 

„жив“ по време на битката, до нейния край); 
o стратегията за битка при програмиране на робота. 
 

В настоящият материал са представени два робота, създадени да симулират 
мини-сумо битка 

предвид гореспоменатите елементи. С цел осъществяване на реалистично мини-
сумо състезание, софтуерът и хардуерът на роботите сe различават (за по-лесно иден-
тифициране на разликите между двата робота, те получават посочениете по-долу 
имена): 

 Mars Walker / Марсоход          Moon Walker / Луноход 

                                          
 

IV. Хардуерен аспект 
Настоящият проект се базира на Pololu Zumo Robot for Arduino v1.2. with 75:1 

HP Motors (верижна робо-платформа, предназначена за контрол от Ардуино микро-
контролерни платки) [1]. С компактните си размери 98мм х 98мм и тегло 165 гр 
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(около 300 гр с батерии и платка Ардуино Уно), роботът покрива критериите за учас-
тие в мини-сумо състезания.  

 

За пълноценна реализация на идеята са използвани Arduino Uno микроконтро-
лерни платки [4]. Arduino Uno е входно-изходна платка с отворен код за хоби роботи-
ка и интерактивни проекти. Тя позволява да се засичат промени в заобикалящата сре-
да чрез датчици както и да се реагира на промените като се задействат електромотор-
чета, светодиоди, говорители или други механизми. Процесорът може да изпълнява 
написания код на език за програмиране, подобен на С++, чиято софтуерна разработка 
се извършва в интерактивната среда за разработка Arduino IDE. 

 
За коректна ориентация в работното поле роботите са оборудвани с: 

o Zumo Reflectance Sensor Array [3] – модул от инфрачервени сензори за от-
ражение, чиято цел е да позволи на робота да се задържи в обхвата на ринга. (вграден 
и при двата робота) 

Състои се от 6 IR-LED компонента инфрачервен свeтодиод и фототранзистор, 
разположени по дължина върху платка с размери 66mm х 15mm. Изходът на всяка 
IR-LED двойка е независим и има отделен порт на платката. Работи с напрежение 5V 
и консумира ток 40mA. Сигналът, който се генерира на всеки изход е цифров, като 
ширината на импулсите зависи от дължината на отразения IR сигнал, отчетен от фо-
тотранзисторите. 

 

o HC-SR04 ultrasonic distance sensor [2] – ултразвуков сензор за разстояние 
(при Mars Walker)  

Ултразвуковият сензор е електронно устройство, което измерва разстоянието на 
обект чрез излъчване на ултразвукови вълни и преобразува отразения звук в електри-
чески сигнал. Ултразвуковите сензори имат два основни компонента: предавател, 
който излъчва звука с помощта на пиезоелектрични кристали, и приемник (който сре-
ща звука, след като е преминал към и от целта).  

За да се изчисли разстоянието между сензора и обекта, сензорът измерва време-
то между излъчването на звука от предавателя до контакта му с приемника. Формула-
та за това изчисление е: 

𝐷  ½ 𝑇 𝑥 𝐶  
 
(където D е разстоянието, T е времето и C е скоростта на звука ~ 343 метра / секунда). 

 
Чрез сензора Mars Walker ще засича обектите пред себе си. Това ще се отрази 

значително на поведението му по време на битка. Той ще е способен да атакува про-
тивника дори когато е на разстояние от него. 

 

o 3-axis accelerometer [5] – акселометър (въведен при Moon Walker) 
Акселерометрите измерват увеличаването и намаляването на скоростта на дви-

жение на тела съответно с означение като положително и отрицателно ускорение при 
ползвана за него мерна единица на земното ускорение g. В най-често използваните 
триосни акселерометри (3-axis accelerometer) ускорението се измерва по три взаимно 
перпендикулярни оси с еднакви или различаващи се параметри по тях. Акселеромет-
рите са полезни за засичане на вибрации в системи или за приложения за ориентация. 
Ето защо уменията на Moon Walker са оптимизирани с въвеждането на акселометър. 
Чрез него той ще засича контакт с опонента, при което да се активизира функцията 
на атаката.  
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V. Софтуерна имплементация 
 

Отправни точки за разработка  
Конкретните проблеми, възникващи при мобилните роботи са: избягване на 

удара с неподвижни или движещи се обекти, определяне позицията и ориентацията 
на робота в района и планирането на оптимална траектория на движение. [6]  

В случай на автоматично разпределена роботизирана система, пространствените 
позиции са от първостепенно значение, тъй като влияят върху постигането на же-
ланите цели, както и функционирането на цялата система. С други думи, роботът 
трябва да може да планира движенията си, за да взима автоматично решенията за 
движение, които трябва да се извършат, за да се извърши задача, според моментното 
разпределение на обектите в работно пространство. Планирането на движение не се 
състои в един, добре дефиниран проблем, а в набор от проблеми, някои от които са 
повече или по-малки варианти на останалите. Избягването на сблъсък с фиксирани 
или мобилни препятствия (например други мобилни роботи), съществуващи в работ-
ното пространство на робота, могат да бъдат извършени от няколко метода: изграж-
дане на механичен предпазител, който чрез деформация спира робота, като използва 
сензори за измерване на разстоянието до препятствията по посока на движението, из-
ползването на сензори за близост, използването на информацията, свързана от някол-
ко вида сензори и т.н. 

 
Осъществяване функционалността 
За целите на настоящия проект се реализира алгоритъм за търсене на друг под-

вижен обект в равнина като роботът трябва да се доближи до него и в последствие да 
го избута от ринга преди той самият да бъде избутан от игралното поле. Същевре-
менно инфрачервените сензори трябва да се грижат робота да не излезе от ринга. 
Чрез избраните сензори (ultrasonic за Mars Walker, a accelerometer за Moon Walker) 
трябва да се създаде способността за засичане на противника или конкакт с него, при 
което да се предприеме атакуването му. 

 
Настоящият проект проследява разработката на два самостоятелни сумо робота 

като за целта функционалността на всеки ще бъде разгледана поотделно: 
 
Софтуерът на Марсохода следва следната тактика в йерархичен вид за победа 

при битка: 
o Подсигурява се, че роботът не прекосява границата на игралния ринг (из-

вършва се проверка на работната повърхност, използвайки данните от двата 
крайни сензора на IR Reflectance Sensor Array); 

o Задейства се процес на „атака“, ако опонентът бива засечен (базира се на 
данните, получени от Ultrasonic Sensor за дистанция от обект); 

o Сканира се игралния ринг в търсене на опонента (роботът се задвижва рота-
ционно със скорост, предефинира за целта). 

 
С най-голям приоритет и важност за мини-сумо състезанието е прекосяването 

на линията, точно това е главната насока при разработката на софтуера на Марсо-
хода.  

Единствено и само след проверка на повърхността под робота (използвайки дан-
ните, получени от модула от инфрачервени сензори), се задейства проверка за други 
явления и проверки на околната среда. 
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Софтуерът на Лунохода следва следната тактика в йерархичен вид за победа 
при битка: 

o Задейства се процес на „атака“, ако контакт с опонента бива засечен (базира 
се на данните, получени от акселерометъра за контакт с обект); 

o Подсигурява се, че роботът не прекосява границата на игралния ринг 
(извършва се проверка на работната повърхност, използвайки данните от 
двата крайни сензора на IR Reflectance Sensor Array); 

o Сканира се игралния ринг в търсене на опонента (роботът се задвижва рота-
ционно със скорост, предефинира за целта). 

 

Въпреки че в мини-сумо състезанията с най-голям приоритет и важност е състе-
зателите да не напускат границите на ринга, главната насока при разработване на 
Лунохода е победата в двубоя. Това е и причината след засичане на противника 
Лунохода да игнорира информацията, която получава от модула от инфрачервени 
сензори и да компрометира положението си на игралния ринг с единствената цел да 
избира своя противник извън границите му преди самият той да ги наруши. Ако опо-
нентът успее да се измъкне от хватката на Лунохода, тогава и само тогава той отново 
започва да приема информация от модула от инфрачервени сензори. 

 
VI. Тестване и резултати 
 

След като цялото тяло на робота е сглобено, всеки компонент, както и цялост-
ният робот се тестват. Тестът е направен на три нива.  

На първо ниво всеки компонент е тестван поотделно за неговото правилно 
функциониране. Например микроконтролерът се тестван чрез прилагане на прости 
команди. Двигателите са тествани директно от захранването на източника на напре-
жение преди свързването му с микроконтролера. Сензорите са тествани от захранва-
нето на отделното захранване.  

Второто ниво на тестване се извършва, когато компонентите са сглобени и свър-
зан заедно с микроконтролера, който е зареден с желания софтуерен код. По време на 
тази фаза на тестване грешките в софтуера също биват отстранени.  

Последното ниво на тестване се извършва върху окончателния проект, който е 
разработеният робот. Това ниво е от изключителна важност, за да се провери дали 
роботът отговаря на желаните характеристики на състезанието и би бил надежден 
при мини-сумо битка. 

Според регламента на събитието теглото на робота трябва да е равно или по-
малко от 500 грама. Теглата и на двата разработени робота варират около 350 грама. 
След определени измервания, се установява, че и двата разработени робота отговорят 
на желаните спецификации от организаторите на мини-сумо състезанията. 

 
VII. Изводи и развитие 
 

Автономният мобилен робот е сложна система, която може да изпълнява серия 
от дейности в многообразие от реални ситуации. Това е комбинация от устройства, 
оборудвани с двигатели, сензори и друга електроника, под контрола на йерархична 
система, работеща в реалното пространство. Тя трябва да планира движенията на ро-
бота, така че да може да изпълнява задача според начално състояние на системата, а 
също и в съответствие със съществуващата информация, свързана с работната среда. 

 

Настоящият проект доказва, че Ардуино може да бъде изключителен инстру-
мент за привличане на млади умове в сферата на програмирането, роботиката, а и да-
же в сферата на Изкуствения интелект. Работата с него е по-достъпна в сравнение с 
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други микроконтролери, среди и методи за разработка. Благодарение на нея разра-
ботчикът може да се фокусира върху усъвършенстването на основната разработка и 
да развие своите умения. Ардуино проекти могат да се оптимизират не само чрез до-
бавяне на допълнителни компоненти, но и чрез машинно обучение на модел. Въз-
можността да се приложи Reinforcement learning (обучение с поощрение), за да може 
роботът да се учи от опита си на игралния ринг и да се усъвършенства във всяка 
следваща битка.  

 
VIII. Заключение 
 

Настоящият проект разгледа дизайна, разработката и тестването на два напълно 
автономни робота, с които бе симулирано мини-сумо състезание, отговарящо на офи-
циалния регламент за провеждане на такова. Фокусът бе отправен към вградени сис-
теми и по-специфично Arduino микроконтролери, сензори, верижната робо-платфор-
ма Pololu Zumo, тяхната конструкция, разработка и употреба. Въпреки известни 
първоначални проблеми в разработката, целите на проекта бяха постигнати, а очаква-
нията – задоволени. Направен бе обзор на способностите на Ардуино микроконтро-
лерите, техните недостатъци и предимства, възможностите за допълнителни разра-
ботки и подобрения на текущите автономни роботи.  
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