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СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, СОЦИАЛНИ МЕДИИ
И ЕЗИКОВА ГРАМОТНОСТ1
проф. д.п.н. Галя Христозова
доц. д-р Диана Попова
Бургаски свободен университет

SOCIAL NETWORKS, SOCIAL MEDIA AND LANGUAGE
LITERACY
Prof. Dr. Sc. Galya Hristozova
Assoc. Prof. Diana Popova, PhD
Burgas Free University
Abstract: Thе study presents the methodology of selecting the social media, the topics, the
politicians, the universities, the blogs and the forums researched in the project. The focus
in the text is on the internet, the www, the social networks and the social media, and how
they meet the changing needs of people and the necessity of relevant social media literacy
today. The capacity of social media to multiply the uploaded content make them a powerful
tool for spreading fake news, misspelling, wrong syntax and word-formation, incorrect use
of vocabulary, dangerous ideologies and decadent values. Analyzed are various types of
spelling and punctuation mistakes in the observed social media.
Key words: social networks, social media, social media literacy, Bulgarian literary
language, spelling mistakes, grammar mistakes
Увод1
Постоянното присъствие в обществения дискурс на темата за социални медии и
социални мрежи и широката им употреба наложиха в масовото съзнание схващането,
че двете понятия са едно и също нещо. Това доведе до променяне на смисъла им и до
това да им се приписват едни или други характеристики и възможности. Настоящата
статия е опит за дефиниране на социалните мрежи и социалните медии и определяне
на мястото им в еволюцията на информационните технологии.
Социалните мрежи и социалните медии възникват на базата на предходни технологични постижения. Те бяха невъзможни преди появата и усъвършенстването на интернет, на уебмрежата, на необходимия софтуер и на появата и разпространението на
мобилните устройства. Това налага те да се разглеждат в контекста на цялостния генезис на технологиите и социалните взаимоотношения.

1

Студията е разработена по проект „Българският език в социалните медии“ на Бургаския свободен университет, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на МОН. The article is written as
a part of the project „Bulgarian Language in Social Media”, funded by the National Science Fund of
Bulgaria (BNSF).
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Обстойният преглед на публикациите по темата както на български език, така и
на английски език показа, че в дискурса на теоретици, практици и потребители на
новите комуникационни канали посочените понятия се използват взаимнозаменяемо.
Поради това в масовото съзнание се е наложило схващането, че те са едно и също явление, притежават еднакви характеристики, предлагат еднакви възможности, и
изискват еднакви умения и отговорности.
Обект на първата част от настоящото изследване са социалните медии и социалните мрежи. Като актуални и постоянно усъвършенстващи се канали за комуникация,
те не престават да привличат вниманието на изследователи от сферата на науката и
практиката, които се вълнуват от тяхната всеобхватност, достъпност и мултифункционалност.
Предмет на изследването са спецификите на социалните мрежи и социалните медии, общото и различното между тях. Осъзнаването на факта, че появата и развитието им променят в качествено и в количествено отношение възможностите за общуване и информационен обмен между хората, е ключово за ефективната и градивната им употреба. Успехът на всяка комуникация между хората предполага владеенето на конкретна грамотност. Вниманието в това изследване е насочено към социалната медийна грамотност, трансграмотността и правописната грамотност.
Интернет и световната мрежа
През 1969 година компютри в няколко университета в Калифорния и Университета в Юта, САЩ се свързват в мрежа, наречена ARPANET (Advanved Research
Project Agency Network). Така преди 50 години се ражда Интернет. Минават няколко
десетилетия, през които много изобретения и нововъведения в технологиите стават
факт, между които са и следните:
 1971 – изпращане на електронна поща;
 1973 – международни връзки на ARPANET с Великобритания и Норвегия;
 70-те години на ХХ в. – новинарски групи (newsgroups), пощенски списъци
(mailing lists), бюлентин-бордови системи (bulletin-board systems);
 1982-83 – комуникационни протоколи (TCP/IP – Transmission Control
Protocol/Internet Protocol), приети за стандартни протоколи на ARPANET, от
чието наименование мрежата става известна като Интернет;
 1984 – система за имената на домейните;
 1988 – протоколите IRC (Internet Relay Chat), които правят възможни разговори в реално време в мрежата;
 1990 – Мрежа на Националната научна фондация (NSENET – National Science
Foundation Network), която наследява ARPANET.
(Източник: http://users.cs.cf.ac.uk/Dave.Marshall/Internet/node16.html)
Днес Интернет е глобална система от свързани помежду си компютърни мрежи,
която използва стандартни протоколи, за да обслужва милиарди потребители по света. Тя обхваща огромен брой мрежи с най-различен обхват, които се свързват с помощта на сложна и постоянно усъвършенствана система от мрежов хардуер и софтуер. Интернет служи на хората за отдалечен достъп до безпрецедентно разнообразие от информационни бази данни и услуги, най-популярни сред които са взаимосвързаните хипертекстови документина световната мрежа World Wide
Web (WWW) и електронната поща, интернет телефонията, интернет форумите, неза6
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бавните съобщения, социалните мрежи и др. и се превърна в ефективна и предпочитана среда за новите форми на комуникация. „Интернет е толкова съвкупност от
общности, колкото и съвкупност от технологии и успехът му до голяма степен се
дължи на удовлетворяването на основните нужди на общността, както и на ефективното използване на общността за придвижване на инфраструктурата напред” (Leiner
et al. 1997: 13).
Точно преди 30 години през 1989 година английският компютърен специалист
Тим Бърнърс-Лий изобретява глобалната мрежа (WWW). Докато работи в Европейския център за ядрени изследвания (CERN), Швейцария, той забелязва, че учените
там се затрудняват да споделят информация помежду си, въпреки че вече милиони
компютри са свързани помежду си чрез постоянно усъвършенствания Интернет.
Бърнърс-Лий стига до извода, че информацията може да се споделя много по-лесно и
бързо, ако се използва новата технология на хипертекста и хипервръзките. Няколко
години по-късно, за да систематизира отговорите на постоянно задавани му въпроси,
той споделя, че същността на мечтата за Мрежата е в създаването „на общо информационно пространство, в което общуваме чрез споделяне на информация. Неговата
универсалност е от съществено значение: фактът, че една хипертекстова връзка може
да осъществи връзка с всичко – било то лично, локално или глобално…“
https://www.w3.org/People/Berners-Lee/FAQ.html.
На 30 април 1993 г. CERN прави софтуера на World Wide Web достъпен в публичното пространство. Световната мрежа може да се определи като хипертекст мрежа, създадена на основата на хоризонтални информационни връзки с добавени мултимедийни технологии и аудиовизуален език, използвана свободно за достигане до
нужната информация, която е събрана и съхранена на компютри, свързани в Интернет. Това, което можем да правим в световната мрежа днес, е немислимо без три
основополагащи технологии, разпознаваеми за ползващите световната мрежа, разработени от Бърнърс-Лий – HTML, URI и HTTP (https://home.cern/topics/birth-web/).
Социални мрежи и социални медии
Преобладава тенденцията понятията социални мрежи и социални медии да се използват взаимнозаменяемо дори в една и съща публикация. Причините са в голямото
сходство помежду им, в теоретичната им неизясненост и в различния начин, по който
се гледа на тях – като на канали за създаване на контакти или като на информационни източници.
Същността на социалните медии може да бъде по-добре разбрана в контекста на
две концепции – Web 2.0 и генерирано от потребителите съдържание. За Web2.0 започва да се говори след Конференцията на O'Reilly Media Web 2.0 в края на 2004 година. Тази конференция популяризира термин, измислен от Darcy DiNucci през
1999 година и коментиран в нейна статия „Fragmented Future”. Авторката казва, че
започват да се забелязват първите проблясъци на Web2.0 и предстои да видим как ще
се развие този „ембрион“. Тя прогнозира безпрецедентна интерактивност в мрежата и
дори достига в прогнозите си до това, което днес наричаме Интернет на нещата
(Internet of things), предвиждайки, че едно от превъплъщенията на мрежата ще бъде
микровълновата печка автоматично да намира съответното време за приготвяне на
определена храна чрез мобилни приложения. Световната мрежа, според DiNucci, ще
бъде един транспортен механизъм за обмяна на информация.
Blank и Reisdorf наричат Web2.0 мрежа на участниците, визирайки възможностите, които предоставя на потребителите да създават и публикуват съдържание.
7
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(Blank & Reisdorf, 2012). Web2.0 е идеологическата и технологична основа за появата
и безпрецедентното разпространение на социалните мрежи и социалните медии.
Съдържание, генерирано от потребителите, (User Generated Content or User
Created Content) може да се определи като всякакъв вид съдържание (текст, аудио,
видео, снимки), което е създадено и публикувано от потребителите в социалните медии без за него да им е заплатено.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) посочва три
критерия за определяне на дадено съдържание като генерирано от потребителите, но
прави уточнението, че този вид съдържание не може лесно да се дефинира и предложените критерии подлежат на промяна и развитие. Най-общо тези критерии могат да
се изразят по следния начин:
 Съдържанието да е публикувано в някакъв контекст – може да бъде в широко
достъпен уебсайт или в социална мрежа достъпна само за избрана група от
хора. Това изключва имейли, двустранни съобщения по Viber, WhatsApp и др.
 За създаването на съдържанието трябва да са положени известни творчески
усилия. Следователно, копирането и публикуването на съдържание от чужди
източници не може да се счита за UGC/UCC.
 Създаденото съдържание трябва да излиза извън професионалните занимания
на автора, няма институционален и комерсиален характер и не се споделя с
очакване за печалба или възнаграждение. (https://www.oecd.org/sti/38393115.pdf)
Web 2.0 се основава на коренно нова концепция за потребителя, който от
ползвател на онлайн съдържание, създадено от институции, компании и бизнеси, се е
превърнал в създател на информация, която сам решава да сподели с други потребители. Според Hardey (2007: 870) отличителна характеристика на Web 2.0 е, че потребителите вече са в позицията на действащи лица, активно ангажирани с различни ресурси и с други потребители, за да могат лесно да си взаимодействат чрез социалните
и технологични мрежи. А Web2.0 е социален по своята същност феномен, затова
потребителите са определящи по отношение на съдържанието и формата на всички
материали и ресурси.
На базата на изяснените концепции за Web2.0 и UGC/UCC може да се каже, че по
своята функция социалните медии са сходни с традиционните медии, тъй като в тях
се публикува и разпространява съдържание. Това става в нова среда на уеб-базирани
и мобилни технологии, които правят възможно реализирането на интерактивен
диалог, за разлика от традиционните медии.
Без особена претенция за новаторство, може да се каже, че социалната медия е
социална мрежа, в която се качва съдържание (текст, видео, аудио, снимки), подобно
на това, което можем да срещнем в традиционните медии. Или казано с други думи,
това е комуникация между потребители, които освен да поддържат контакти помежду си, публикуват съдържание, до което имат достъп останалите потребители.
„Социалните медии са еволюцията на социалните мрежи, когато в процеса на осъществяване на социални контакти между потребителите започва да се създава, публикува, обменя и коментира съдържание“ (Попова 2018: 16).
Rheingold е един от авторите, които определят Facebook, Twitter и блоговете като
медии, а не като мрежи. Според него „социалните медии – мрежови цифрови медии
като Facebook, Twitter, блогове и уикита – дават възможност на хората да общуват, да
се организират, да учат, да играят и да се занимават с търговия. Онова, което прави
социалните медии социални е, че технически умения трябва да се упражняват заедно
с други: кодиране, декодиране и общност“ (2010:14).
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Едно от общите неща между социалните мрежи и социалните медии е, че разчитат на така наречения маркетинг чрез популярност (погрешно превеждан от английски като вирусен маркетинг от viral marketing) за да бъдат успешни. Колкото повече
приятелства и споделяния се осъществяват, толкова повече расте популярността на
отделната личност, бранд, институция, новина или послание. Социалните мрежи създават връзките между хора с еднакви или сходни интереси, убеждения и ценности, а
социалните медии затвърждават тези връзки чрез споделяното съдържание.
За Paul McMillan (2011) социалните медии са „платформа за излъчване на информация, докато социалните мрежи са платформа за комуникация“ между хората. Според него Facebook съчетава в себе си мрежата и медията, защото потребителят трябва
да се регистрира и да стане част от мрежа от потребители в пространство, в което
компании, институции и групи хора разпространяват информация, послания, картини
за света, които се възприемат и препращат.
Социалните мрежи се превръщат в медии с увеличаване на предлаганите от тях
функции, които дават възможности за създаване и обмен на различен по вид и форма
съдържание. В социалните мрежи основната цел на потребителите е да осъществяват
и съхраняват комуникация със създадените контакти, да се свързват помежду си в
името на дадени каузи или за реализирането на кампании и бизнес проекти. А социалните медии са среда за споделяне на създадено от потребителя или чуждо съдържание, за осъществяване на обратна връзка и изразяване на мнение
Ако социалните медии са канал за предаване и споделяне на съдържание с широка аудитория като всеки има възможността да създава и публикува, социалните мрежи предполагат акт на ангажираност, свързаност и изграждане на различни по вид и
сила на връзките общности от потребители. При социалните мрежи преобладава двупосочната комуникация, разговорите са нейната същност и чрез тях се изграждат
взаимоотношения. Социалните медии са сходни с традиционните медии в това, че
представляват система за разпространяване на информация към другите. Всичко това
става на много по-високо технологично ниво като времето и пространството придобиват други измерения както при разпространяването така и при потребяването на
информацията.
При тази комуникация чрез уеб-базирани и мобилни технологии, се осъществява
интерактивен диалог. Социалните мрежи, от своя страна, представляват социална
структура, обединяваща хора с общи интереси. По своята същност и функциониране
те не се отличават съществено от традиционното разбиране за изграждане на връзка
между потребителите. Те са „уеб-базирани услуги, които позволяват на хората (1) да
изградят свой публичен или публично-частен профил в рамките на ограничена система, (2) да създадат списък с други потребители, с които да споделят връзки, и (3) да
преглеждат списъка от връзки, създаден от тях самите и от други потребители в системата” (Boyd & Ellison, 2007).
Harrison and Barthel (2009) заявяват: „Потребителите изграждат и поддържат
социални мрежи, маркират и класифицират информация във „фолксономиите“ и се
ангажират сериозно в триизмерни виртуални уеб-преживявания. Те правят всичко това като си сътрудничат, обединяват знания и конструират съдържание, което споделят помежду си, което впоследствие се ремиксира, преразпределя и консумира отново“ (157).
От маркетингова гледна точка една от разликите между социални мрежи и
социални медии е във възможността за измерване на възвръщаемостта на инвестициите (ROI). При социалните медии е трудно да се даде цифров израз на комента9
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рите, емоциите и предпочитанията на потребителите, които обменят информация за
даден бранд. При социалните мрежи това е по-ясно и измеримо като се наблюдава
трафика в уебсайта на дадена компания. Или разликата е между съдържание и смисъл на обменена информация от една страна и количество контакти от друга.
В опит да си изясним напълно кое е мрежа и кое медия, можем да разгледаме
публикацията на Veerasamy (2013) „The Precise Difference Between Social Networks
And Social Media”. Авторът прави уточнението, че неговият пост е „излишно педантичен” и е за хора, които са вманиачени по отношение на езиковата точност. Напомня, че когато правят филм за Facebook, авторите му го наричат социална мрежа, и се
пита защо днес сме склонни да говорим за века на социалните медии, а не на социалните мрежи. Според Veerasamy това се дължи на съществуването на значима, качествена разлика между двете понятия. Тази разлика може да бъде открита в повечето дефиниции на двете понятия.
Проучване на Veerasamy показва, че до 2009 година за социални медии се говори
по-рядко отколкото за социални мрежи. Едва през 2010 година понятието социални
медии изпреварва понятието социални мрежи. „Социалните медии дойдоха след това
(след мрежите, б.а.) и взеха превес през 2010” (Veerasamy, 2013).
Причините за това са в променените функции на социалните мрежи и изоставането на традиционните медии в надпреварата с новите технологии. В социалните мрежи потребителите започват да търсят, да намират и да споделят не само социални
контакти, а и новини, информация, истории, коментари, впечатления. Започва многостранен обмен на всичко това в традиционно приеманите като социални мрежи за
връзки сайтове. Социалният медиен гигант Facebook е създаден с единствената цел
да свързва студентите от университета в Харвард, САЩ. И в началото на своето
съществуване той се е използвал точно за това, подобно на Twitter. Не минава много
време и потребители, компании, институции и правителства виждат потенциала на
тези мрежи за постигане на определени бизнес, политически, икономически и образователни цели. Няма точен времеви вододел между социалните мрежи и социалните
медии и преминаването към медийни функции на мрежите се случва в началото постепенно и изолирано, а впоследствие лавинообразно и масово.
Най-общо социалните медии могат да бъдат определени като сайтове, в които
потребителите сами качват съдържание. Спонтанността на създаване и качване на съдържанието, както и липсата на редактори, медийно планиране и цензура е характерно за социалните медии, в които всеки може да се изяви като автор на новини. Докато при традиционните медии потребителят няма възможност да участва активно в комуникационния процес, като изразява мнение, добавя информация и източници, получава обратна връзка от авторите на текстове, видео и снимки, той има възможност
за всичко това при социалните медии. Социалните медии са комуникационна среда, в
която съдържанието не само се създава и дооформя от потребителите, но и предизвиква реакции и емоции, които се споделят в киберпространството. При тях съдържанието се „издърпва” от потребителите, докато традиционните медии го „избутват”
към читатели и зрители.
Burke (2013), дава следното определение на социална медия: „Социална медия е
медията (съдържанието), което качвате, независимо дали това е блог, видео, слайдшоу, подкаст, бюлетин или електронна книга”. Според авторката социалната медия е
„един-към-много метод за комуникация” и съдържанието е собственост на този,
който го създава и качва, независимо от това че други хора го коментират и добавят
свое мнение.
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И в дефиницията на Burke съдържанието, което се качва, се изтъква като водещ
критерий за определянето на социалната медия като такава. Уточнението, че тя е
„един-към-много метод за комуникация” не изчерпва само по себе си същността на
социалната медия. Социалната медия не само предоставя информация на потребителя, но и взаимодейства с него, т.е. съществува интерактивност. Интерактивността се
изразява в осъществена възможност за коментари и мнения, за гласуване за качен
материал, за препоръка за културни събития въз основа на рейтинги на хора със сходни интереси и др.
Cohen (2011) нарича социалните медии платформите, които увеличават възможностите на интерактивната мрежа, като ангажират хората „да участват, да коментират
и да създават съдържание като средство за общуване със своя социален граф”. Тук се
налага да се обясни терминът „социален граф”, който често пъти неправилно се превежда като социална графика в контекста на социалните медии. Всъщност, това не е
графика, а е понятие, въведено от работещите в областта на теорията за графите.
Представлява структура от данни, изградена от върхове (възли) и връзки между тях,
които се наричат ребра. Dickinson (2012) обяснява това понятие по следния начин: „Той
(графът) ви свързва с хората, местата и нещата, с които взаимодействате онлайн”. Определя се като „глобална карта на всички и как те са свързани помежду
си“. Социалният граф е в основата на успеха на Facebook. Самият Zuckerberg отдава
огромното влияние на Facebook на социалния граф или „мрежата от връзки и взаимодействия между хората, ползващи услугата” (цитиран от Farber, 2007). Социалният
граф схематично може да бъде представен по следния начин:

Източник: http://tutorial.razi.net.my/2015/08/what-is-social-graph.html

Социалните медии правят много повече от това да свързват хората. Те правят
възможно преминаване на взаимодействията през различни платформи чрез споделяне, електронна поща и емисии (feeds). Дават възможност за различни нива на участие
на потребителите – от активно качване, споделяне и коментиране на информация, до
пасивно и прикрито наблюдаване. Комуникацията може да се осъществява както
синхронно (в реално време), така и асинхронно (отложена във времето), като техническото средството за контакт може да бъде различно – компютър, таблет или моби11
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лен телефон. Социалните медии увеличават ангажираността на потребителите чрез
създаване на онлайн събития в реално време, чрез продължаване на онлайн комуникацията офлайн с кампании, тръгнали в интернет, чрез разпространяване и интензифициране на събития от традиционните медии.
Поради големите възможности за авторство на всеки човек с достъп до интернет,
разбирането на разликата между социални медии и социални мрежи е важна за потребителите им, за да имат адекватно поведение и отговорност в съответните сайтове.
Важна тема в този аспект е социалната медийна грамотност.
Социална медийна грамотност в онлайн комуникациите
Дигиталният свят стана реалност благодарение на технологиите, но той е преимуществено социална и медийна среда, в която хората комуникират постоянно. По данни на Националния статистически институт за 2017 година в България процентът на
домакинствата с достъп до интернет е 67.3%, а този на лицата, регулярно използващи
интернет (всеки ден или поне веднъж седмично), е 61.9%. Процентът на хората,
които използват достъпа си до Интернет за комуникация, е много висок – за електронна поща – 70.4%, за телефонни и видеоразговори – 85.2%, за участие в социални
мрежи (създаване на потребителски профил, публикуване на съобщения или други
дейности във Facebook, Twitter и други социални медии) – 78.8%, за споделяне
(качване) на собствено създадено съдържание (текст, снимки, музика, видео, софтуер
и др.) в уебсайт – 45.9%. Висок е и процентът на хората, които ползват интернет за
достъп до информация – 74.1%, като не е конкретизирано къде намират тази информация. Може да се допусне, че част от нея се търси и се намира в социалните медии.
Посочените от НСИ данни от 18.12.2107 година са красноречиво доказателство за
това, че преобладаващата част от хората в България използват активно възможностите за онлайн комуникация. Ако за специалистите е важна диференциацията между
социални мрежи и социални медии, за масовия потребител е по-важно, че те съществуват и улесняват общуването му с други хора и общности и са бърз, евтин и постоянно достъпен източник на информация. Увлечен от това да потребява, съвременният
човек не винаги си дава сметка за рисковете и отговорностите, които поема.
В обществата, предхождащи информационното общество, формите на комуникация са се задържали почти без промяна много дълго време и начините на взаимодействие между хората са могли да бъдат регламентирани и утвърдени. В 21 век
всичко, включително и в сферата на комуникациите, се случва много бързо и неписаните правила и регламентите обикновено догонват практиката. Безпрецедентните
темпове на промяна в комуникационните практики са аспект на глобализацията, довела до един все по-свързан свят – предимство, за което плащаме съответната цена.
Наред с огромните възможности за свободно информиране, общуване и себеизразяване, които се предоставят на хората, се задълбочава тенденцията за намаляване на
грамотността на потребителите на интернет услуги.
Социалната медийна грамотност има много измерения, но същественото е, че тя
зависи от и се формира на основата на традиционната грамотност. Традиционното
разбиране за грамотност, което включва способността за писане, четене и адекватно
тълкуване на текстове, (Правописът е предмет на разглеждане във втората част на
настоящата студия.), свързваме с образования съвременен човек. Но в ерата на социалните медии, особено след навлизането на приложения като Skype, Viber, WhatsApp
и др., които подпомагат бързата комуникация в движение, у много хора се формира
убеждението, че в тях може да се пише без да се спазват правила. Разпространяват се
12
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езикови употреби, които в резултат на узуса започват да се превръщат в нарушена
норма, особено за най-активните потребители на социалните медии – поколенията Z
(родените между 1995 и 2010) и Alpha (родените след 2010). Вярно е, че социалната
медийна грамотност е силно динамична концепция, която се развива и променя заедно с промените в обществото, езика и технологиите. От това, разбира се, не следва да
се приема безкритично факта, че поради динамиката на комуникацията и демократизацията на обществото е правилно и приемливо в социалните медии да се пише по
начин, противоречащ на езиковата норма.
Освен писане и капацитет за четене и тълкуване на текстове, социалната медийна
грамотност включва способността за разпознаване на различните видове медии, особеностите на техните послания и възможностите им за манипулативно въздействие,
технически умения за достъп до социалните медии, а също така и критично мислене
и анализ при авторството и потреблението на съдържание, морално и етично поведение в социалната медийна среда, отговорно създаване и публикуване на съобщения с
използване на инструментите на съответната социална медия.
Притежаването на такава грамотност ориентира в изобилието от блогове, постове, коментари, видеа, реклами, и др., улеснява използването на комуникационната
технология, разбирането на кода на съобщенията, съдържанието и контекста, в който
са поставени генерираните съобщения. Онези, които я притежават, правят информиран избор от блогове, постове, коментари, видеа и др., и осъзнават, че някой ги е създал с определена цел. Тази грамотност предполага отговорно разполагане със свободата да се създават и предават съобщения в социалните медии, което изисква подходящо филтриране на публикуваната информация, за да се запазят обществените норми и ценности, особено за потребители от уязвими групи като тийнейджъри, аутсайдери, малцинства и други, които търсят своята идентичност и могат да се превърнат в
лесна мишена за целенасочена зловредна манипулация.
Анализирайки социалните медийни грамотности през 21 век, Rheingold (2010: 14)
се спира на важността и на взаимната свързаност на пет важни вида, които нарича
внимание (Attention), участие (Participation), сътрудничество (Collaboration), мрежова грамотност (Network awareness) и критично потребление (Critical consumption).
Вниманието според него е градивен елемент на всички останали грамотности, но в
света на социалните мрежи и медии има много отклоняващи вниманието фактори, затова то трябва да бъде тренирано.
По отношение на участието, Rheingold изразява съмнение, че т.н. дигитални туземци (digital natives) априори познават реториката на участието в социалните медии
и притежават способността безпроблемно да ги използват, само защото притежават
устройствата и познават технологиите. Грамотното участие предполага изразяване на
мнения по един конструктивен начин и в унисон с останалите граждани.
Преди социалните медии сътрудничеството е значително ограничено във времето и пространството. Днес, грамотното включване в социално значими каузи е предизвикателство за много потребители, които трябва да разграничат значимите, морални и хуманни каузи от деструктивните и човеконенавистните.
Според Rheingold мрежовата грамотност изисква осъзнаване на факта, че във
мрежовото общество на 21 век светът е малък, мрежите са безкрайно свързани, а „репутацията и дифузната реципрочност“ са все по-важни при онлайн комуникациите.
Критичното потребление, наричано от Хемингуей „разпознаване на глупостите“
(„Crap Detection“), е способността да разбереш кои са достоверните и недостоверните
автори и източници в онлайн пространството. С критичното потребление Rheingold
13
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счита, че кръгът се затваря, тъй като има връщане към вниманието, с което трябва да
се подхожда към всичко съществуващо в социалните медии. (Rheingold 2010: 14-24).
Социалните медии дадоха на хората възможността не само да консумират съдържание, но и да го създават и разпространяват, както досега правеха предимно редактори и журналисти. Ако преди едно-две десетилетия за вредните влияния върху обществото можеха да се винят главно традиционните масмедии, днес опасността почесто идва от социалните медии. Социалните медии имат огромно влияние върху начина на мислене в обществото, тъй като потребителите не само могат да възприемат
предоставената информация, но могат и директно да изпращат обратна връзка. Естествено, всеки потребител може да бъде повлиян ако не от оригиналната публикация, то от обратната връзка от други потребители. Ето защо социалните медии са
много важни за определени групи в обществото, чиято цел е да формират у хората
конкретно мнение по определени въпроси.
Ако мислим за Фейсбук, Туитър, блоговете, форумите като за медия, а не за мрежа, по-ясно ще осъзнаваме, че с тях не просто се свързваме с други хора, както го
правим по телефонната мрежа, а пускаме в обръщение текст, видео, аудио и снимки и
можем да повлияем с това съдържание на непредвидимо много потребители. Това налага да се обърне внимание на няколко важни за социалната медийна грамотност аспекта.
Въпреки многото отлики от традиционните медии социалните медии продължават да отразяват реалност, която е опосредствана и режисирана от всички техни автори. Публикуваната информация в по-малка или по-голяма степен е съзнателно конструирана и трябва да се приема почти толкова критично, ако не и по-критично, колкото и тази в останалите медии. Преобладаващата част от младите хора обикновено
приемат видяното и прочетеното безкритично, което може да ги доведе до изкривена
представа за света, околните и за самите тях. Ограмотяването им в посока на правилното конструиране на техните публикации, критичното възприемане на наличното в
социалните медии и отговорностите, които поемат като автори на съдържание, може
да намали негативното въздействие на враждебна, изопачена и злонамерена информация.
Социалните медии много повече от всички традиционни медии атомизираха
потребителската аудитория до отделния индивид. Споделяното съдържание може да
достигне до много повече хора от тези, на които първоначално се изпраща. Едно и
също послание, картина или звук могат да произведат непредвидимо много и коренно различни въздействия върху отделния потребител. Това прави отговорността на
всички в социалните медии още по-голяма. Социалната медийна грамотност включва
осмислянето на ефекта и последиците и от най-малката единица информация, която
се пуска в киберпространството.
В съзнанието на масовия потребител всичко, което съществува в интернет пространството, е вярно, общо, безплатно и може да се ползва като свое. Тази погрешна
представа е широко разпространена и са необходими много усилия за ограмотяването
на публиките за авторски права, коректно позоваване при използване на онлайн източници, дори когато става дума за общуване в Twitter или Facebook. Когато хората
качват снимки и коментари от конкретни места, заведения или събития, едва ли винаги си дават сметка, че безплатно промотират държави, обекти, стоки и услуги, че разпространяват стил и начин на живот. Особено опасно е безкритичното споделяне на
фалшиви новини, идеологеми, чужди позиции, опасни практики и др.
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И не на последно място, социалната медийна грамотност включва и знания, и
умения за това какво не трябва да се споделя в киберпространството. Уроците, които
милиони потребители научиха по трудния начин след световните скандали с продажбата на лични данни от Facebook на Cambridge Analytics и пропуските в защитата на
личните данни на стотици хиляди в Google+, трябва да са подействали силно на много хора. Въпреки това, има много още какво да се направи за повишаване на хигиената на общуване в киберпространството. Като начало не трябва да се забравя, че
Интернет е публичен ресурс, глобална система от свързани помежду си компютърни
мрежи, поради което всеки би могъл да достигне до информация за всеки. Затова
трябва да сме убедени, че няма да съжаляваме за онова, което публикуваме в социалните мрежи и социалните медии нито днес, нито утре, нито след години. С уважение
трябва да се отнасяме и към останалите потребители и да не споделяме информация
за тях без съгласието им. Малко скептицизъм никога не е излишен, когато става въпрос за възприемане на съдържанието в блогове, Фейсбук или форуми. Това съдържание е създадено и е там с определена цел. Може да бъде умишлено подвеждащо или
манипулиращо, може да е силно преувеличена истина, може да е шега, може да е непреднамерено изказана неистина, а може да е просто спам. Проверката на източника,
съпоставката с други източници на подобна информация, здравият разум могат да помогнат да избегнем прибързани решения и да ни предпазят от погрешни действия.
Формирането на социална медийна грамотност е сложен и продължителен процес, който трябва да започва съвсем рано, предвид факта, че дори децата са потребители на социалните медии. Един възможен подход е протекционисткият, според който медийната грамотност има за цел да защити гражданите от отрицателното въздействие на масмедиите. Redmond (2012) заявява, че на практика медийната грамотност
трябва „да имунизира младежта с когнитивна защита срещу медиите, за да ги предпази от потенциално вредни медийни послания и въздействия” (стр. 107). Потребителите трябва да притежават умения за деконструиране на текстовете, за да се предпазят
от въздействието на негативните послания в медийните текстове.
Според друг подход, формирането на медийна грамотност означава хората да бъдат подготвени да живеят в един пренаселен свят с лавинообразно постъпваща информация, като у тях се формират умения за тълкуване на медийните послания
(Yuliarti, Prakoso, & Anggreni, 2018). Според тези автори има две основни неща, които могат да се направят за развитието на социалната медийна грамотност – съзнателно да се управлява потока на информацията и активно да се участва в определянето
на правила за използване на новите комуникационни технологии, за да се минимизира злоупотребата с правата на човека и да се защити свободата на словото. Очевидно
е, че управляването на информацията трудно може да се реализира, тъй като социалните медии не са институционално явление. Следователно, социалната медийна грамотност на всеки потребител е от решаващо значение при онлайн общуването.
Новата грамотност
Днес живеем в свят, в който всичко се случва бързо и в големи мащаби. Налага
ни се да вършим по много неща едновременно, а това наричаме многозадачност
(multitasking). От нас се очаква да активираме и използваме много умения едновременно, за да се справим с предизвикателствата на мрежовото общество. Затова все
повече говорим за множествени грамотности.
В информационното общество производството, разпространението и употребата
на информация са основни икономически, политически и културни дейности. Създа15
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ването и употребата на информация днес са силно децентрализирани, което е предизвикателство за съвременния човек. Грамотността му отдавна се измерва по много
начини. За да се обхванат възможно най-широк кръг от дейности, форми и източници
на информация за индивида в 21 век, можем да използваме понятието „трансграмотност”, въведено през 2005 година в изследователски проект, ръководен от професор
Alan Liu от университета на Калифорния в Санта Барбара.
Thomas, et al. (2007) определят понятието като „способността да се чете, пише и
взаимодейства в множество платформи, с инструменти и медии от използването на
езика на тялото и говора, през писането, печата, телевизията, радиото и филмите, до
дигиталните социални мрежи”. За Thomas et.al. трансграмотността дава обобщена
перспектива за смисъла на грамотността в 21 век.
За Sukovic (2016) трансграмотността е свързана с „флуидното придвижване през
множество от технологии, медии и съдържание”. Това е „способността да се използват разнообразни аналогови и дигитални технологии, техники, режими и протоколи
за търсене и работа с разнообразни източници; за сътрудничество и участие в социалните мрежи; за споделяне на значения и нови знания”.
Тази нова грамотност всъщност представлява интегративна рамка, в която влизат
съвременни грамотности като информационна, дигитална, медийна (в традиционни и
в социални медии) и др. Трансграмотността е понятие, изразяващо разширяващата се
концепция за грамотност, когато новите социални практики изискват нови умения,
стратегии, нагласи, критичност и самокритичност за ефективна комуникация.
Обща характеристика на научното изследване
Езикът, който се използва в социалните медии, притежава силно изразени
социални признаци, защото това е езикът на комуникацията на преобладаващата част
от активно общуващите хора. Днес много по-често се пише във фейсбук, в инстаграм
и в туитър, отколкото в използваните преди време средства за комуникация – писма,
картички, телеграми.
За социалния и за икономическия живот, за образованието и за културните събития, за ежедневните проблеми и тревоги се търси много повече информация в социалните медии, отколкото в енциклопедии, научни трудове, вестници, телевизия. Написаните от знайни и незнайни автори текстове, коментари, оценки са разнопосочни
и различни като изказ, лексикално богатство, езикова компетентност, то те неминуеми влияят и формират езиковото съзнание на хората.
Една древна китайска пословица казва: „Да не ви дава Бог да живеете в епоха на
промени“. С навлизането на информационните технологии вече е различна и динамиката на промените, свързани с комуникацията, с езика. Изследователите на езика
наблюдават за кратък период уникални начини на неговото използване и функциониране. Задължителният за официална комуникация български книжовен език придобива други измерения в социалните медии. Динамичен, неконтролиран, понякога опростен, съкратен, той вече е неконтролируем. Може да бъде изследван, но не може да
бъде „вкаран в релси“.
Мнозина изследователи вече са си задавали въпроса – какъв е езикът в социалните медии? Той български книжовен език ли е? Или не е? ако е друг, длъжни ли сме да
го спазваме? Някои го наричат интернет език, уебезик.
Дали е социолект или диалект? Не е типичен социолект, защото се използва от
хора от различни социални групи. Не е и диалект, защото не характеризира говора на
отделна територия.
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Комуникацията става в реално време и често е „превод“ на устната реч в писмена. Налага се доста бързо темпо, в което правописът и особено пунктуацията не са
приоритет. Бързината изисква мигновено структуриране на въпроси, отговори, устната реч се трансформира в писмена и написаното съдържа компоненти и на едната, и
на другата реч.
В българската лингвистична литература различни изследователи предлагат
различни наименования на езика в интернет. М.Грозева го нарича вид културен
диалект – уебдиалект/интернет диалект, Р.Коцев – писмена разговорна реч,
И.Линоманова – вторична устност.
Според М. Грозева, която изследва блогове и форуми (2008-2010 г.), българският
език има следните особености (Грозева, 2017):
а) Писмено базираната комуникация в коментарните блогове и форуми налага
използването на компенсаторни стратегии за предаване на липсващата прозодика и
кинезика, като се използват повторения на препинателни знаци, частици, гласни,
графично оформление (подчертаване, удебеляване, курсив), писане с главни букви,
емотикони. В този период все още доста често, макар и силно критикувано, се среща
писането на „маймуница“. Същото се отнася и до писането с главни букви, което тук
се тълкува като „крещене“, „викане“.
б) По отношение на спазването на етикета (нетикета) се забелязва по-честа
употреба на неучтивата форма в сравнение с учтивата. Тук следва да се отбележи, че
поради неспазване на правописните правила е трудно да се прецени, дали с използването на второ лице множествено число не се има предвид именно учтиво обръщение.
За периода 2016-2017 г. авторката установява някои различия:
а) При графостилистичното оформление на съобщения се използва основно кирилица, а не латиница, известна още като „маймуница“. Латиница се използва главно в
случаите, когато съобщението е на друг език.
б) По отношение на нетикета следва да отбележим категоричния превес на
обръщението във 2-ро лице ед. число, което почти изцяло вече измества официалното
„Вие“.
При анализа на българския език в социалните медии ще използваме системноструктурният подход и социалният подход.
Системно-структурният подход предполага изследване на фонетично, лексикално, морфологично и синтактично ниво на материали по избраните теми от избраните социални медии.
Ще използваме основните закони от развитието на езика:
1. Законът на аналогиите – това е процес, в който по аналогия на стара форма
се създава нова форма. Едновременно с това ще правим аналогии между българския
книжовен език и БЕСМ (българския език в социалните медии).
2. Законът на речевата икономия – налице е стремеж към икономия на речевите
усилия – изреченията са недовършени, словосъчетанията са съкратени, част от буквите в думата липсват (здр. вместо здравей).
Социалният подход изучава езика във връзка със социалните фактори, които определят неговото съществуване. Към социалните фактори принадлежат социалните
структури на обществото, разликата във възрастта, образователният ценз, културата,
мястото на живеене и др. Много важен фактор е начинът, по който се осъществява
комуникацията. Това прави социалните медии важен социален фактор.
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Социалните фактори са глобални и частни. Социалните медии са най-глобалният
социален фактор, който оказва влияние на езика, а също така има отражение в речевото поведение на носителите на езика. Частните социални фактори са измененията в
самия език. Те се регламентират от Правописния речник. В последното изданието от
2011 г. има редица либерализации, част от които са свързани с дублети в ударението
(сѐло и селò, вùно и винò), други с дублети в слято и в разделно писане (бизнесадминистрация и бизнесадминистрация), трети с нови функции на някои определени
думи (с учтивата форма Вие се обръщаме не само към едно лице), четвърти с нелогични промени на думи, които във всички предходни речници се пишат по един и
същи начин, както е в езика, от който произлизат (айрян в новия речник, но айран в
предходните речници).
Според Св.Коева „Проблем с езиковата грамотност на хората е съзнателното избягване на правилата за писане, но липсата на умения за изразяване на български
език е най-тревожният проблем“, който забелязва авторката в публикациите на хората в социалните мрежи.
След анализ на социалните медии, диференциация на социални медии и социални
мрежи изследователският колектив реши да се наблюдават и анализират следните
социални медии, които са най-популярни и използвани в България:
1. Фейсбук
2. Туитър
3. Блогове
4. Форуми
След избора на социалните медии се премина към уточняване на темите и
ключовите думи към тях.
Изборът на темите се реализира по следните критерии и показатели:
1. Експертна оценка на специалистите от екипа. В екипа са включени 7 експерти – преобладаващата част от тях филолози, специалисти по фонетика, лексикология,
морфология, синтаксис, стилистика, правопис. Има специалисти по медии, по PR. В
екипа има двама професори, двама доценти, трима млади учени, които са д-р.
2. Всеки участник предложи по 10 теми в контекста на проблематиката на проекта и на честотния принцип с най-голяма фреквентност бяха определени следните
теми:
1. „Актуални проблеми от социалния живот“
2. „Политици“
3. „Висше образование“
4. „Мода и лайфстайл“
По всяка тема на експертен принцип се определиха подтемите и социалните
медии, в които ще са проследяват тези теми:
1. По тема „Политици“
 Мустафа Карадайъ – https://www.facebook.com/KaradayiDPS/ – страница
 Корнелия Нинова – https://www.facebook.com/NinovaKorneliya/ – страница
 Бойко Борисов – https://www.facebook.com/boyko.borissov.7 – човек.
Използва този профил за комуникация с населението
 Волен Сидеров – www.facebook.com/volen.ataka
 Валери Симеонов – https://www.facebook.com/Valeri.s.Simeonov/ – страница
 Румен Радев – https://www.facebook.com/President.bg/ – страница като президент
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Впоследствие страницата на Карадайъ отпадна, защото основно коментарите са
на турски език.
2. По тема „Актуални проблеми от социалния живот“ – ключови думи: протести (стачки и др.), безработица, бедност, демографски проблеми.
3. По тема „Висше образование“ се наблюдават фейсбук групите на следните
университети:
 Софийски университет –
https://www.facebook.com/groups/SU.Sv.Kliment.Ohridski/about/ – 5084 членове
 Технически университет Габрово –
https://www.facebook.com/groups/tugabrovo/about/ – 3339 членове
 УНСС – https://www.facebook.com/groups/72345304552/ – 3598 членове
 Стопанска академия – Свищов –
https://www.facebook.com/groups/16236323877/about/ – 6108 членове
 Нов български университет –
https://www.facebook.com/groups/316091153326/about/ – 568 членове
 Икономически университет Варна
https://www.facebook.com/groups/39897725442/about/ – 11194 членове
 Бургаски свободен университет –
https://www.facebook.com/groups/BFUniversity/ – 2578 членове
4. По тема „Мода и лайфстайл“ –
 https://bg-bg.facebook.com/ldstoykov проф. Л. Стойков
 https://bg-bg.facebook.com/HILIFE.BG/
 https://www.facebook.com/pg/ladyzone.bg/posts/?ref=page_internal
 https://www.facebook.com/lifestyle.bg
Включени са коментатори, които пишат и по четирите теми или поне по три от
тях: Иван Бедров – туитър, Веселина Седларска – фейсбук, Тони Филипов – фейсбук,
Иво Инджов – блог, Любен Дилов-син – блог.
Всички теми се наблюдават и във форума https://www.bg-mamma.com, поради
разнообразието от проблеми, категории, коментари, както и поради голямата група
на участниците.
Във фейсбук страниците на политиците много често текстовете не са самите политици, а на упълномощени за това специалисти – пиари, филолози, специалисти по
комуникация. Текстовете са прецизирани, редактирани, коригирани. В повечето случаи са прес съобщения, кратки коментари по дадени събития, информационни
съобщения. В тях добрият тон е налице. В блоговете, фейсбук и туитър страниците
на коментаторите текстовете са на самите автори. Те са по актуални теми, проблемни
ситуации и изразяват мнението на съответните автори, гражданската им позиция. В
групите на университетите във фейсбук често съобщенията са от официалните сайтове и са прецизирана и контролирана информация. Затова основната задача на екипа е
да наблюдава и анализира езика във форумите на тези социални медии, както и в обособения форум https://www.bg-mamma.com.
Правописни и граматически грешки в социалните медии
Мария Грозева, анализирайки езика в интернет, си задава въпроса: „При изследването на езика в интернет съществува още един спорен въпрос – какво представлява
той всъщност – отделна езикова система, което личи от често използваните названия
уебезик, интернет език, Netspeak, Netzsprache, или вид подсистема на езика – социолект или вид диалект/вариант на книжовния/литературния език. Разбира се, не е нито
социолект, нито диалект.
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Една от основните изследователски задачи е въз основата на наблюдението на голям корпус от текстове, въпроси, отговори да се идентифицерат и класифицират различните особености на българския език в социалните медии – фонетични, морфологични, синтактични, стилистични. Тук ще бъдат анализирани и класифицирани правописни и граматически грешки.
Грешките2, които се срещат в социалните медии, са от целия спектър на нарушение на правописните и граматическите норми. Допускат се следните видове грешки3:
I. Правописни фонетични грешки
Фонетичните правописни грешки са свързани с различни закономерни промени
на звуковете в речта, вследствие на които има реално съществуващи ортограми. Те
биват:
1. Грешки вследствие стеснен изговор на неударени широки гласни (редукция).
Когато широките гласни са в слаба позиция, т.е. в неударена сричка, те се чуват
като съответните тесни и обратно, когато тесните гласни са в слаба позиция, те се
чуват като съответните широки.
Иди да работиш на пулето (правилната форма е полето). (Волен Сидеров –
форум, 20.10.2018 г.).
И на систра (правилната форма е сестра) си не вярвам. (Тони Филипов –
форум, 23.08.2018 г.).
Тези грешки се дължат на непознаване за правилата за проверка, свързани с намиране на сродна дума, в която ортограмата е в силна позиция, т.е. под ударение.
Думите полето и сестра могат да се проверят с полски и сестрин, където гласните о
и е не търпят промени.
2. Грешки вследствие разширен изговор на неударени тесни гласни (обратна
редукция).
Неударените тесни гласни ъ и у също се променят към съответните широки а и о,
като се доближават до техните варианти. Разширяването на тесните гласни е значително по-често срещано явление от стесняването.
И стойте колокото си може по надалече от оправлението (правилната форма е
управлението) на България това ще е полезно не само за вас, но и за цяла европа.
(Корнелия Нинова – форум, 06.01.2018 г.).
Парадоксално в едно изречение може да се напишат сродни думи с една и съща
ортограма, като едната дума е написана правилно, а другата – грешно.
Много си оченолюбив (правилната форма е ученолюбив). Не сте се учели много.
(Веселина Седларска – форум, 24.08.2018 г.).
В едно изречение могат да се допускат грешки и от двата вида.
Всеки си варви (правилната форма е върви) по патеката (правилната форма е
пътеката). (Валери Симеонов – форум, 05.08.2018 г.).
3. Грешки при писане на а и ъ в края на думата – в крайна неударена сричка (найчесто вследствие вмъкването на гласния ъ в крайна сричка – епентеза).
Това е много често срещана грешка. Самото правило е изключително лесно, но се
нарушава. Нарушенията са два вида.
2
Всички изречения, думи са записани точно така, както са в съответната социална медия. В
някои изречения има по няколко различни вида грешки – правописни, граматически, пунктуационни.
3
Класификацията на правописните грешки е на автора. Виж Христозова, Г. Обучението по
правопис в началните класове – методически проекции. 2000, Пловдив.

20

Годишник на БСУ

том XL, 2019

3.1. Вместо а се пише ъ.
Доиде нов лекър (правилната форма е лекар) и сме по добре. (Корнелия Нинова –
форум, 23.05.2019 г. ).
Нарушенията на нормата са и при писане на й в думата дойде, както и при писането на дефис при степенуването на наречието по-добре.
Донеси един хубъв (правилната форма е хубав) весник. (Волен Сидеров – форум,
09.07.2018 г.). Сгрешена е и думата вестник. Пропусната е буквата т при струпване
на съгласни.
3.2. Вместо ъ се пише а.
Едва рекал (правилната форма е рекъл) това и му прелошало. (Веселина
Седларска – форум, 22.10.2018 г.). Има грешка и при писането на представката – при –
прилошало. Причината е, че има и представка – пре, и представка – при.
4. Грешки при редуване на коренните гласни (аблаут)
Най-чести грешки има при редуването на ъ/а, например замръзна – мразовит; но
и при други гласни – чета – читател – читалище – четец.
И в мръзовити (правилната форма е мразовити) дни съм излизала. (bg-mamma,
2.06.2018 г.).
Дължат се на факта, че коренните гласни са различни и ако се направи проверка
на мразовит с мръзна, ще се допусне грешка. Думата за проверка в този случай е
мраз.
5. Грешки при обеззвучаване на звучни съгласни в края на думата (обеззвучаване
на звучни съгласни в абсолютно краесловие)
Само напрет (правилната дума е напред) ние сме с теб. (Корнелия Нинова –
форум, 22.09.2018 г.).
Хубаф (правилната форма е хубав), сланчев ден на фсички. (bg-mamma,
17.09.2018 г.). Има още грешки при гласните – сланчев вместо слънчев, и обеззвучаване на звучен съгласен в началото на думата – фсички вместо всички. Често допускането само на една грешка е по-скоро изключение.
6. Грешки при междусловно уподобяване
На междусловно уподобяване са подложени много от предлозите, завършващи на
звучен съгласен (след, над, пред), преди всичко, когато се намират пред дума, започваща с беззвучен съгласен. Поради това, че са неизменяеми части на речта, те няма
как да се проверят.
Слет (правилната дума е след) това страдах дълго. (Бойко Борисов – форум,
05.04.2018 г.).
7. Грешки при обеззвучаване на звучен съгласен пред беззвучен [асимилация
(уподобяване) по беззвучност].
7.1. Грешки при обеззвучаване на звучен съгласен пред беззвучен в началото на
думата – вплете, вписа, впия. Под влияние на беззвучния съгласен п звучният
съгласен в в началото на думата се чува като беззвучен, т.е. двата звука се асимилират (уподобяват), зазвучават като беззвучни.
Той така и не се фписа (правилната форма е вписа) в нашият екип. (Валери
Симеонов – форум, 11.06.2018 г.).
Проверката в определени случаи може да се осъществи чрез сродни думи (впия –
въпиещ), а в други – чрез морфемен разбор и използване на познанията за правописа
на представките (вплете, вписа, впия – в българския език има представка в, а не ф).
7.2. Грешки при обеззвучаване на звучен съгласен пред беззвучен в средата на
думата
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Много са хубафки (правилната форма е хубавки)! С нетърпение чакам останалите снимки от фотосесията. (bg-mamma, 02.04.2019 г.).
8. Грешки при озвучаване на беззвучен съгласен пред звучен (асимилация по
звучност)
8.1. Грешки при озвучаване на беззвучен съгласен пред звучен в началото на
думата – сбирка, сграда, сбогом.
Една свясна зграда (правилната форма е сграда) няма в центъра. (Румен Радев –
форум, 29.06.2018 г.).
Проверката се извършва чрез сродни думи (сбирка – събира, сграда – съгражда)
и чрез морфемен разбор – има представка с, а не з. при думата свястна е пропуснат
съгласния т – грешка при струпани съгласни.
8.2. Грешки при озвучаване на беззвучен съгласен пред звучен в средата на думата – например сватба. Звучният б влияе на предходния беззвучен т и двата звука се
асимилират, т.е. уподобяват се.
И тая свадба (правилната форма е сватба) ще мине добре. Сватовете се
постараха много. И много пари утидоха. (bg-mamma, 27.03.2018 г.).
Проверката е чрез сродни думи, в които след беззвучния съгласен има гласен
(сватба – сватове), т.е. думата за проверка се съдържа в следващото изречение, но
невладеещият добре правописа не осъзнава, че това са сродни думи с един и същи
корен сват. За ниска езикова грамотност говори и сгрешената представка –от на
глагола отидоха, написан като утидоха.
Тук влизат и една голяма група думи с непроверяем правопис, които трябва да се
запомнят. Те се пишат винаги с наставка -итба и са свързани с някаква дейност:
коситба, беритба, вършитба и др.
Никаква сигурност нямаме с тия градушки. На черешите нямаме никаква
беридба (правилната форма е беритба). (bg-mamma, 22.09.2018 г.).
9. Грешки при разподобяване (дисимилация): бонбардирам (вм. бомбардирам);
колидор (вм. коридор); Варели (вм. Валери).
Вървя си по колидора (правилната форма е коридора) и на среща ми Каракачанов. (Волен Сидеров – форум, 19.09.2018 г.). Насреща е една дума.
Повечето от думите при дисимилация са с непроверяем правопис и се налага
ползването на правописен речник.
10. Грешки при писане на думи с я и с ю.
Дължат се на факта, че в определени случаи (в началото на думата и след гласен)
буквите я и ю са белег на два звука, а в други (след съгласен) – бележат мекостта на
предходния съгласен звук. Най-честата грешка е да се изписват буквите я и ю с
буквите на техните звукове в случаите, когато означават два звука.
Слагам майата (правилната форма е маята) на мушките и те побесняват. (bgmamma, 09.07.2018 г.).
Настаниха ме в тузарска кайута (правилната форма е каюта) и патувах като
барофка. (bg-mamma, 29.03.2019 г.). Има още две грешки – при глагола пътувам и
съществителното име баровка.
11. Грешки при писане на думи с щ.
Дължат се отново на това, че буквата е белег на два звука [ш, т] и вместо буквата
щ се пишат буквите на чуващите се звукове.
пожарникаря е измислил нешто (правилно е нещо) пак (Корнелия Нинова –
форум, 05.05.2018 г.).
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Много рядко грешката е само една. Тук липсват главна буква, точка в края на изречението, съществителното име не е членувано правилно.
Не ми цъфти това цвете, на сянка е, а изглежда изтуштено (правилната дума е
изтощено). (bg-mamma, 02.09.2018 г.).
12. Грешки при писане на и и й.
Единият звук е гласен, другият е съгласен, но поради близост в звученето не се
диференцират.
А това че плаща най скъпата газ на твойте (правилната форма е твоите)
началници от Кремъл не ти ли прави впечатление вече? (Волен Сидеров – форум,
30.12.2018 г.).
Ограбиха европеиските (правилната форма е eвропейските) фондове.
(Корнелия Нинова – форум, 14.06.2018 г.).
Даите (правилната форма е дайте) поне 1 факт. (Бойко Борисов – форум,
12.04.2019 г.).
Блокади на цели градове, както сега в Габрово наблюдавахме и в сходни случай
(правилната форма е случаи) в изминалите години. (Бойко Борисов – форум,
12.04.2019 г.).
УДАРИШ 4-5 РАКИЙ (правилната форма е ракии), И …. (Бойко Борисов –
форум, 12.04.2019 г.) (bg-mamma, 12.04.2019 г.).
Едно от най-често коментираните и в социалните медии правила е това, че във
формите за множествено число няма окончание й, т.е. няма дума в българския език,
която да се пише с й в множествено число.
13. Грешки при метатеза
Отнася се до редуване на групи [ър]-[ръ], [ъл]-[лъ]. Групите са [ър], [ъл], когато
следва една съгласна и [ръ], [лъ], когато следват две и повече съгласни. Нарушенията
са и в двата варианта – вместо едната група се пише другата и обратно.
Не остави едно дървце (правилната форма е дръвце) за другата зима. (bgmamma, 12.04.2019 г.).
Всеки дължник (правилната форма е длъжник) на здравната каса трябва да
плаща с лихва. (Валери Симеонов – форум, 14.09.2018 г.).
14. Грешки при ятов преглас (променливо я)
Срещат се често, особено при живеещите в Западна България. Биват два вида:
14.1. Вместо я се пише е.
Едната вера (правилната форма е вяра) в живота ни е устанала. (bg-mamma,
03.09.2018).
14.2. Вместо е се пише я.
Видяли (правилната форма е видели) ли сте в DM каква лимитирана серия
препарати са пуснали – (bg-mamma, тема „Перилни препарати и омекотители“,
31.03.2016 г.).
15. Промяна на ударението на думата чрез отбелязване с главна буква
СипАх си една ерменка. (Иван Бедров – 20.05.2018 г.).
Ясно де, разбрахме, че иска да стигне до обещания й край – да си получи
имАнето Ама нЕма да ви се получи номера. (bg-mamma, тема „Странна куриерска
фирма“, 30.03.2019).
Тези нарушения не са от липса на компетентност, а по-скоро целят да иронизират, да покажат сарказъм, да пародират някого, да засилят акцента върху думата.
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II. Морфологични правописни грешки
1. Морфологични правописни грешки при частите на речта
1.1. При съществителните собствени имена
1.1.1. Писане на малки букви вместо главни
Не знам защо волен (правилно е Волен) все скача? (Волен Сидеров – форум,
22.08.2018 г.).
1.1.2. Писане на главни букви вместо малки
В Българска Народна Банка (правилно е Българска народна банка) работят
все роднини. (Румен Радев – форум, 24.09.2018 г.).
1.2. При местоименията за учтива форма – Вие, Ви, Вашата – вместо с главна се
пишат с малка буква – Ви, Вие, Вас, Вашата.
Е това ви (правилната форма е Ви) е проблем на вас (правилната форма е Вас),
… (Иван Бедров – форум, 20.06.2018 г.).
Г-н Симеонов,на вас (правилната форма е Вас) не ви (правилната форма е Ви) ли
е ясно… (Валери Симеонов – форум, 09.05.2018 г.).
евала г-жо Нинова вие (правилната форма е Вие) сте класа пред всички
останали. (Корнелия Нинова – форум, 19.06.2018 г.).
А вие (правилната форма е Вас) освен да пишете всеизвестни истини какво
направихте?! (Веселина Седларска – форум, 04.01.2019 г.).
Зная я вашата (правилната форма е Вашата) загриженост, госпожо. На вас
(правилната форма е Вас) ви (правилната форма е Ви) е лесно. (Корнелия Нинова –
форум, 29.10.2018 г.).
И напълно логично има достатъчно грамотни участници във форумите, които не
приемат писането на местоименията за учтива форма с малка буква.
Всички нормални, бели хора, сме уморени ... Благодаря Ви ! /не приемам
промяната за учтива форма да се пише с малка буква! (Тони Филипов – форум,
10.12.2018 г).
1.3. Писане на отрицателната частица „не“
По правило задължително се пише отделно от глаголите, но в социалните медии
често се пише слято.
Защо поддържате тия гробища ,ГЕРП'. Невиждате (правилно е не виждате)
ли докъде ни докараха. (Корнелия Нинова – форум, 23.05.2019 г.).
Немога (правилно е не мога) да кажа със точност сега но винаги е учестен.
(bg-mamma, тема „Паническо разстройство“, 13.03.2019 г.).
Неискам (правилно е не искам) да доближават детето ми. (bg-mamma,
11.06.2009 г.)
Незнам (правилно е не знам) дали въпросът ми е за тук, но ще пробвам (bgmamma, тема „Ох, тези нови телефони“, 23.05.2019 г.).
1.4. Липса на дефис при степенуване на качествени прилагателни имена.
…. И СТАВАШ НАЙ ВЕЛИКИЯ (правилната дума е най-великият). (Бойко
Борисов – форум, 12.04.2019 г.).
2. Морфологични правописни грешки при морфемите
2.1. При представките – най-често при о/у, пре/при
Зная, че си оморен (правилната дума е уморен), но няма друг начин. (Валери
Симеонов – форум, 16.05.2019 г.).
Не ме опътвай (правилната дума е упътвай), знам си работата. (Веселина
Седларска – форум, 12.04.2019 г.).
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Не се преближавай (правилната дума е приближавай) до мен. (Бойко Борисов –
форум, 22.06.2019 г.).
Вече приодолях (правилната дума е преодолях) раздялата. (Волен Сидеров –
форум, 12.04.2019 г.)
2.2. При наставките
2.3. На границите на морфеми
2.3.1. На две наставки -нн
Грешките са два вида: пише се н вместо нн и обратно. Първият вид грешка се
среща много по-често.
Направихме есена (правилната форма е есенна) чистка с дъщерята и се оказа
…. (bg-mamma, 08.11.2016 г.).
Рожденни (правилната форма е рождени) дни правят и на игрището, което е
към края на „Пещерско шосе“ – …. (bg-mamma, тема „Къде в Пловдив“, 14.04.2019 г.)
Именният ден и аз съм забравяла на детето(bg-mamma, 02.07.2018 г.). Освен с
двойно нн думата е членувана неправилно с пълен член.
Коте лека командировка, и приятен уикенд с племениците, много е хубаво, че
сестра ти е наблизо. (bg-mamma, 14.01.2015 г.).
2.3.2. На корен и на определителен член – тт – при съществителни имена от
женски род и при числителни бройни имена
Понякога страста (правилната форма е страстта) ги завладява. (Корнелия
Нинова – форум, 29.06.2018 г.).
И пете (правилната форма е петте) патки са си виновни за сътбата. (Валери
Симеонов – форум, 19.012.2018 г.).
2.3.3. На наставка и на определителен член – тт – при съществителни имена от
женски род
Не разбрах през пролетта (правилната форма е пролетта) ли роди или през
есента? (bg-mamma, 09.03.2019 г.).
Срещат се и случаи, в които трябва да се напише едно т, поради факта, че
съществителното име е от мъжки род, независимо, че завършва на т.
И по мостта (правилната форма е моста) да минеш, пак не е сигорно, че няма да
рухне и да се удавиш. (bg-mamma, 14.11.2018 г.).
2.3.4. На корен и на определителен член - щт
Само през ноща ( правилната форма е нощта) не съм писал жалби. (Румен
Радев, форум, 23.03.2019 г.)
2.4. При окончанията
2.4.1. При глаголните окончания
Грешат се глаголните окончания за:
- 3 л., мн.ч., сегашно време – ат
Продължавайте да правите евала на хората, които крадът (правилната форма
е крадат) пенсиите на вашите родители и НЕ САМО!!!! (Бойко Борисов – форум
26.03.2018 г.).
- за 1 л., мн.ч., сегашно време – м/ме
Толкова за глупав ли мислиме (правилната форма е мислим) председателя на
държавата? (Тони Филипов – форум, 13.04.2019 г.).
- за 1 л., ед.ч. и 1, 2 ,3 л. мн.ч., минало свършено време – ох
Излязах (правилната форма е излязох) за малко и бебето паднало. После прочетах (правилната форма е прочетох), че не е страшно ако не плаче. (bg-mamma,
06.04.2018 г.).
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III. Граматически грешки
Най-често срещаната грешка е при членуването с пълен и с кратък член на
съществителни нарицателни имена, на определенията към тях.
Грешките, които се срещат при членуването, са разнопосочни, но най-типичните са):
1. Думата трябва да е членувана с пълен член, но е членувана с кратък член.
1.1. Когато е подлог в изречението
Правописа (правилната форма е правописът) да е проблема (правилната форма е
проблемът).– (bg-mamma, 22.05.2006 г.).
Липсва ни идейния (правилната форма е идейният) поглед. (Волен Сидеров –
форум, 25.02.2018).
Ами да, така ми каза лекаря (правилната форма е лекарят), който ми прави
абразиото. Но предложи на съседите да си изолират техните усвоени балкони –
единия (правилната форма е единият) по тавана, другия (правилната форма е
другият) по пода. Ти не желаеш да се усвоява и твоя (правилната форма е твоят).
(bg-mamma, 09.11.2018).
Домусчиев ви благодари, но НАРОДА (правилната форма е народът) скоро ще ви
измете!!! (Валери Симеонов – форум, 20.07.2018 г.).
1.2. Когато е определение на подлога
Но изпитателния (правилната форма е изпитателният) Ви мъдър поглед в Духа
е в пълна кондиция. (Бойко Борисов – форум, 15.02.2018 г.).
1.3. Когато членуваната дума е пред или след спомагателния глагол съм (бъда) в
което и да е глаголно време, т.е. при съставно именно сказуемо. Колко нощувки е
престоя (правилната форма е престоят) в болницата? (bg-mamma, 07.11.2018 г.).
2. Думата трябва да е членувана с кратък член, но е членувана с пълен член.
2.1. Когато е второстепенна част
Взимаш ми акълът (правилната форма е акъла) и акълът (правилната форма е
акъла) на всички, които те ценят с твоята активност и постижения навсякъде.
(Бойко Борисов – форум, 13.09.2018 г.).
2.2. Когато е определение на второстепенна част
Орбан само за 8 години увеличи с 47% раждаемостта и стабилизира Брутният
(правилната форма е брутния) Вътрешен Продукт, Жизнен стандарт на нация,
която не е в геноцид... феноменално за Европа! (фейсбук група на Стопанска
академия Свищов, 29.10.2018 г.).
Тези примери са малка част от нарушенията в социалните медии на нормата за
членуване.
IV. Други особености
Извън фонетични, морфологични и граматически грешки се срещат и други особености на нарушенията в социалните медии, някои от които до този момент дори не
са класифицирани. Някои от тях най-общо наричаме езикови икономии. С оглед на
по-бързата комуникация се съкращават думи, спестяват се букви, срички, знаци.
Целят икономия на време, по-бързо писане. Други са с паралингвистичен характер.
Обикновено пишещите не четат повторно и не проверяват написаното. Липсва самоконтрол и самокоригиране.
1. Писане само с малки букви – нарушава се и морфологичната норма за писане
на съществителни имена, и синтактичната – за писане на изречение с начална главна
буква. Много често липсват и каквито и да е пунктуационни знаци, включително и
точка в края на изречението.
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волене напред имаш верни поддръжници с теб сме каквото и да решиш имаме
ти доверие, благодарим ти за жертвите в личен план които търпиш за да ни
представляваш в политиката ... на фона на толкова полоскоумни избиратели
(Волен Сидеров – форум, 15.10.2018 г.).
а ти вземи прочети какво съм написал. никъде не съм пращал програмисти да
копаят. и изобщо моят пост не се отнясаше за богатите хора - банкери,
програмисти, юристи и т.н. – (bg-mamma, рубрика „Каква е историята ви за издигане и развитие в кариерата ви“, 13.01.2019 г.).
2. Писане само с главни букви
Както споделя М.Грозева, писането с главни букви в означава „викане”, „крещене”, което можем да се свърже със силни емоции като протест, възмущение или
възхищение, удивление или привличане на внимание (Грозева, Езикът в интернет –
резюме, стр.7).
…. И СТАВАШ НАЙ ВЕЛИКИЯ. (Бойко Борисов – форум, 12.04.2019 г.).
И ВИЕ ОТ БСП СТЕ ХАМЕЛЕОНИ! НАРОДА МИЗЕРСТВА! КАКВО
НАПРАВИХТЕ? НУЛА! БОРБА ЗА КОКАЛ! (Корнелия Нинова – форум, 19.03.2018 г.).
Подлогът народа трябва да е членуван с пълен член.
3. Неаргументирано писане на главни букви – най-често на съществителни
нарицателни имена.
Гордост и Слава на Православния Български Народ и Българи. (Волен Сидеров –
форум, 18.06.2018 г.).
Понякога главна буква се пише и при умишлено нарушаване на правило, с което
авторът подчертава, че е компетентен, но по ред причини – най-често ирония, не
спазва правилата.
Е, нема такъв луТ (bg-mamma, 23.05.2007 г.).
4. Вместо числителни редни или бройни – цифри
Даите поне 1 (по-правилно е да се изпише с думи) факт. (Румен Радев – форум,
14.06.2018 г.).
5. Вместо букви – цифри – най-често 4 вместо ч и 6 вместо ш
Аууууу, Сашо Симов и БСП ми защитават свободата на словото. Мерси,
пичове! Ако не бяхме излезли на улицата, още щяхте да си държите 6i6i като шеф
на ДАНС. (Иван Бедров, 27.06.2018 г.)
Тои за господ ли се има,защо хора с инвалидни пенсии работили, ами какви пари
им дават, как да се гледат тия хора,без право на работа защо с 170лв гледа ли се
болен.След изявлението на Карака4анов и на него ве4е не може да му се има
доверие. – (Волен Сидеров – форум, 22.10.2018 г.).
6. Пропускане на букви
Само малцина могат да възпламенят тези емоции у наште (правилната форма е
нашите) близки съседи и българския президент е един от тях!!! (Румен Радев –
форум, 10.06.2018 г.).
7. Съкращаване на думи с цел езикови икономии
Като си толкова голям патриот, що (правилната дума е защо) не направиш
нещо за народа. (Тони Филипов – форум, 02.08.2018 г.)
тука има нек'ва (правилната дума е някаква) приемственост (Тони Филипов –
02.10.2018 г.).
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Aeее еййй ти къв (правилната дума е какъв) си е, кое не разбираш, на къв
(правилната дума е какъв) език да ти се каже... Само милярди (правилната дума е
милиарди) в устата ти...(Бойко Борисов – форум, 05.02.2019 г.).
Щото (правилната дума е защото) забогатяха? (Иван Бедров – форум,
11.07.2018 г.).
8. Слято писане на думи без интервали
Разнопосочнотонимнениенеинтересуваникого (Корнелия Нинова – форум,
11.09.2018 г.).
9. Писане на т.нар.шльокавица, т.е. с латински букви
Много от социалните медии поставят условия да се пише на кирилица и контролират този процес. Във форумите обаче е трудно да се коригира и коментира всяко
нарушение, особено когато е с благоприличен тон, за който най-често санкционират
модераторите.
Donesete si jadeneto I pieneto I ste dobre do6li. (bg-mamma, 27.12.2018 г.).
10. Удължаване на звуковете:
10.1. Гласни
Много сте си доооообре. (Румен Радев, 21.12.2018 г.).
10.2. Съгласни
Голям е бъррррборко, не го изтрайййвам. (bg-mamma, 20.11.2018 г.).
11. Употреба на други знаци вместо букви. Могат да се определят като паралингвистични (извънезикови) средства. Такива са емотиконите, различните знаци от
клавиатурата на компютъра.
Нова пак се наакаха. Кой ли пък ги гледа тях :D Те се саморазследват и
самоуволняват, а после питат „кой ми с@а в гащите“! (Бойко Борисов – форум,
27.06.2018 г.).
Ирония – Е, нема такъв луТ -23.05.2007 тема в бг мама
12. Пунктуация обикновено липсва. Пунктуационните знаци не са на вниманието на пишещите, особено във форумите. Най-забележимо е отсъствието на запетая
при обръщение и то в началото на изречението.
Миме не те съветвам да бързаш защото сега е по скъпо и ще платиш повече.
(bg-mamma, 16.10.2018 г.).
Подавай оставка че направо се вмирисахте от лъжити си и помията която
сътворихте (Бойко Борисов – форум, 09.04.2019 г.).
На какво могат да се дължат грешките, които са отклонения от нормата?
1. На ниска езикова компетентност.
2. Наличие на езикова компетентност, но игнориране на правопис и пунктуация
поради завишена скорост на комуникацията.
3. Езикови „закачки“ – висока езикова компетентност, но пародийност в изказа
с цел оригиналност или протест.
4. Някои от тях, като писането на шт, йа, йу вместо щ, я, ю се дължат на навик
за писане на буквите по този начин, когато липсваше кирилизация на клавиатурите
на компютрите. Все още немалка част пишат на версия Bulgarian (Ponetic Traditional).
Основните изводи, които могат да се направят, са:
1. Правописните фонетични грешки в наблюдаваните социални медии са от
всички видове без изключение. Най-често срещаните правописни грешки са при употреба на и, й; на я/е (променливо я), на а/ъ в крайна неударена сричка.
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2. От морфологичните правописни грешки най-много нарушения има при учтивата форма на местоименията и при писането на отрицателната частица не с глаголи.
3. Членуването с пълен и с кратък член е основното нарушение на граматическата норма.
4. Появяват се и навярно ще се появяват много различни други особености,
най-характерните от които са езикови икономии, писане само с малки или само с
главни букви.
Доброто познаване на спецификите на социалните медии, съчетано с адекватни
умения за използването им за различни цели, може да гарантира успешното функциониране на бизнеса, политиката, науката и изкуството, както и да предостави безпрецедентни предимства на отделната личност. Постигането на всичко това е амбициозна цел, която трябва да ангажира всички заинтересовани страни – потребители,
учители, журналисти, публични личности, администратори на социални медии и цялото общество.
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ЕКСПРЕСИВНИ ЕЗИКОВИ СРЕДСТВА В БЛОГОВЕ
НА ЖУРНАЛИСТИ1
проф. д.ф.н. Калина Лукова, доц. д-р Веселина Ватева
Бургаски свободен университет

EXPRESSIVE LANGUAGE MEANS IN JOURNALISTS' BLOGS
Prof. Kalina Lukova, D. Sc., Assoc. Prof. Veselina Vateva, Ph.D.
Burgas Free University
Abstract: The study focuses on the expressive language means in the blogs of famous
Bulgarian journalists.
The first part discusses the phraseologies in the blog of Veselina Sedlarska and the
phraseologies and occasionalisms in the blogs of Dr. Filipov, Ivo Indzhev and Lyuben
Dilov, Jr. The subject of research are texts from 2018. The phraseological locutions are
analyzed from the point of view of the changes made therein by the authors compared to
their vocabulary form. Their semantics and expressive effect are explained.
Analyzed are the ways of word formation used for the creation of occasioanlisms. It is
rarely only one way, more often there are two or three ways used in combination. The
semantics of each of the author’s neologisms is explained.
The second part of the study encompasses a corpus of quotations, excerpted from the blogs
of Ivo Indzhev, Veselina Sedlarska and Lyuben Dilov, Jr. in Facebook for the period
January – September 2018. Three types of analysis are used – quantitative, qualitative and
comparative. As a result of the research stylistic means characterizing the authors' styles
were identified. The stylistic similarity between the bloggers is commented throughout the
comparative analysis, as well as the individual differences. The parallel presence of these
blog styles is problematized also in the aspect of their strong impact in social media and
online communication.
Key words: blog, authors' styles, social media, online communication, phraseological
locutions, comments, occasioanlisms
Студията е разработена по проект „Българският език в социалните медии“ на
Бургаския свободен университет, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН.
В последните години особено се засилва влиянието на социалните медии като
източник на информация и като средство за общуване между хората. Това въздействие се дължи на по-голямата свобода на словото, която имат журналистите в
тях, на възможността да изказват по-категорично личното си мнение, особено в своя
блог.
Освен това се създават условия за контакт и обратна връзка с читателите, които
стават активни участници в комуникацията със своите коментари и оценки.
1

Студията е разработена по проект „Българският език в социалните медии“ на Бургаския
свободен университет, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на МОН. The article is
written as a part of the project „Bulgarian Language in Social Media”, funded by the National Science
Fund of Bulgaria (BNSF)
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Според И. Мавродиева блоговете са динамично развиваща се и утвърждаваща се
социална медия с все по-засилващо се присъствие във виртуалното пространство.
Българската блогосфера не е проучена подробно, макар че има ограничени изследванията за блоговете в България (Мавродиева 2011(а), и почти никакви за особеностите
на техния език.
Хр. Проданов посочва следните тенденции в развитието на съвременната журналистика. „С възхода на блоговете постепенно започва да отслабва предходната власт
на журналиста и журналистическата професия, на традиционните журналистически
институции. Затова по-прозорливата и отворена за промените част от журналистите
търси спасение от тази ситуация в създаване на собствени блогове, на които разгръща идивидуална журналистическа дейност. Нещо повече, това благоприятства възможностите за нарастване ролята на индивидуалната марка (branding) в журналистиката. В досегашната традиция вестникът, списанието, телевизионният канал с името
и престижа си са гаранция за качество, привличащо потребители на съответната информация. Интернет допринася за това известните журналисти, към които има значително доверие, да се превърнат сами по себе си в марка за качество със своите имена,
без да се нуждаят зад гърба си да имат вестник или списание“(Проданов, 2012: 268).
И. Мавродиева подчертава, че блогърите представят позиции, мнения и оценки,
правят коментари по актуални и значими теми. Според нея журналистите, които
блогват, са едни от най-добрите блогъри в България. Авторката обобщава, че тези
журналисти „адаптират опита и компетентностите си към един нов тип писане, а вероятно и осмислят развитието на т. нар. онлайн журналистика, която не е хомогенна
и е в процес на създаване и утвърждаване“ (Мавродиева, 2011(б).
Според М. Попова „самата същност на блоговете предполага журналистическо
писане, отговаря на вече установения модел на създаване и възприемане на журналистическата информация, на аспектите на медийното въздействие, респективно на
медийната манипулация […]В това отношение писането за блог е смесица от литература и журналистика – доколкото съдържа личностния елемент, персоналната гледна
точка и цели предаването и разпространението на информация“ (Попова, 2011(6).
Хр. Проданов отбелязва, че „докато професионалният журналист трябва да остане неутрален, да разгледа проблема във всички негови аспекти“, то блогърът изразява
само своята гледна точка и много рядко и гледната точка на другите. Авторът
акцентира още и върху това, че блогърите често предлагат алтернативни и новаторски позиции и информация, които трудно могат да бъдат намерени в традиционните
медии (Проданов, 2012:26).
Подобно мнение изразява и М. Попова, като изтъква, че „журналистите възприемат блоговете като алтернативен канал на информация, където се чувстват посвободни в изразяването на личното си мнение“. Авторката доразвива тезата си в
уточнението, че техните блогове не са просто алтернативен канал за журналистическата им дейност, а „реално средство да демонстрират позицията си, без да правят
компромис със своята съвест и професионални принципи“ (Попова, 2016).
Като представя едни от най-популярните имена на журналисти блогъри, Методиева оценява най-високо достойнствата на личния блог на Иво Инджев и го определя като „гражданска и социална медия от нов тип“. (Мавродиева, 2011(а).
Иван Вълчанов обръща специално внимание върху факта, че премиерът Бойко
Борисов е съобщил решението на МС за прекратяването на проекта АЕЦ „Белене“
първо на блогъра Иво Инджев. Като анализира причините, поради които премиерът
не е избрал официалните медии, авторът заключава, че „с това действие Борисов пра32

Годишник на БСУ

том XL, 2019

ви нещо далеч по-значимо от медийна гледна точка от простото съобщаване на
новина – той легитимира блога на Иво Инджев като качествен и надежден източник
на информация. В случая блогът действително е използван като медия, и то облагодетелствана първа да съобщи тази така важна новина“ (Вълчанов, 2012).
Първа част
В първата част на студията се разглеждат фразеологизмите и оказионализмите в
коментарни текстове на журналисти, отпечатани в различни социални медии. Текстовете са от 2018 г. (януари – септември) и включват публикации в личните блогове на
Иво Инджев и Любен Дилов-син; статии на Веселина Седларска и д-р Тони Филипов
в Reduta.bg през Facebook.
I. Фразеологизми
Текстовете на разглежданите журналисти се отличават с ярка експресивност, образност, смислови трансформации, за което на лексикално равнище допринасят с
преносното си значение и множеството фразеологизми. Те ще бъдат анализирани от
гледна точка на промените, които правят в тях авторите, в сравнение с речниковата
им форма, така че се създават техни разновидности.
В теоретичния увод към Фразеологичен речник на българския език К. Ничева, С.
Спасова-Михайлова и Кр. Чолакова характеризират фразеологичната единица като
самостоятелна езикова единица със свои специфични признаци: сложна, разделно
оформена структура, образувана от две или повече лексеми; единно, цялостно значение, възникнало от семантичното преобразуване на съставящите го елементи, чието
значение повече или по-малко се е десемантизирало; емоционално-експресивна оцветеност (Ничева и др., 1974-75).
Т. Бояджиев анализира по подобен начин значението на фразеологизмите – „Фразеологичното значение не произтича пряко от предметно-логическите връзки на думите в словосъчетанието. То е цялостно и своеобразно тяхно преосмисляне по преносен път, съчетано с експресивност. Фразеологизмите не се създават, за да назоват
пряко нещата, а за непосредствената им оценка – да изразят чувствата на говорещия
и стремежа му към образна мисъл (Бояджиев 2002:314).
Това са определящите признаци на фразеологичното значение и според В. Вътов.
„Ако лексемата е езиков знак от номинативен тип, т.е. знак, който пряко замества и
представя предмета, то фраземата е езиков знак, получен чрез трансформация и комбиниране на лексемите не за да се постигне номинация, а да се изрази оценъчно,
експресивно-образно, емоционално, модално или др. тип отношение към определяната реалия (Вътов 1998:290).
Т. Бояджиев посочва, че вариантите на фразеологизмите могат да бъдат лексикални – чрез замяна на една дума с друга; парадигматични – чрез граматически изменения на компонентите; синтактични – чрез промени в словореда или съкращаване
(Бояджиев 2002: 307-309). Авторът обръща внимание върху факта, че в публицистиката и в художествената литература фразеологизмите много често се актуализират и
се променят чрез индивидуална обработка, осъществена по пътя на замяна на една
дума с друга, контаминация на фразеологизми, разлагане на компонентите им
(Бояджиев 2002: 332).
Във връзка с най-важните черти на публицистичния стил, експресията и стандар‐
та, Ант. Замбова изтъква, че „на лингвистично равнище конкретните езикови единици, в които непосредствено се реализира съчетанието на тези две свойства (експресия
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и стандарт), са фразеологизмите и неслучайно те са толкова типични за журналистическия дискурс, като напоследък употребата им в нашата популярна преса видимо се
разширява и разнообразява” (Замбова 2000, с.90-91).
Хр. Станева отбелязва, че в публицистичния стил „фразеологичната единица
твърде често е поставена в такъв стилистичен контекст, в който тя се преобразува,
става неологизъм, преосмисля се семантично чрез промяна на структурната й организация, чрез включване на нови думи, съкращаване, контаминация, преосмисляне,
промяна на словореда и др.” (Станева 2001).
А. Ценкова отделя два типа функциониране на фразеологичната единица: „1) без
изменение на тяхната семантика и структура (узуална употреба), 2) с изменение на
семантиката и структурата им (оказионална употреба)”. Авторката класифицира
прийомите за трансформация на фразеологичните единици на две групи: „1) структурно-семантически прийоми, когато се нарушава формата на фразеологизма и това
засяга и неговото съдържание, 2) семантически прийоми, когато компонентният състав остава непроменен” (Ценкова 1995).
Л. Цонева отбелязва важното място на фразеологията за осъществяване на езиковата игра в съвременния публицистичен стил. Тя характеризира преобразуванията
на фразеологичната единица по отношение на нейната структура и на семантиката ѝ.
Измененията в структурата според авторката могат да бъдат: разширяване или съкращаване на състава ѝ, замяна на едни компоненти с други, контаминация на две фразеологични единици. Промените в семантиката са по-сложни и могат да се основават
на разлагане на фразеологизма (един от компонентите му е употребен в свободно
значение, в контекста е използвана близка по значение дума, вмъкнато е определение
към негов компонент) (Цонева 2002: 126-131).
В нашето изследване сме предложили следната класификация на фразеологизмите: 1) речникови фразеологизми (без промяна на речниковата им форма);
2) оказионални фразеологизми: а) претърпели лексикални промени; б) претърпели
парадигматични промени; в) претърпели лексикални, парадигматични промени, разлагане на компонентния състав, обединяване на два фразеологизма. Фразеологизми,
които да са резултат само от синтактични промени, не бяха открити.
1. Речникови фразеологизми
Много рядко авторите използват фразеологизмите без промяна в структурата или
в семантиката им, като ги вмъкват в своя текст с тяхната речникова форма.
Дори хората, които са гола вода, под водата изглеждат достолепни, тържествени и важни. Движенията им са изпълнени със смисъл и съдържание. Потъванията и изплуванията са еднакви философски категории под водата, а нормалното състояние на тялото и душата е реенето (dilov.info/ 3.05.2018). Плаши
гаргите по изпитаната формула да може да каже, че е познал, ако не дай си боже
се окаже прав или, че е предупредил навреме и благодарение на това най-лошото не
се е случило (ivo.bg/2018/04/03). Явно от „умрял писмо”, т.е. проява на интерес от
дъното на световната класация по медийна свобода, няма да получим
(ivo.bg/2018/05/12). При цялата привидна караница между двама водещи претенденти за „народната любов” в българската политика, каквито са президентът
Румен Радев и премиерът Бойко Борисов, по най-важния въпрос за профилираната
като троянски кон на Кремъл България двамата явно си сътрудничат
(ivo.bg/2018/05/21). Борецът срещу „гейполитиката” Сидеров се качи на главата на
„геополитика” Борисов (ivo.bg/2018/07/25/). В един момент обаче – ни в клин, ни в
ръкав – сега пък по рецептата „манджа с грозде“, – се появява изречението:
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„Народният съд от 1945 г. е едно необходимо и неизбежно военновременно правосъдие.“ (facebook.com/REDUTA.BG/15.02.2018 (В. Седларска). Има неща, които в
политиката са като две и две четири, ако си консерватор, социалист, либерал,
националист и т.н. (facebook.com/REDUTA.BG/15.02.2018 (В. Седларска).
2. Оказионални фразеологизми
а) Фразеологизми с лексикални промени – в тях авторът замества една дума с
друга или допълва компонентния им състав с нови лексеми. В някои фразеологизми
има и граматически промени, но тъй като те са съчетани с по-значителни лексикални
изменения, ще ги включим в тази група.
Специализираната прокуратура не от скоро се слави с изяществото на слон в
стъкларски магазин (dilov.info/20.04.2018) (вм. Като слон в стъкларски магазин).
(Добавената дума изящество назовава признака, въз основа на който е създадено
сравнението, като засилва ироничното и критичното звучене.) Но че една коза не
струва 130 лв., колкото е готова да плаща държавата за убитите като предпазна
мярка животни е истина. Разбира се, истина е също така, че в дън горите
Странджански магията на застрахователното дело все още не е достигнала…
(dilov.info/ 21.07.2018) (вм. В дън гори тилилейски). (Замяната на определението
тилилейски със странджански локализира действието, свързано с анализирания
проблем.) Иначе казано, раздуването на досието ми и употребата му срещу мен от
всеки, който няма аргументи в спора с онова, което пиша и говоря, ме легитимира в
очите на хората, способни да отсяват плявата от зърното и без указанията на
политиците (ivo.bg/2018/04/05) (вм. Отделям зърното от плявата) (Във фразеологизма е осъществена замяна и разместване на думи, освен това са добавени нови
лексеми, което внушава чувството на респект от страна на Иво Инджев към хората
със собствено мнение и реална преценка на фактите.) Какво друго му остава, освен
да се бори за мир и да гледа да нахрани руската мечка с нови договори за военно
сътрудничество, за да не я гневи. Така постига ефекта на „и мечката сита, и
властта цяла”, пък и т.н. опозиция ръкопляска (ivo.bg/2018/04/12) (вм. И вълкът
сит, и агнето цяло) (Чрез замяна на лексеми във фразеологизма журналистът изразява критичното си отношение към външната политика на премиера Борисов, свързана
с Русия). За разлика от ударите на САЩ, Великобритания и Франция, отложени
достатъчно дълго, за да накарат сирийските управници да се крият в миша дупка
(руснаците наричат мечката на галено Миша). Бомбардировките се състояха
въпреки ръмженето на руската мечка, че едва ли не няма да допусне това да стане
(ivo.bg/2018/04/14) (На основата на фразеологизма Крия се в миша дупка авторът създава нов фразеологизъм с различна семантика, която сам ни обяснява. Чрез езикова
игра с думата омоним миша от галеното име на Михаил Медведев се внушава несъгласие с руската политика). За жалост не малцинството от българите, несъгласни
един зле образован популист да определя тона за песен в страната (и посоката й
за развитие). […] И как ще му накривят капата някакви си музиканти?
(ivo.bg/2018/04/28) (вм. Давам тон (в живота) и Ще ми накриви шапката). (В първия фразеологизъм чрез замяна и допълване на думи не само се променя семантиката
му, която се свързва с политическата ситуация, но и чрез лексемите в скоби се достига до снемане на преносното му значение. Във втория фразеологизъм е употребена разговорната дума капа и в резултат на създаденото разностилие се изразява
ирония.) И футболът в България играе по свирката на Путин (ivo.bg/2018/05/10)
(вм. Играя по свирката на някого). Това инфантилно заявление на Инфантиньо го
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направи за смях или за срам. Въпрос на информираност (ivo.bg/2018/07) (вм. Правя
някого за смях) (трансформации чрез допълване на думи). Борисов отново ухажва
Нинова като слон в бесепарски магазин (ivo.bg/2018/08/07). (Замяната на лексемата
стъкларски с бесепарски насочва вниманието към характеристика на обекта по партийна принадлежност.) И се обажда човекът на още няколко човеци да ги мотивира
да се строят в марша. Това направи БСП със своето обръщение – с едната ръка
удари плесница на участниците, с другата подтикна колебаещите се да станат
участници. На това му се вика и вълкът сит, и председателството изядено
(facebook.com/REDUTA.BG/15/02/2018/(В. Седларска) (вм. И вълкът сит, и агнето
цяло). (Чрез замяна на лексемите във втората част на фразеологизма журналистката
внушава идеята, че с действията си БСП е навредила върху имиджа на страната ни по
време на председателството на Съвета на ЕС.) От пресцентъра на ЕК обясняват, че
г-н Юнкер страдал от ишиас и затова ходел на ебем страна с прикляквания. Не бих
искал да реагирам остро на нещо толкова тъпо. Ще кажа само, че това е удар под
интелекта (facebook.com/REDUTA.BG/ 13/07/2018 (Т. Филипов) (вм. Удар под
кръста). (Чрез замяна с лексемата интелект журналистът изказва мнението си, че
дадената информация е недостоверна.) От 2009 г. започна атомна драма на Борисов.
Ама драма да видиш, Хамлет ряпа да яде…(facebook.com/REDUTA.BG/22/05/2018
(Т. Филипов). (Фразеологизмът е допълнен с името на известния литературен герой
Хамлет с цел да се иронизира поведението на премиера Борисов като колебливо,
нерешително при реакцията му по конкретния проблем.).
б) Фразеологизми с парадигматични промени – при тях в някои думи има граматически изменения.
Извън шегата, досадата на Борисов към вътрешните крамоли в България издава, че никак не му е до тях, а главата му гори от съвсем друг калибър задачи и
проблеми (dilov.info/ 23/02/2018) (вм. Главата ми гори) (промяна на притежателното
местоимение по лице). Във Варна ще се говори уж за бежанци, за компенсации,
може би за Южен поток, дори. Но през цялото време ще става дума за Турция и
Сирия. И българският премиер изобщо не плаши гаргите, като казва, че сме в навечерието на война (dilov.info/ 22/03/2018) (вм. Плаша гаргите) (промяна на глагола
по лице и е в отрицателна форма). А който е недоволен от това, да се оплаче на
арменския поп – Армения и без това е руска военна база, да видим какво ще постигнат жалбоподателите пред арменския поп (или тв водещ) (ivo.bg/2018/01/07)
(вм. Оплачи се на арменския поп) (промяна на глагола от проста форма за повелително наклонение, 2 л.ед.ч. в сложна форма за императив, 3 л. ед.ч.). Информацията,
която ползвам за този кратък коментар, е предоставена за публично ползване изцяло от засегнатата страна. И ни най-малко не я изкривявам, а я онагледявам с
„техните камъни, по тяхната глава”(/ivo.bg/2018/05/15) (вм. С твоите камъни,
по твоята глава) (промяна на притежателното местоимение по лице и число). Основната идея на Борисов беше да натрие носа на конкуренцията си в състезанието
по популизъм с БСП […] (ivo.bg/2018/05/16) (вм. Натривам носа на някого) (промяна
на глагола по вид и лице). Ти, читателю, ходиш ли на гости без покана, при това с
официално разгласена цел да заздравиш връзките си с домакините, освен ако не ги
смяташ за безгласни букви, от които нищо не зависи? (ivo.bg/2018/07/04) (вм. Безгласна буква) (промяна на съществителното и прилагателното име в множествено
число). Истанбулската конвенция разби на пух и прах представите за ляво и дясно
в политиката, за подкрепяни ценности, за международно сътрудничество.[ …] И
тъй като тук БСП тръгна на нож срещу своите колеги по идеология в Европа, как36
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то и срещу своя бивш лидер и сега водач на европейските социалисти Сергей
Станишев, Корнелия Нинова измисли творчески изход от ситуацията. Референдум.
С други думи, съжалявам колеги от ПЕС и ти, драги Сергей, но народът така реши.
Това би било хвърлен спасителен пояс и към ГЕРБ, които се чудят как да отметнат ангажимента с конвенцията, но приемането му няма да е толкова лесно, колкото на ГЕРБ вероятно им се иска. (facebook.com/REDUTA.BG/ 25.01.2018 (В.
Седларска) (вм. Разбивам на пух и прах; Тръгвам на нож; Хвърлям спасителен пояс)
(В първите два фразеологизма има промяна на глагола по време, а в третия е употребено минало страдателно причастие от съответния глагол. Съчетаването на трите
фразеологизма в този текст го прави особено въздействащ и емоционален.) Което ни
повече, ни по-малко означава, че с едната ръка правителството спира марша, а с
другата сочи накъде да марширува. А тези, които ги удариха с една ръка и
подкрепиха с другата, си измиха ръцете (facebook.com/REDUTA.BG/15/02/2018
(В.Седларска) (вм. Измивам си ръцете) (промяна на глагола по време,лице и число).
Новината за 10-процентното увеличение на бюджетните заплати дойде като гръм
от ясното небе на вече почти стъкмения бюджет за следващата година
(facebook.com/REDUTA.BG/ 18.09.2018 (В. Седларска) (вм. Гръм от ясно небе)
(замяна на неопределената форма на прилагателното име с определена форма). Ако
трябва да определим накратко проекта АЕЦ „Белене“, можем да кажем, че много
далавери видяхме през годините на демокрацията, но „Белене“ води хорото, далаверата на века! (facebook.com/REDUTA.BG/22.05.2018 (Т. Филипов) (вм. Водя хорото) (промяна на глагола по лице). Защото ние не правим никакви крачки нито в
последния, нито в предпоследния момент. Ние седим като магаре на мост
(facebook.com/REDUTA.BG/10/05/2018 (Т. Филипов) (вм. Седя като магаре на
мост) (промяна на глагола по число).
в) Фразеологизми, в които са комбинирани различни промени – тези фразеологизми са най-оригинални, те се отличават значително от речниковата си форма.
При тях се комбинират лексикални и парадигматични промени, лексемният им състав се съкращава, разлага се на части, допълва се с много нови думи или се обединяват няколко фразеологизма.
Текстовете на Иво Инджев са най-богати на фразеологични словосъчетания в
сравнение с другите изследвани автори. Той създава оригинални трансформации на
фразеологизмите, които понякога само с една дума напомнят за речниковото значение, което е значително преосмислено чрез сложни асоциации, свързани с политически личности или събития.
През изминалата 2017 г. в периферията на общественото внимание остана приплъзването на Борисов и производните му по властова линия „величини” към позицията на някои чернеещи в отделни аспекти централно и източноврепейски
овце от европейското стадо (ivo.bg/2018/01/07) (Текстът привлича вниманието с
майсторското вплитане в него само на намек за фразеологизма Черна овца. Прилагателното име е заменено със сегашно деятелно причастие (чернеещи), чрез което се
намалява силата на признака, прибавени са и думите в отделни аспекти, които ограничават отрицателните характеристики; конкретизация на обекта се постига с прилагателното източноевропейски). Днес тези настроения изчезнаха като вода в пустинята на завърналата се обществена апатия, която при комунизма беше постигната от чувството на безсмислие да се рита срещу режима и ръжена
(ivo.bg/2018/01/30) (вм. Срещу ръжен не се рита) (Добавянето на няколко лексеми,
съчетано с граматическа промяна на глагола в положителна форма, обяснява образно
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причините за обществената апатия при комунизма). Български проблем обаче е фактът, че с нашите русофилски камъни продължават да ни замерят самите руснаци и да затискат истината за събитията преди 140 години като процес, подбуден от Априлското въстание, от който Русия се възползва, за да опакова мотивацията си в реториката на „освобождението”, стремейки се към своята приоритетна цел за реванш спрямо Турция в отговор на загубената Кримска война 20 години по-рано (ivo.bg/2018/03/03) (вм. С моите камъни по моята глава) (Втората част от
фразеологизма е съкратена, добавени са нови думи, чрез което журналистът внушава
несъгласието си с тълкуването на някои събития от нашата история от страна на
Русия).
Иво Инджев много често вмъква в текстовете си фразеологизма Троянски кон,
определяйки положението на България по отношение на Русия. Особено трябва да
сме щастливи, че 400 000 хиляди руснаци имат втори дом в България. Старата
новина беше потвърдена от Ангелкова от Москва – за всеки случай, ако някой още
не е разбрал, че Дядо Иван не просто е дошъл, а направо се е преселил в търбуха
на троянския си кон – този път без конница и танкове (ivo.bg/2018/03/11). (В този авторски фразеологизъм речниковата форма е значително обогатена с нови лексеми, метафорични образи и така се създава представата за масовото заселване на руснаци у нас.) За да бъде полезен за Кремъл Борисов трябва преди всичко да държи
българския троянски кон вързан на яслата в НАТО и ЕС. Не да изрита със своите копита руски шпиони, а да шпионира в полза на Москва (ivo.bg/2018/03/30)
(Фразеологизмът отново е разширен с много думи в преносно значение, дори е развит в ново изречение, което допълва семантиката му и така възниква нов преосмислен образ. Чрез този оказионален фразиологизъм Иво Инджев разкрива неодобрението си по повод решението на българското правителство да задържи руските дипломати.)
Единственото обстоятелство, което оневинява лудостта на лудия в този случай е известната максима, че не е луд онзи, който яде зелника, а онзи, който му го
тика в устата. Каракачанов е възпитан джентлемен и не би говорил с пълна уста.
Затова премълча заплахата на Путин и презрителното му подмятане, че Болгария
никогда не би свалила руски самолети, ако решат да прелетят над българска
територия без разрешение (ivo.bg/2018/03/31) (вм. Не е луд онзи, който яде зелника,
а онзи, който му го дава). (Фразеологизмът е в центъра на цялостен текст, смисловите връзки в който се основават върху семантиката на устойчивото словосъчетание.
Самият фразеологизъм е претърпял лексикални промени във втората си част чрез замяна и добавяне на думи – разговорната лексема тика създава усещане за разностилие и изразява неодобрението на автора. Останалите изречения в текста съдържат думи, които имат общи семи с тези от фразеологизма – лудостта на лудия, не би говорил с пълна уста.) Омерзението пълзи масово и по отношение на средствата за масово заблуждаване изобщо, чиято несвобода удари историческото дъно в класациите на международните мерители на свободата на словото в България
(ivo.bg/2018/04/09) (вм. Удрям дъното) (Във фразеологизма има и парадигматични
промени, но по-съществени са лексикалните – допълване с нови думи, между които
се открояват с атрактивността си два оказионализма: несвобода и мерители. Журналистът изразява мнението си, че липсата на свобода на словото в България вече може
да се определи като исторически проблем поради своята дълготрайност.) Критиците
на проекта на практика съдействаха на противника, съгласявайки се да го принизят
на битово ниво от гледна точка на мислещата част от аудиторията, на която
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беше сервирано обичайното меню от кръчмарски сметки без кръчмаря, вместо
да се засегнат въпроси като заплахата да имаме още една руска ядрена база на наша територия (ivo.bg/2018/06/08) (вм. Правя си сметката без кръчмаря) (Глаголът от
фразеологизма е съкратен. Добавени са лексеми, които не само разширяват израза, но
и създават въздействащ образ, чрез който авторът внушава неодобрението си към
проекта „Белене“ и към тактиката на някои негови критици.) По-нататък в текста откриваме друг фразеологизъм, доразвиващ идеята на Иво Инджев за проруския характер на проекта: Днес паякът на „коалицията Белене” е властелин в царството на
дезориентираните насекоми. Изтъкал си е мрежите за лов на „мухи без глави”
сред лековерната част от българската фауна с помощта на контролираната от
властта проруска пропаганда и може да си позволи да хитрува тактически
(ivo.bg/2018/06/08) (вм. Като муха без глава) (допълване с нови думи и парадигматични промени). Притихналите в очакване български русофили така и не посмяха да
заемат критична позиция срещу изстъпленията на Ердоган срещу демокрацията,
ръководейки се от принципа, че срещу Реджеп не се рита, щом батюшката от
Кремъл го прегръща (ivo.bg/2018/06/23) (вм. Срещу ръжен не се рита) (Във фразеологизма прави впечатление играта на думи пароними – ръжен/Реджеп, като в следващото подчинено изречение е посочена причината за пасивната позиция на русофилите у нас по повод изявленията на Ердоган.) Как се стигна до това Сидеров да се
държи като началник на правителството и парламентарното мнозинство от
висотата на премиерската глава, върху която се е покатерил и раздава присъди и
квалификации на сродните си съуправленци? (ivo.bg/2018/07/25) (вм. Качил се е на
главата на някого) (Лексемите във фразеологизма са разместени, той е значително
обогатен с нови думи – съществителното висота и причастието покатерил акцентират върху разликата в общественото положение между Борисов и Сидеров, както и
върху недопустимото с арогантността и себелюбието си поведение на втория.) Хак
им е, пустосват всякакви врачки и прочее разочаровани деца на демокрацията, оказала се състезание между два клона на БКП, върху които преходът седи и не
бърза да ги реже (ivo.bg/2018/07/29) (вм. Режа клона, на който седя) (замяна и добавяне на думи, парадигматични промени). Патриотите, които при Варненската среща трябва да са по-тихи от тревата, със сигурност ще използват възможността
нещо да се изрепчат за Кърджали (вм. По-тих от водата, по-нисък от тревата)
(dilov.info/22/03/2018) (В първата част на фразеологизма е съкратена дума – водата;
във втората част – по-нисък от; обединени са останалите лексеми и е направена парадигматична промяна.) Сели сте някога Димитровград, жънете сега Митко
Пайнера! Това е положението. (вм. Каквото посееш, това ще пожънеш)
(dilov.info/11/08/2018) (Семантиката на речниковия фразеологизъм ‘ще получиш
награда според положените усилия и труд’ е конкретизирана в авторския фразеологизъм, където директно са назовани със съществителни собствени имена и делото,
и резултата.) Като че ли големите трагедии напълват чашата до ръба и
след това някаква малка капка вече не може да бъде поета
(facebook.com/REDUTA.BG/30.08.2018 (В. Седларска) (вм. Чашата преля) (От речниковия фразеологизъм е запазена само думата чаша. Изразът е силно разширен с нови лексеми, които чрез своите семи създават асоциации с неговото значение – напълват до ръба, малка капка, не може да бъде поета.) Ние не хвърляме думи по
вятъра, щото вятърът понякога се обръща… (facebook.com/REDUTA.BG/
9.09.2018 (Т. Филипов) (вм. Хвърлям си думите на вятъра) (Във фразеологизма откриваме парадигматични и лексикални промени, като особено интересно е тълкува39
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нето на семантиката му, дадено от автора в подчиненото изречение. Той се въздържа
от безсмислени съвети, защото думите може да се обърнат срещу него.) А иначе е
истина, че се прави от мухата слон. Но също така е истина, че муха има. И беше направен опит мухата да се скрие! Когато става дума за президента, дори и
най-дребните мушици са важни (facebook.com/REDUTA.BG 30.08.2018 (Т.
Филипов) (вм. Правя от мухата слон) (Около речниковия фразеологизъм е създаден
цял текст, който съдържа още лексеми в преносно значение, образно представящи
разсъжденията на автора по засегнатия проблем. Във финалното изречение семантиката на фразеологизма, че се преувеличават незначителни факти, е опровергана.) Ако
Пилат стане от гроба да види днешните ни политици, направо ще се възхити
от умението им да си умиват ръцете (facebook.com/REDUTA.BG 21.06.2018 (Т.
Филипов) (вм. Измивам си ръцете) (Значението на речниковия фразеологизъм
‘освобождавам се от отговорност’ е обогатено, като е привлечен библейският образ
на Пилат Понтийски. Усеща се иронията на Тони Филипов към българските политици, които според него превъзхождат Пилат по своята безотговорност.) Оня ден написахме в Прас-Прес: „Борисов, Сидеров, Каракачанов, Валери Симеонов. Не ви ли идва да се гръмнете, бе, братя?! Сизиф е бутал един камък само, а вие избутахте
безброй камъни и дървеи нагоре. И те после ви падаха по главите…
(facebook.com/REDUTA.BG/ 19.03.2018 (Т. Филипов) (вм. Сизифов труд) (За фразеологизма напомня само името на героя. Авторът пресъздава фрагменти от мита за
него, но само за да обрисува паралелен образ на някои наши политици, чиито усилия
в държавните дела са още по-безплодни от труда на Сизиф.)
Особено атрактивни са текстовете на журналистите, в които се откриват комбинации от няколко фразеологизма, които са свързани смислово помежду си, както и с
темата на изказването. Такива изрази се открояват най-вече в статиите на Иво Инджев.
Руският президент, както се казва, се „пренада” за такава среща, която смяташе за в кърпа вързана от момента на избирането на Тръмп. Обаче американска
котка му мина път (ivo.bg/2018/04/17) (В кърпа е вързан и Мина ми черна котка
път). Тази крушка обаче си има опашка и за да не свършим работата като под
„кривата круша” ще трябва да се поучим от чуждия опит, но не като чакаме с
въпроса да се оправя един вицепремиер, изпаднал в противоречие по темата за
регулацията (ivo.bg/2018/05/15) (Има си крушка опашка; До кривата круша). Устите на журналистите като правило у нас са запушени от вкусните по начало
клаузи в договорите за високо заплащане, което обаче може да им излезе през носа
чрез наказателни бумерангови мерки, ако тръгнат да си търсят правата
(ivo.bg/2018/05/21) (Запушвам устата; Излиза ми през носа). Борисов не се трогва от
телевизионерите в неравностойно положение. Продадени са и да си гледат работата (т.е. другите телевизии). Позволяваха си да му мътят водата и сега да пият
една студена вода (ivo.bg/2018/08/15) (Гледай си работата; Мътя водата; Пия една
студена вода). В рамките на кампанията по заблуждаване на аудиторията за неговата политика на раболепно подчинение на Путин ще има още да чуваме „аргументи” от рода, че Меркел и Макрон също го посещават, а на Тръмп много му се
иска (но не му стиска да се издаде къде го стиска руският чепик и защо, по подобие на Борисов, изключително много се старае да не дразни Путин)
(ivo.bg/2018/05/25) (Не ми стиска да направя нещо; Стиска ми чепикът ). Вярно е, че
не е лесно да си Бойко Борисов – да искаш да се харесаш на всички – и на онези, които отпускат фондовете за магистралите (с които Борисов се гордее като с лично
постижение), и на другите, които дърпат конците на московската пета колона у
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нас, дишайки му непрекъснато във врата (вече на процент-два от партията му по
влияние върху избирателите, според социологическите проучвания) (Дърпам конците
на някого; Дишам във врата на някого). За съжаление в българските телевизии
действа безотказно системният отказ от ползването на телевизионната памет за
опресняване на зрителските спомени и познания по актуалните теми, каквато е
невижданият дори по време на съветската епоха текущ скандал с масовия мор по
противници на Путин и западната реакция срещу последната капка (отрова),
преляла чашата на търпението. Само един пример от многото случаи на „загубена памет”: фактът, че преди две години руската пропаганда и нейните български
резоньори „обърнаха” палачинката в отношението си към Великобритания […]
Изглежда изразът на Бисмарк, според който Русия запряга бавно, но кара бързо, важи и в наше време – дълго чакаха да си сверят часовника с онзи на Червения площад (и с надежда западните съюзници отново да помилват руската агресивност),
но веднъж пуснати на пистата, троянските ни коне препускат презглава по зададената писта. (ivo.bg/2018/03/29) (Чашата на търпението ми преля; Обръщам палачинката; Сверявам си часовника; Троянски кон). Третият пол разказа играта дори
на втория лифт. По сила на поражението Истанбулската конференция остави да ѝ
дишат праха и бойната авиация, и Кевин Спейси, и вероятно ще остане на сцената, докато я изтика „Луков марш“ (facebook.com//REDUTA.BG/ 25.01.2018 (В.
Седларска) (Разказвам играта на някого; Дишат ми праха).
Най-впечатляващи са тези комбинации от фразеологизми, които са изградени на
основата на една и съща лексема (Има си крушка опашка и До кривата круша; Мътя
водата и Пия една студена вода ) или общата дума е многозначна и се реализира с
различни значения в двата фразеологизма (Не ми стиска да направя нещо и Стиска
ми чепикът). Въздействащо със своята образност е и съчетанието на два фразеологизма, съдържащи лексеми от едно семантично поле (части на човешкото лице)
(Запушвам устата и Излиза ми през носа).
Анализираните текстове разкриват значително богатство от фразеологична лексика. Журналистите много по-рядко вмъкват в изказването си фразеологизмите в тяхната речникова форма. Почти винаги създават оказионални фразеологични словосъчетания, в които се забелязват лексикални и парадигматични трансформации, съчетания на няколко фразеологизма или около израза се разгръща цял текст.
II. Оказионализми
Сред разглежданите автори с впечатляващо умение и в словотворчеството се открояват Иво Инджев, Тони Филипов и Любен Дилов-син. Те са майстори в съчетаването на лексеми, морфеми, фонеми, графеми; в звуковите промени и уподобявания; в
смисловите асоциации, противопоставяния, паронимни или омонимни отношения, от
което възникват оказионални думи.
В лингвистичната литература се отбелязват няколко основни характеристики на
оказионализмите: те са речеви неологизми, възникват в определен контекст и не се
употребяват извън него, те са несъществуващи думи и не се възпроизвеждат отново.
Т. Бояджиев определя оказионализмите като “нови, временни и случайни смисло‐
ви единици, индивидуални построения, а не думи в пълния смисъл, защото реално не
съществуват и не притежават най-характерната особеност на думите – да бъдат въз‐
производими единици на езиковия стандарт” (Бояджиев, 2002: 257). Авторът разделя
оказионализмите на разговорни (имат автор, който е известен в тесен кръг от хора,
участвали в конкретния речев акт) и художествени (авторски) (създадени от поети,
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писатели, журналисти, публицисти, литературни критици и др. с определени стили‐
стични цели ) (Бояджиев, 2002: 257-258).
В. Зидарова отбелязва, че „оказионализмите имат речев характер и не са част от
езиковата система. Както показва терминът (occasio – случай), те възникват по повод
на конкретна ситуация и в конкретен контекст. Обикновено оказионализмите не на‐
пускат рамките на този контекст и не се възпроизвеждат повторно. Те нямат но‐
минативно предназначение, а по-скоро експресивно“ (Зидарова, 2009: 170).
Л. Цонева анализира езиковата игра в съвременната публицистика и посочва като
най-характерна нейна проява образуването на оказионални думи. Според нея този
процес се основава на „общоприети, безспорни „правила“: оказионалните думи (ОД)
се създават по съществуващи в системата на езика модели или схеми; значението на
ОД е тясно свързано с контекста; ОД имат не номинативни, а стилистични функции“
(Цонева, 2002: 48).
В. Бонджолова се занимава много задълбочено с изследване на оказионализмите
в медийните и рекламните текстове и им посвещава две свои монографии. В едната
представя установените от нея в ексцерпирания материал 16 основни словообразува‐
телни начина за създаване на оказионализми, а в другата се съсредоточава върху сти‐
листичните ефекти от оказионалните думи специално в медийния текст, върху влия‐
нието на журналистическите жанрове и архитектурата на текста върху употребата
им, върху ролята на контекста при възприемането им.
При определяне на словообразувателните начини при оказионализмите В.
Бонджолова уточнява, че използва опита на предишни изследвания, но не ги повтаря,
ръководи се основно от ексцерпирания материал от медийните и рекламните текс‐
тове (вестници, списания, радио, телевизия). Отчита особеностите както на традици‐
онните, така и на оказионалните словообразувателни начини. Отбелязва 16 основни
начина, които имат и подвидове – морфемна деривация, композиция, абревиация,
универбизация, семантично словообразуване, конверсия, формално-смислова лекси‐
кализация, реетимологизация, блендинг, редупликация, субституция, епентетично
словообразуване, метатезно словообразуване, креация, редеривация, графично слово‐
образуване (Бонджолова, 2007: 27).
В монографията си, посветена на оказионализмите в медийните текстове, В.
Бонджолова анализира функционирането им в различни жанрове. Авторката отбеляз‐
ва, че „поради разпределението на медиатекстовете по скалата стандарт – експресия
по-честа е употребата на оказионализми във връзка с нарастването на експресията:
това са текстове със силно изразено авторско присъствие, отнасящи се предимно към
групата на фичъра, като коментарните текстове, редакторските бележки, специализи‐
раните колонки на отделни автори, читателските писма, и към рекламата (Бонджолова,
2009: 63).
В ексцерпираните текстове от разглежданите журналисти откриваме значително разнообразие от словообразувателни начини при създаване на оказионализмите, като по-често в комбинация са няколко от тях.
1. Афиксация
Най-малко оказионализми са образувани само чрез афиксация, вероятно защото
те са и най-слабо експресивни в сравнение с останалите.
1.1. Суфиксация – към основата на думата се прибавя суфикс.
а) образуване на оказионализми съществителни имена
Нинова не е присъствала. Но новоизлюпената „консерваторка”, родееща се
като боркиня срещу „джендерите” […], изпратила послание до участниците в
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поредното сборище на носталгици по прекрасното (за тях) тоталитарно време
(ivo.bg/2018/06/16/). Със суфикс [-иня] е образувано съществително име от ж.род от
основата на съответното съществително от м. род (борец), което по правило се използва за назоваване и на лица жени. Лексемата боркиня носи иронично звучене и
принизява усилията на К. Нинова.
Националсоциализмът презира „непълноценните” народи и ги обявява за тор на
арийската раса, докато националрашизма „само” очаква от малките, незначителните, вкараните под строя на руските знамена народченца да стоят благодарно на
колене пред величието на своята окупаторка (ivo.bg/2018/03/07/). Съществителното
име народченце представлява умалително съществително от народ със суфикс
[-ченце], форма, която не се употребява в езика. Семантиката на лексемата е свързана
с омаловажаване значението и стойността на народа.
Ако че оня недорасляк зам.-министърът на външните работи Георги
Георгиев се изхвърли, че предстои скорошна визита на Борисов в САЩ
(REDUTA.BG/2018/03/12) (Т. Филипов). Суфиксът [-як] за образуване на съществителни нарицателни за лица мъже е непродуктивен и затова съдържащата го лексема е
експресивна. Освен това по-често той се прибавя към думи с пейоративно значение,
както в случая – към причастието недорасъл, при което оказионализмът недорасляк е
със семантика ‘недостатъчно умен, неспособен, неопитен’’.
б) образуване на оказионализми глаголи
За съжаление големият приятел на Борисов Юнкер през повечето време беше
пиян на мотика и не можа да му бъде от полза по никой начин! Движеше се с
походка на еволюционно недовършен неандерталец. Не че лазеше, ама и не ходеше.
Вертикализираха го само усилията на Туск (REDUTA.BG/16.05.2018) (Тони
Филипов). Неадекватното поведение на Юнкер е повод за ироничната оценка на
журналиста Т. Филипов, изразена освен чрез различни стилистични средства и чрез
оказионализма вертикализираха. Този експресивен глагол е съчетание от съществителното вертикал и суфикс [-изира] и чрез семантиката си създава ярка представа за
нестабилната походка на Юнкер.
в) образуване на оказионализми, различни части на речта, от съществителни собствени имена
Орбанизирането на Борисов под мотото „по-близо до Матушката, по-далеч
от Мути” (ivo.bg/2018/07/03/). От съществителното собствено Орбан със суфиксите
[-изира] и [-не] се създава отглаголно съществително име, внушаващо идеята за
действията на Борисов, насочени към сближаване с политиката на Орбан.
Активни граждани подемат акция „Загаси лампите!“ Призивът е на 3 март в
19 часа всички да загасим за 5 минути, за да покажем отношението си към сделката на Гинка с ЧЕЗ. Аз ще изгася за 10 минути. Така де, дето вика Швейк, да не съм
за пет минути![…] Стига вече сме гинчили. В държавата стават и други свинщини (REDUTA.BG/2.03.2018) (Т. Филипов). Оказионализмът възниква от съществителното собствено име Гинка, като се прибавят суфиксите [-чи], [л], превръщащи го в
минало свършено деятелно причастие. Авторът изразява досада, отегчение от историята с купуването на ЧЕЗ, превърнала се в тема на деня за дълго време.
1.2. Префиксация – този словообразувателен начин е слабо застъпен при оказионализмите на разглежданите автори.
Вместо да се разтревожат, че международните класации поставят медийната
несвобода в България на все по-унизително високо ниво, партийните централи вървят към разбирателство, че срещу остатъците от свободното слово трябва да се
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вземат управленско-опозиционни мерки. (ivo.bg/2018/05/10/). С префикс [-не] е образуван антоним на съществителното свобода, който е оказионализъм, несъществуваща
дума, защото антонимите са разнокоренните лексеми свобода – робство, зависимост.
Та това е дето събира и патриотите. Банкетът, софрата, на която могат
да седнат само заедно. Иначе отдавна да са се разобединили… (REDUTA.BG/
9.05.2018) (Т. Филипов). Създаденото минало свършено деятелно причастие разобединили се съдържа префикс [-раз], който се открива в лексеми със семантика
‘разделяне’, но и префикс [-об], който има противоположно значение ‘обединение’,
‘общност’. Така двата антонимни суфикса внушават оксиморонно звучене в една и
съща дума.
1.3. Префиксоид [евро-] – в съвременния български език се наблюдава засилен
словообразувателен процес на думи с префиксоид [евро-] в периода след приемането
на България в Европейския съюз. Но освен в думи, свързани по значение с Европа и
Европейски съюз (еврокомисар, еврозона, евродепутат и др.), префиксоидът се открива все по-често и в лексеми, които не се отнасят до тази тема. При разглежданите
от нас автори установихме такива оказионализми най-вече в текстовете на Иво
Инджев.
Истината е, че Борисов започна да се изявява като полуевроскептик (чак като
Орбан и Качински не смее да се изкаже, твърде зависима е властта му от европейските пари[…] В едно (невидимо) отношение обаче Борисов тихомълком е надминал
колегите си по евробунтарство в рамките на евросъюза: без да го признава, отричайки фактите дори, Борисов си е подсигурил медиен комфорт както никой друг
евродругар (ivo.bg/2018/01/07). Трябва да се признае, че поне по линия на руския натиск върху България „на първо четене“ евростълпотворението в София има леко
възпиращ ефект на този етап (ivo.bg/2018/01/14/). Властовата пропаганда брани
началството от евроуроки с еврозлословие (заглавие) Цялата пропагандна машина
у наше евросело е впрегната да брани властта от евроуроки чрез игра на криеница
зад евроавторитета (ivo.bg/2018/01/09/). В тези оказионализми префиксоидът
[евро-] е в съчетание не просто с думи, които не кореспондират по значение с Европейски съюз (скептик, бунтарство, другар, авторитет, стълпотворение), повечето
от които не са експресивно оцветени. Но той е обединен с разговорни думи, които
поради своята сфера на употреба са с ярка експресимност (уроки, злословие). Създадените с тях оказионализми внушават иронията и негативната оценка на Иво Инджев.
2. Реетимологизация, водеща до деструкция
В резултат на реетимологизация се образуват оказионални думи, които вече
съществуват като лексикални единици. „Оказионалното при тях се проявява в изтъкването на специфична вътрешна форма, дължаща се на омонимия или полисемия на
думата, която стои в основата им“ (Бонджолова, 2007: 92). Авторката разглежда и
един случай на реетимологизация, която води до деструкция, разделяне на компонентите на думата и представянето ѝ като словосъчетание въз основа на синтактична
омонимия.
И в Ереван майдан? Май, да (заглавие) Лъжата на управляващите в Армения,
прекопирана от арогантния руски управленски модел, издържа на арменския майдан
само 11 дни улични протести. Те се разрастваха с всеки изминат ден, откакто президентът Серж Саркисян уж се раздели с властта след два мандата като президент, за да скочи в премиерското кресло: номер, усвоен по схемата на рокадите
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между Путин и Медведев в Русия (ivo.bg/2018/04/23/). В този пример оказионалното
значение е резултат от реетимологизация, водеще до деструкция. Съществуващата
дума майдан е от украински (Майдан Незалежности – буквално означава Мегдан на
независимостта, което е името на централния площад в Киев. Там през 2013-2014 г.
са се състояли масови протести срещу бившия президент Виктор Янукович, тъй като
той не подписва договора за асоцииране на Украйна с Европейския съюз). Лексемата
майдан е разложена и частите ѝ са представени като словосъчетание от две частици
май да, чрез които Иво Инджев изразява съмнение, вероятност, възможност събитията в Ереван да повторят бунтовете на недоволството в Украйна.
3. Междусловно налагане – при този начин на словообразуване „към края на
една дума се добавя друга, притежаваща омонимично с него начало“ (Бонджолова,
2007: 105).
Отминаваща истерия с козичките по нещо напомня на „Кози фан туте” –
„Така правят всички(жени)”, според веселата опера на Моцарт, в която едни персонажи си разменят ролите (доста джендърско, признавам) почти като нашите
парламентарни парламентета (ivo.bg/2018/07/21). Оказионализмът парламентента е
съчетание на думата парламент, чийто завършек съвпада с началото на думата
менте.Чрез новообобразуваната лексема Иво Инджев изразява недоверието си към
компетентността на българските парламентаристи.
4. Вставъчно словообразуване – при него „част от едната дума се вмъква в другата, от която нищо не се елиминира“ (Бонджолова, 2007: 108).
Ние сме длъжни тук категорично да се възпротивим. Борисов да престане
да спасява света, ами да вземе да спаси Варна, че съвсем ще се издавят там. Може
да започне като я спаси от Портних преди да я е изпортнил съвсем?
(dilov.info/8.06.2018). Оказионализмът изпортнил, който е минало свършено деятелно причастие, е създаден чрез вставъчно словообразуване от съществителното собствено Портних (изпортил + Портних). Новосъздадената лексема внушава отрицателната оценка на автора за управлението на варненския кмет, тъй като жаргонната дума
изпортил изразява значенията ‘излъгал, провалил’.
5. Контаминация
При контаминацията е налице „смесване на две сходни думи, невинаги изграждащи словосъчетание, като едната съкратена основа модифицира другата“ (Бонджолова, 2007: 100).
Оказионализми на основата на контаминация се откриват предимно в текстовете
на Тони Филипов, като най-често те произлизат от комбинации със собствени имена
на известни политици.
Под снимката Бареков написал: „В Белия дом след срещата със съветниците на
президента по въпросите за Европа и Русия. Едно е сигурно – светът имаше нужда
от промяна и Тръмп даде тласъка на промяната. За добро или за лошо…“
Този кратък постинг на Бареков е харесан от двайсетина души, предвождани
от Емил Кошлуков. Повтарям, Емил Кошлуков, програмен директор на БНТ!
А, бе, Кошлуков, може ли да си такъв тръмпанар, бе?! (REDUTA.BG/
20.07.2018). (Тръмп + тъпанар); Единствен Валери Симеонов, който в някои отношения справедливо бива наричан Далавери (оградата, Банско, хотелче в Странджа
с гарантирана военна клиентела и т.н.), застана в защита на дребния бизнес
(11.07.2018) (далавера + Валери); Особено след като Малария Велева си свали
текста за визитата на Борисов при папата по заповед отгоре (31.05.2018)
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(малария + Валерия); А артистът Захари Бахаров в нарочен клип призовава политиците да не отнемат „мечтите на хората”. Във Феейсбук набързо го прекръстиха на Хонорари Бахаров и го приканиха да се засрами. Но той едва ли ще се засрами (15.05.2018) (хонорар + Захари). Тези оказионализми изтъкват отрицателни
качества, осъдително поведение на съответната личност. Образуваните от собствените имена на политици названия са се превърнали в техни прякори.
Доста мекерета на Путин у нас от (повече от) две години насам пророкуваха,
че Меркел ще бъде пометена всеки момент от нейните сънародници (чрез избори,
ако не и с революция) […] Да оставим Меркел и мекеретата (меркелета, ако щете),
които тук се надпреварваха да обещават края на „баба Маркел”[…]
(ivo.bg/2017/09/25/). В този текст Иво Инджев създава оказионализъм, съществително
нарицателно от съществително собствено, чрез механизма на контаминацията
(Меркел + мекерета). Думата мекере е турска по произход и означава ‘протеже’, а в
българския език се употребява в разговорната реч със значение ‘подлизурко’. Поради
звуковата близост с тази дума оказионализмът меркелета внушава острата осъдителна оценка на автора за противниците на Меркел у нас.
6. Субституция
При този словообразувателен начин се наблюдава „заместване на един компонент от думата (морфемен или неморфемен) с друг (също морфемен или неморфемен, но обикновено семантично натоварен), в резултат на което се създава оказионализъм (Бонджолова, 2007: 114).
6.1. Замяна на фонема с друга фонема
Бутафорните ментинели на властта (заглавие)
[…] Всички останали по веригата си прехвърлят отговорността за гладкия като лед асфалт и бутафорната мантинела, която по думите на местни жители и
велосипед не може да спре, какво остава за цял автобус. […] Ментинелите на
властта са навсякъде, но са особено бутафорни в медиите и в правосъдната система, чието ремонт беше отложен от поръчителите на собствената си гарантирана
безнаказаност (ivo.bg/2018/08/28/). Оказионализмът ментинели е възникнал чрез замяна на фонемата [а] от лексемата мантинела с фонемата [е], като така се създава
асоциация с думата менте. Чрез авторския неологизъм се изгражда метафоричен
образ на корупцията и подкупността в политическата и в правосъдната система у
нас.
От „Грипен” към „глупен”: битката продължава (заглавие)
[…]Битката между съветници с просъветски нагласи у нас продължава и преминава от темата „Грипен” в някакъв „глупен“ – с предимство за глутницата
около Борисов на този етап (ivo.bg/2017/09/19/). В съществителното собствено име
на самолет изтребител Грипен са заменени две фонеми [ри] с фонемите [лу]. Оказионализмът глупен се асоциира с думата глупав и е израз на негативната оценка на
автора за нестихващите спорове около поръчката на самолетите.
Според милицаите най-натоварени щели да бъдат магистралите и пътят за
Кулата (REDUTA.BG/5.04.2018) (Т. Филипов). В лексемата полицаи е настъпила замяна на първите две фонеми с фонемите [ми] от думата милиционери, за да се внуши
ирония по отношение на способностите и стила им на работа.
Тони Филипов създава няколко оригинални оказионализма чрез субституция,
отново на основата на собствени имена на политици.
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Ами Болен Лидеров? Който продължава упорито да гони разсъдъка си накъм
обратната страна на интелекта?! Станал с белите мечки, за да постави точно в
4 часа сутринта цветя пред паметника на Съветската армия и да поседи почетен
караул, заедно с колегата си Чучелов (REDUTA.BG/22.06.2018). В името Волен
Сидеров са заменени двете начални фонеми и е възникнал оказионализмът Болен
Лидеров. Тази замяна е смислово натоварена, новосъздаденото име съдържа две семи
‘болест’ и ‘лидер’. Авторът иронизира характерни прояви в поведението на политика.
В следващия пример е постигната също такава смислова трансформация чрез
замяна на една фонема с друга: И сега работата изведнъж се изметнала като чамова дъска. Изметнала се е, ама друг път. Измятат я социологическите разбойници
Сънчо Стойчев и Андрей Лайчев, накратко Кънчовците (REDUTA.BG/9.04.2018)
(Кънчо / Сънчо; Райчев / Лайчев). Чрез оказионализмите Т. Филипов акцентира върху някои качества на социолозите – да заливат аудиторията с поток от думи и числа,
но невинаги да бъдат обективни, с цел да приспят наблюдателността на хората за
обществените нагласи.
Някой трябва да съобщи вече в ГЕРБ, че темата за дядо-антикомунист беше
преексплотирана от Борисов и вече е банална и даже смешна. Това се видя когато
Тетка Цачева се опита да ни промоцира своя дядо по президентската кампания. И
Добрев сега няма да бере дивиденти от дядовия си…(REDUTA.BG/16.01.2018).
Заместени са две фонеми в името Цецка (от тетка, което на диалект означава леля),
като се иронизира визията на жената.
6.2. Замяна на една морфемна част с друга
Оказионализми, създадени по този словообразувателен модел, сме установили
при Иво Инджев, който умело реализира замяна на морфеми, най-често въз основа на
антонимни отношения между тях.
Правостоящите, апропо, обикновено са по-прави от седналите върху трона на
властта, наричани „правоимащи” по времето на откровения цинизъм, когато
милиони хора бяха „правонямащи” (ivo.bg/2018/02/28/); Но най-вече, когато става
дума за църковните дела, Сидеров зачерква борбата на българите за църковна независимост, водена повече срещу Русия, отколкото срещу султана[…] Ако на такова
антибългарско сквернословие и чуждопоклоничество учат богословите у нас, то не
бива да се чудим, че българският народ е доста „кривославен” в своя скепсис[…]
(ivo.bg/2018/03/08); Когато преди 7 години откроих журналиста от в. „Дума”
Александър Симов като образец на подмладената крайна болшевишка злобарщина,
публикувайки негов налуден по своето човекомразие „репортаж” от митинг срещу
Монумента на окупационната армия (МОЧА) в София[…](ivo.bg/2018/08/27). Лека
изненада обаче предизвиква снимката, на която Макаров позира в любимата поза
на…Бойко Борисов, който покровителствено го прегръща, сякаш е поредната булка,
която мачка при обиколките си из страната. Любов, какво да ги правиш староженците! (ivo.bg/2017/09/25/).
7. Декомпозиция – процесът се проявява в „лексикализиране на афиксоиди от
разпадане на сложни думи“ (Бонджолова, 2007:136).
Един въпрос, извън филствата и фобствата. За всеки изгонен руски дипломат
Великобритания колко милиона кубически метра природен газ ще ни достави?
(dilov.info/31.03.2018). От думите русофил и русофоб са отделени суфиксоидите и в
текста функционират като самостоятелни съществителни имена.
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8. Графично словообразуване – при него на преден план изпъкват промените в
буквените знаци (смесване на малки и главни букви, на български и чужди графеми),
използване на пунктуационни знаци.
Блицкриг срещу БиАйТи – битият си е BIT…
На засегнатите от мълниеносното обезглавяване на публицистиката при смяната на собственика на телевизия BIT едва ли им е до смях, но със себе си мога да си
позволя да се пошегувам: появих се на екрана на тази телевизия този понеделник и
няколко дни по-късно я продадоха, а предаването „Код 11-13”, в което изрекох еретични мисли за властта у нас, е посечено (ivo.bg/2018/02/09/). В този текст графиката има смисловоносеща роля. Името на телевизията е изписано веднъж с български
букви според произношението му на английски и друг път – с английска графика
като абревиатура, която пък прочетена буквално според буквите, които съдържа, звучи като българската дума бит. Иво Инджев създава интересна асоциация с фразеологизма Битият си е бит (със значение Няма връщане назад).
ИзCEZването на добрия войник Швейк (заглавие)
Вече веднъж не се удържах в откриването на паралели между великата книга
на Хашек и оперетата с ЧЕЗ от последните дни. Но населението не разбира от намеци.
[…]ЧЕЗ е куче-касичката на цялата съвременна чешка политическа класа. Едно
грандиозно РМД, което храни и власт, и опозиция. Така е от години.[…] Сигурно е
само, че добрият войник Швейк, символът на простодушната симпатичност на
чехите, няма нищо общо с тази история (dilov.info/3.03.2018). Ефектът на оказионализма се постига чрез въздействието на графиката – кореновата морфема в думата
изчезване е изписана с латински графеми, малките букви са заменени с главни, получената абревиатура е омонимна на българската коренова морфема и е наименованието на чешкото енергоразпределително дружество. Семантиката на лексемата изчезвам е ‘преставам да съществувам’, което чрез оказионализма авторът отнася към
разрива между представата за добродушния войник Швейк и историята с купуването
на чешкото дружество ЧЕЗ.
9. Комбинация от няколко словообразувателни начина
а) Графично и вставъчно словообразуване
В. Бонджолова отбелязва, че при вставъчното словообразуване в структурата на
дадена лексема се вместват компоненти от друга (Бонджолова, 2007:108).
Това съчетание от словообразувателни модели се открива най-често в текстовете
на Иво Инджев. Журналистът сътворява въздействени оказионализми чрез комбиниране на графични средстава и вмъкване на фонеми, съчетания от фонеми или морфеми в дадени думи. Поставянето на тези елементи в скоби предоставя възможност за
различен прочит на думата, създава се двусмисленост, която е съзнателно търсена, за
да внуши авторавата идея.
Измисленото третополово плашило от търговците в храма на политическото
влияние, някои от които се продадоха успешно на борсата на гласоп(р)одаването и
сега ни управляват, трябва да може да бъде осмислено чрез въпроса: защо, по дяволите, нещо, което го няма, го има така активно в т.н. публичен дебат?
(ivo.bg/2018/01/30); (С)ПОМЕН за „соца” (2018/01/17); „Дайте да не пренаписваме
историята”, зоват издайнически онези, които я пишат под руска диктовка. Пишат
я от десетилетия под руското (инд)иго[…] (2018/02/19); Заб(р)авената 100 годишна тайна за руската капитулация пред България на 3 март (2018/03/03);
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От(к)ровеното руско предизвикателство към Лондон: Вова рие, на гърба му пада
(заглавие) Трудно е да се каже, че с отравянето на Сергей Скрипал и дъщеря му
Юлия на 4 март на публично място в Лондон Кремъл „този път“ прекали.
(2018/03/14); Валери Симеонов, шефът на „Атака” ще огласи някоя от своите
(уни)кални версии за избелване образа на руските убийци на цивилни във Великобритания.(2018/03/16); Собственикът на победния отбор „Славия” Венци Стефанов
показа нагл(едн)о, че не само в политиката Путин е основен авторитет навсякъде в
България, където се раздават господарски шутове. За целта Стефанов се появи
еуфорично на стадиона с фланелка с лика на Путин. (2018/05/10); Читателю, ти
беше ли на сватбата на Сидеров онзи ден? Не си? Така е, защото си никой. Не си
елит, неолит, мегалит и сателит на „когото трябва”, за да станеш свидетел на
чудесата, които се случват на българския с(ъ)ветски Олимп. (2018/09/25).
В текстовете на разглежданите журналисти много често словообразувателният
метод афиксация се комбинира с друг начин за образуване на нови думи.
б) Междусловно налагане и афиксация
Както се вижда, лилипутинисти плашат началника си Бойко, който, според
Туск, можел да уплаши всеки тракийски воин. Щеше да е смешно, ако не беше тъпо.
(ivo.bg/2018/01/19) (лилипут +Путин + суфикс [-ист]).
в) Семантично словообразуване и афиксация
В. Бонджолова посочва, че семантичното словобразуване „не е свързано с промени в структурата на думата, а само с промяна на денотативната ѝ отнесеност“. Специално в медийните текстове много често собствените имена започват да се употребяват като нарицателни (Бонджолова, 2007:83).
Апропо, какво става с превъзбудените от перспективата за американско-руската дружба, породена от избирането на Тръмп за президент нашенски тръмписти?
Защо са оклюмали? Никакви ги няма да похвалят своя кумир Тръмп откакто се
оказа, че наказва Путин, вместо да го радва с предизборните си комплименти,
които превърнаха папагалстващите българските путинисти в тръмписти
(ivo.bg/2018/07/04). (От съществителните собствени имена Тръмп и Путин са образувани със суфикс [-ист] съществителни нарицателни, назоваващи лица, привърженици
на съответната личност.) Ако обаче не ви се чете на посочения линк обилната помия
на Симов, прилагам коментар на негово подобие в ivo.bg, който в кратка форма е
напълно представителен за путинофилщината (ivo.bg/2018/08/27). Отново от собственото име Путин със суфиксоид [фил-] и суфикс [-щина] е създаден оказионализъм, който има значение ‘типично поведение за човек, привърженик на Путин’. Чрез
този неологизъм Иво Инджев внушава остро негативната си оценка за подобни хора.
Най-богати на оказионализми са текстовете на Иво Инджев, който се отличава
със забележителен усет в сътворяването на оригинални и въздействени авторски
неологизми. Журналистът майсторски съчетава различни словообразувателни елементи, комбинира словообразувателни модели, предимно графично и вставъчно словообразуване. Не по-малко ефектни са оказионализмите на Тони Филипов, за когото
е характерно създаването на много оказионални думи от собствени имена на политици.
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Втора част
Втората част на изследването обхваща корпус от цитати, ексцерпиран от
блоговете на Иво Инджев (http://ivo.bg) и на Веселина Седларска
(reduta.bg/author/vesa/) във фейсбук за периода януари - септември 2018 г. Използват се три типа анализ: количествен, качествен и сравнителен. В резултат на проучването са идентифицирани и групирани стилистични средства, характеризиращи
авторските стилове. Чрез съпоставителния анализ се коментира стилистичната близост между блогърите, както и индивидуалните различия. Паралелното присъствие на
тези блог стилове се проблематизира и в аспекта на силното им въздействие в
социалните медии и онлайн комуникации.
Проучването си поставя следните задачи: идентифициране и групиране на стилистичните средства, характеризиращи авторските стилове; открояване на стилистичната близост и на индивидуалните различия между блогърите; дефиниране на паралелни тенденции в блогосферата и на тяхното въздействие в социалните медии.
Интересна и убедителна е версията, че блогът е дигитална трансформация на класическия литературен дневник. Според Е. Борисова дописването на блога дневник от
други блогъри е „рецептивно-креативна комуникативна ситуация, която ...напомня на
„салонната” култура на ХVІІІ и ХІХ век, „клубна” я нарича ХХ и ХХІ век. Във виртуалния „салон” обаче са „поканени” не само „посветените”, а буквално всички”
(Борисова 2007: 318-319).
Етимологията на думата блог, съкратено от weblog, илюстрира неговата хетерогенна жанровост: web (мрежа, Интернет) и log (дневник). Блогът е уебсайт във формата на традиционния дневник: първоличностно повествование – изповед или анализ,
коментар, бележки, разказ, импресии, фотографии, препратки към други текстове.
За разлика от хоризонталната, затворена структура на литературния дневник,
блогът има вертикална структура, създаваща се чрез хипервръзки, които непрекъснато обновяват текста. Структурните елементи, които конструират блога, са: заглавие,
главна част, автор (връзка към профила, cv на автора), дата на публикуване, блогрол
(връзки към други блогове, които авторът следи или препоръчва); категории или
тагове (теми, които засяга попълването), връзки с други сайтове.
Блоговете са по-лични от традиционните журналистически форми, но по-публични от класическите дневници. Според тематологията те се разделят на: лични, тематични (възприемани като „любителски вестници”), коментарни (анализират и коментират актуални политически и обществени събития).
Личният блог се създава от автор (блогър) и съавтори, които го допълват и дописват. Той може да се приеме като мултиплицирана дигитална форма на класическия лирически „дневник на чувствата”, на романа дневник, на публицистичния, философски, културологичен, исторически, епистоларен дневник и т.н.
Използването на блоговете в наративната журналистика се открива в Blogosfera.
Дневник.bg като секция към онлайн изданието, в която редакторите на сайта подбират интересни и активни български блогове и промотират блога като нов медиен
жанр.
Интересни наблюдения по интересуващата ни тема прави Ренета Божанкова в
статията си „Литературни проекции на онлайн съществуването”. В двупосочността
на трансформативното движение литература-Интернет се отбелязва, че през 90-те години на ХХ век се наблюдава преходът от литературата към киберпространството и
се водят спорове за интерактивните практики, а в началото на ХХІ век се появява
обратният процес: „въвеждане” на мрежата в литературата (Божанкова 2009).
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Р. Божанкова отбелязва „транспозиционирането на онлайн писмовни практики и
онлайн общуване в традиционната линейна и книжна форма”, „при която се достига
до рекомбинация на жанровите модели в новите постелектронни епистола, дневник,
драма” (Божанкова 2009).
Изведените теоретизации се проектират и в представените наблюдения.
Анализ и резултати
1. Блог на Иво Инджев
Иво Инджев често се споменава като един от най-успешните професионални
блогъри в българската блогосфера. През 2008 г. той започва да издава блог с политическа проблематика, който достига до 40 милиона посещения след около 10 г.
(Инджев 2018)
Както бе отбелязано, И. Мавродиева определя блога на Иво Инджев като „гражданска и социална медия от нов тип…с добра визия, функционалност и високо качество на постовете в него като съдържание и проблематика“ (Мавродиева 2011). В
интересуващия ни аспект на изследване можем да посочим само статията на
Десислава Антова „Реторични и стилистични особености в заглавията на публикациите в блоговете на Иво Инджев и Иван Бедров“ (Антова 2014). Д. Антова отбелязва
засилената експресивност, постигната чрез различни стилистични средства, но отделя специално внимание на „анафората като реторичен похват, с който блогърът Иво
Инджев удвоява значението на заглавието“.
Настоящето проучване е в по-широк стилистичен контекст. В блога на Иво
Инджев (http://ivo.bg/) се изследва стилистиката на неговите постоянни и активни
постове в посочения период, като се анализират стилистичните средства в ексцерпирания цитатен корпус.
Във всички текстове на И. Инджев, с ясна тематична структура и ударни заглавия, доминира впечатляващ метафоричен стил. Той поглъща и синтезира станалите
стилистични средства, градирайки техния ефект: персонификации и сравнения, антономазия, засилена асоциативност и алегоричност, реторични въпроси, оксиморони,
пародийност и езикови каламбури, стилистична игра, нонсенс и др. Много е трудно
да се разчленят неговите метафорични разкази на отделни стилистични фигури, защото те са част от цялостно, силно социално послание.
Метафоричните натрупвания в градация най-често включват:
Метафорични епитети: „надлайващите се български медии“; (ivo.bg/2018/01 /10/;
прозрачни намеци; властово гнездене (ivo.bg/2018/06/13) въздушна кула; „палачинков интелектуалец“ (ivo.bg/2018/06/25); „кравешкия възторг“ (ivo.bg/2018/07/ 19);
„беззъбо и безадресно усилие на пратеника във властта“ „ivo.bg/2018/08/28“);
„полирани мозъци“, „заледена стилистика“, ivo.bg/2018/08/30/; „железният” Сидеров“
ivo.bg/2018/09/19);
Метафорични глаголи: „да помпат мускули“; (ivo.bg/2018/05/24); Борисов
„настъпи” македонския русофил Георге Иванов“ (ivo.bg/2018/06/р.7); „Един обикновен страхливец рита падналите (според него) в угода на властта“; (ivo.bg/2018/06/25);
„срещу Кремъл не се рита“ (в съчетание с метонимия) (/ivo.bg/2018/07/08)
Метафорични епитети и метафорични глаголи: „Той изпада в шизофренното
противоречие да ги обругава страстно с яростната жлъч на своето майсторско
словоблудство, чрез което вирее(ше) десетилетия“; (ivo.bg/2018/06/25 „Китай
предлага да излапа един по един кльощавите източни европейски слабаци, за да
се докопа след тях до истинската си тлъста цел“; (/ivo.bg/2018/07/08); „Борисов се
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приземи от геополитиката в гасенето на местни политически пожари“
(ivo.bg/2018/09/01); „Сидеров потупа бащински по пагона и президента Радев“;
(ivo.bg/2018/09/19); „Вестникът почти пророчески вмъкна в заглавие думата „облаци”,
твърдейки, че те се сгъстяват над България; „непогрешимата в очите на пропагандаторите тукашна власт“ (ivo.bg/2018/01/10); „ледените води на европейското презрение“ (ivo.bg/2018/01/24); „явно се е стопила и паметта на някои списуватели на
новини в България“ (ivo.bg/2018/03/24); „дружни в охраняването на неговото невежество“. (http://ivo.bg/2018/04/26); „проблемите те заливат опустошително“
(ivo.bg/2018/05/24); „пропастта, в която отдавна е пропаднало свободното слово“
(ivo.bg/2018/08/28); „Сидеров отново го втвърдяват, за да гони проценти влияние
сред твърдия си електорат.“ (ivo.bg/2018/09/19)
Метафори, изградени чрез субстантивация: „правителствената непорочност”
(http://ivo.bg/2018/01/10/); „изворът на новинарството“ (ivo.bg/2018/03/24); „Четем от
извора на посветените в кухнята на властта, които гребат с пълни черпаци от казана й информационните дреболийки“ и щедро ни ги поднасят“ (ivo.bg/2018/05/ 16);
„самолетът на българската демокрация с прекалено много власт в багажното отделение на оялия се политически монополист ГЕРБ“ (ivo.bg/2018/05/21);
„нанадолнището на Николай Бареков“ (ivo.bg/2018/06/06); „опасност за живота на
кабинета“ (ivo.bg/2018/06/13); „трапезата на успешния антикомунизъм от 90-те
години“ (ivo.bg/2018/06/25); „Командва парада на чуждопоклоничеството“
(ivo.bg/2018/08/21); „Бутафорните ментинели на властта“ (ivo.bg/2018/08/28) – в
съчетание с парономазията ментинела – мантинела; „облаците на недосегаемостта“
(ivo.bg/2018/08/21); „магистралата на вносната корупция“ (ivo.bg/2018/09/05); „В
забавната част от импровизацията на Борисов не липсваха поредните бисери“
(ivo.bg/2018/09/18); „Истанбулската конвенция, плашило за примитивни избиратели“ (ivo.bg/2018/01/24); „огледалото на себичността“ (ivo.bg/2018/06/26); „шепа
олигарси“ (ivo.bg/2018/06/13); „В качеството си на международен (въже)играч Бойко
Борисов винаги е бил с болшинството“ (ivo.bg/2018/09/13); „Румен Радев, пощенският гълъб на Бойко Борисов“ (ivo.bg/2018/05/21); „Преди обявяваше АЕЦ
„Белене” за корупционен гьол с шарани“ (ivo.bg/2018/05/24);
В по-голямата си част метафорите са авторски.
Персонификации, включващи метафорични епитети и глаголи: Някогашната
смешка „учи, мама, за да не работиш”… е заплашена да бъде погребана под споменатите по-горе килограми и сантиметри“ (ivo.bg/2018/05/24); „решенията му са
също толкова късопаметни“; „Непотопяемият образ на столичната управителка
Йорданка Фандъкова подгизна от пробива на поройните дъждове в нейната невъзмутима фасада“; (ivo.bg/2018/06/19);
Сравнения: „той вече я заплаши с прокурор и отправи прозрачни намеци за нея
като за властови чадър над шепа олигарси“ (ivo.bg/2018/06/13);
Антономазия с пародиен ефект: „безброй берлускони“ (ivo.bg/2018/04/26);
Символи: „Руските „нощни вълци”(ivo.bg/2018/07/04); „Китайският дракон
получи покана да се разпорежда в задния двор на руската мечка“; „Руската мечка,
която ни държи насила на енергийния синджир“ (ivo.bg/2018/07/08); „Питонът
„Газпром” отново напомня на българското зайче за „течната дружба” с него“
(ivo.bg/2018/09/12);
Антитези: „Този култ към външните белези обаче издава упадък на някои вътрешни потребности за постигане на успеха“ (ivo.bg/2018/05/24); „Румъния се отвори
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към света и големите инвестиции в резултат на факта, че затвори поредица от фигури, които са недосегаеми в други страни. (ivo.bg/2018/06)/;
Оксиморони: „да се възхищаваме на разхищаването“ ivo.bg/2018/05/16);
Нонсенс: „мъжът Нинова“( ivo.bg/2018/01/24);
Двусмислие: „Крим ваш? Ок. Ким наш!“ (ivo.bg/2018/04) – чрез парономазия
Крим-Ким се достига до двусмислие; „Борисов и пиарството на(д) един народ“
(http://ivo.bg/2018/04/26) – пиарство вм. пиянство; графично отбелязване на буквата
д в скоби, за да се постигне двусмислие: на и над, чрез асоциации с „Пиянството но
един народ“ по романа „Под игото“ на И.Вазов); „На мравката път прави (ако се
страхува от нея), но не и на щуреца. Що е то(й)? (ivo.bg/2018/04/28) – пародира се
познатата гатанка, като се включва авторски коментар и графично се отбелязва буквата й в скоби, за да се постигне двусмислие чрез разделяне на местоимението на две –
то и той; „От кой пол е (истан)булката Нинова“ (ivo.bg/2018/01/24) – в същ. име
истанбулка (родена в Истанбул) графично се отделя в скоби първата част истан, за да
се открои втората част булка с друго, иронично значение; „Зло(ко)бни реакции за
смъртта на Маккейн в Русия и в нейната покор(е)на България“ (ivo.bg/2018/08/21) –
графичното отбелязване в скоби откроява паронимите злобни-злокобни и покорна покорена, за да се изразят две негативни значения.
Парономазия: „От“ колелото на истерията (по миналото) пак ще се върти“
(ivo.bg/2018/03/25) – вместо историята; „Патреотични игри – кауза подута (до
пръсване от преяждане с руски национализъм)“ (ivo.bg/2018/03/3) – патреотични вм.
патриотични, подута вм. пердута, като пародия на известния израз; „геополитик (да
не се бърка с гейполитик)(ivo.bg/2018/06/06) – пароними с актуално значение;
„Присъда за партиен бос номер едно в Румъния без обжалване. България подлежи на
ожалване“
(http://ivo.bg/2018/06); „Инфантилното заявление на Инфантино“ (ivo.bg/2018/ 07/15);
„Ако Австрия е неутрална спрямо Русия, то България е направо неутрализирана от нея“ (ivo.bg/2018/09/05);
Звукоподражания: „Те плюскат, ние пляскаме (на Борисов, който щеше да ги
наказва)“ (ivo.bg/2018/05/16) – силен звукоподражателен ефект от повтарянето на
плюск – пляск, с иронично послание;
Етимологични фигури: „А не да се мисли, как да се отметнеш от вчерашното си
говорене в договарянето с обществото в рамките на обществения договор“
(ivo.bg/2018/05/24) – повторение на звукове в думите говор-договор-договаря, за да
се дискредитира значението; „Ние сме тези, които трябва да се нагодим, да угодим,
за да се угоим (валидно за свиневъдите в тази свинщина)“ (ivo.bg/2018/07/08) –
повтарянето на звукове в глаголната верига нагодим, угодим, угоим е в негативна
градация и подкрепя значението на метафорите „свиневъди, свинщина“; „Тръмп
обича американците да го обичат“ (ivo.bg/2018/06/26); На връх Шипка върховният
главнокомандващ Румен Радев изрече върховна лъжа (заглавие) (ivo.bg/2018/08/25).
Езикови каламбури: „Само ще вметна по отношение на трюфелите, че тях ги
откриват обикновено прасетата (нищо лично спрямо агенция pig)“
(ivo.bg/2018/05/16) – каламбур със същ име прасе(та) на български език и английската дума pig)“ за пренасяне на семантика.;
Асоциации – литературни, филмови, исторически, музикални, културологичи,
звукови: „Третия Рим, какъвто претендира да бъде нейният руски ориентир“.
(ivo.bg/2018/01/24) – с историята на Рим; „Позитан за бой се стяга“
(ivo.bg/2018/02/14) – с песента „Партизан за бой се стяга“, чрез пароними Позитан –
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партизан; „Загубени в липсата на памет за собствените си сензации“
(ivo.bg/2018/03/24) – с филма „Изгубени в превода“; „Край „Дондуков” шум се
вдига“ – с песента „Край Босфора шум с вдига“ (ivo.bg/2018/06/13); „Може да не е
Цицерон на страната на правото, свободата и народа срещу властника Цезар“; „Дали
това няма да се окаже Рубикон за властта му?“ (ivo.bg/2018/06/13) – с историята на
Рим; „Не знам дали красотата ще спаси света ( по Достоевски), но суетата (на
Тръмп) определено може да помогне за преодоляването на една криза“
(ivo.bg/2018/06/26) – с прочутата фраза на Достоевски от романа „Идиот“; „По(г)лед
над русофилско медийно кукувиче гнездо“ (ivo.bg/2018/06/26) – с романа „Полет
над кукувиче гнездо“ на Кен Киси и филма по него. Включени са метафоричните
епитети русофилско, медийно и асоциативните парономи по(г)лед (с графично
скриване на г в скоби) – полет; „Отминаваща истерия с козичките по нещо напомня
на „Кози фан туте” – „Така правят всички(жени)”, според веселата опера на
Моцарт“ (ivo.bg/2018/07/21); „Казуса с козите – почти като „Кози фан туте”
(ivo.bg/2018/07/21) – пародиен стилистичен синтез, вписващ музикална асоциация,
пароними казус-кози и омоними българска и италианска дума кози – кози; „Някои
прилики между Хенри Тюдор и Бойко, наследника на Тодор“ (ivo.bg/2018/07/28) –
пародийна асоциация с крал Хенри Тюдор, постигната чрез пароними Тюдор Тодор; „Ролята на Ан Болейн, която прелъстила Хенри, но му обещала консумация на връзката им само при законен брак, изигра в тази ситуационна трагикомедия Корнелия Нинова. Тя прелъсти Борисов, придърпа го към себе си“
(ivo.bg/2018/07/28) – любовната история на Ан Болейн и Хенри Тюдор се пародира
със съвременни политически герои“; „по-консерва” (по „Бай Ганьо“) от него.“
(ivo.bg/2018/07/28) – асоциативни пароними консерва – консерватор, по книгата
„Бай Ганъо“ на А. Константинов; „На фронта на руската балканска политика, нищо
ново“ (ivo.bg/2018/08/07) – перифраза на романа „На Западния фронт нищо ново“ от
Ерих Мария Ремарк;
Реторични въпроси: Ти, читателю, ходиш ли на гости без покана, при това с
официално разгласена цел да заздравиш връзките си с домакините, освен ако не ги
смяташ за безгласни букви, от които нищо не зависи?“ (ivo.bg/2018/07/04) – реторичното обръщение и метафората засилват полемичното послание;
Алегорични картини: „Крепи на върха върховния „хищник”, хвален от хиените на социологията като „съвършеното политическо животно”, защото надушва
какво иска глутницата. Прави го почти безпогрешно. А когато установи, че е сгрешил, няма проблем да си прегризе опашката, попаднала в капана и да поеме в обратната посока …“ (ivo.bg/2018/05/24) – разгърната алегория на съвременен политически лидер, синтезираща анималистични метафори и сравнения; „рехавите редици
на редките птици сред нашите политици по време на властово гнездене (щото в
опозиция всеки може да мъти водата и яйцата на своите надежди за власт).
(ivo.bg/2018/06/13) – отново алегорично изображение с анималистични метафори; „А
лозето на патриотизма, което Борисов привидно прекопава в конкуренция с навалицата от патриотари, не ще молитва – още по-малко пред кремълския олтар“. (ivo.bg/2018/06/page/7) – разгърната алегория на лъжепатриотизма, изградена
чрез перифраза на пословицата „Лозето не ще молитва“, метафори и асоциативни пароними патриоти-патриотари; „Къде ли ще си снесат яйцата руските кукувици в
рамките на тяхната вътрешна миграция под бащински затворените очи на
Борисов и компания?“ (ivo.bg/2018/06/26) – алегоричен израз, изграден чрез верига от
метафори; „Трагедията на обърканото българско стадо е в това, че неговите
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лъжливи овчарчета не само не биват разпознати като преносители на информационната чума, но и са възнаграждавани с високи рейтинги“ (ivo.bg/2018/07/19) – алегория на българското общество с анималистична метафора, и перифраза на приказката за лъжливото овчарче.
Пародиен епос: „Патриотичните каузи с участието на кози след кравешкия
възторг от спасяването на кравата Пенка. Козата се превърна в патриотична кауза, както се вижда от опълчението на патриоти, бранещи козите на една възрастна
жена като прохода на Шипка от европейските козеубийци. Този печален факт
илюстрира ефекта от чумата, поразила българските медии“ (ivo.bg/2018/07/19) –
пародиен анималистичен епос, включващ метафори, нонсенсови образи, литературни
асоциации с одата на Вазов „Опъченците на Шипка“
Заглавията (голяма част от тях са включени в изследвания корпус) функционират
като стилистичен маркер. Те задават стилистиката на текстовете.
Анализираните стилистични средства показват стилистичното богатство в езика
на ерудиран и много продуктивен блогър. Стилът на Иво Инджев е ярко индивидуален, разпознаваем, със силно публицистично въздействие. Негов характерен белег е
оригиналният синтез на образи и фигури, чрез който се постига пародийно- изобличителен ефект.
2. Блог на Веселина Седларска
Блогът на Веселина Седларска (https://www.facebook.com/REDUTA.BG/posts)
предизвиква голям читателски интерес, но липсват изследвания върху особеностите
на езика. Асоциациите с публицистичния, философския, културологичния и дори
литературния класически дневник са обясними, защото нейните текстове приличат на
разкази, притчи, философски приказки с оригинални заглавия, разгърнати сюжети,
композиция, герои, убедително защитени тези, позиции, идеи; с уникален стил, диалогизиращ с читателите – метафоричен, алегоричен, реторичен, афористичен, публицистичен и т.н. Изследваните стилистични средства са богати, разнообразни, включени в мощен стилистичен синтез, който трудно може да се разчлени, за да се анализира.
След детайлни наблюдения се достигна да следната възможна класификация:
Метафорични характеристики на популярни личности със сатиричен ефект:
„аятолахът на поразяващата комуникация, гросмайсторът на гафовете, ядрено
горещият в своите страсти Таско Ерменков… положителният герой на нашата
отрицателна действителност“ – натрупване на метафорични определения и пародийното им преобръщане; асоциация (с „Герой на нашето време“ на Лермонтов) в
антитезна конструкция (Седларска, В. 24.05.2018); „Арогантността на българските
политици, както му се полага, бе изведена в извънземна орбита от Ахмед Доган със
заявлението, че ако има възможност, би си купил летяща чиния“ (Седларска, В.
27.09.18) – хипербола с морално внушение; „И витиеватото мислене на този друг до
такава степен не пасват на президент, че мислите излизат по-трудно и от засъхналите капки от тубичка с лепило“. (Седларска, В. 06.09.18) – акцентиране чрез комбинация от метафоричен епитет и метафоричен глагол; „От няколко месеца Корнелия
Нинова има нов бутон в оня асансьор, който се придвижва по вертикала на
властта. На него пише „българщина“. Думата вече се превръща в нещо като нервен тик за червената лидерка“ (Седларска, В. 06.09.18) – алюзия за властта, която
включва серия от метафори и сравнения.
Метафори, вдъхновени от социалните медии: „Оцеляване по време на
фейсбук. Диагноза: вие имате фейсбук треска. Страдате от електронна охтика. И
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все в един момент ще стигнете дотам да изхвърлите опонента си с електронен
шут/клик“ (Седларска, В. 12.04.18); „фейсбукарски паун“ (Седларска, В.12.01.18)
Впечатляващи авторски метафори: „Ден на национален траур – тази лицемерна безсмислица“ (Седларска, В. 26.08.18); „Ябълките на раздора са толкова
много, че можем да си сварим мармалад за векове напред“ (Седларска, В.
17.08.18) „Демокрацията е паянтова сграда, защото се крепи само на два стълба –
медиите и съдебната власт.“ (Седларска В. 02.08.18); „Тези дни жанрът мелодрама се
киска самодоволно.“ (Седларска В. 31.05.18); „Търсенето е ненаситно, омразата не
може да бъде нахранена лесно“ (Седларска В. 22.03.18); „Демокрация е хубаво име.
То е принцесата някъде там, когато си живял в пролетарския социализъм тук.“
(Седларска В. 22.03.18); „Диктатурите са еднопосочни улици“. (Седларска В.
22.02.18); „… седнаха на коалиционно-опозиционната трапеза“ (Седларска В.
15.02.18); „Третият пол разказа играта дори на втория лифт“ (Седларска В.
25.01.18); „Журналистиката е противоположното на политологията, докато не се
появи мръсната сводница пропагандата и ги чифтоса“ (Седларска В. 25.01.18);
Разгърнати метафорични картини, в които основната метафора се раздипля в
множество частични метафори (епитети, глаголи, субстантивация), на принципа на
матрьошката, като се добавя ефектът на алитерацията, асонанса, градацията и хиперболата: „Метафората, че се движим стремглаво към някакво дъно, е устойчива и
непрекъснато се развива. Първо чакахме да стигнем до дъното, после известявахме,
че сме го стигнали, след това, че се намираме на минус етажите на дъна под дъното, накрая разбрахме, че дъно просто няма. Освен това не потъваме като нещо цяло, а сме се разлетели на отломки, разпадът тези дни се чувства във всичко,
което се случва. Една след друга изчезват спасителните мрежи, които могат да ни
уловят и да не ни разрешат да пропадаме по-надолу.
С подострени лакти и колчан презрителни реплики, готови за изстрелване
при най-малкия повод. Днес ми се стори, че онази най-последна и винаги спасяващия
български род мрежа – на човечността, е раздирана, разкъсвана, разпарчетосвана от самите нас“. (Седларска, В. 21.09.18) В посочения пример преобладават ориентационни метафори (по Лейкоф, Джонсън:1990).
Стилистичният синтез е продуктивен подход при В. Седларска, защото тя умело
градира силата на отделните тропи и фигури.
Апокалиптика, включваща метафори, засилена хиперболизация, литературни
асоциации и парадоксалност: „В новините и социалните мрежи ври и кипи. Съобщенията са от драматични по-драматични: „Европейският съюз коли козите така,
както и турчин не ги е клал, прочистват Странджа от баба Дора, но тя като „Една
българка“ взе кола и го размаха в земеделското министерство, фалшиви новини
стоварват орди от мигранти на летище „Безмер“, палатката на майките на деца с
увреждания е все така населена от настоявания и надежди, че ще бъдат чути.
За да бъде още по-драматично положението, фалшива новина вкара баба Дора
с инфаркт в ямболската болница. Ден по-късно друга фалшива новина погреба старицата, тя не преживяла това унижение.“ (Седларска, В. 26.07.18)
Стилистика на абсурда, която включва персонификация на предмети и деперсонификация на хора, метафори, синтактичен паралелизъм: „Първо Графитово остана
без училище, после без бебета, след това без пощенски код. Накрая махнаха и табелата… Запуснато, тревясало, пусто място, чиито къщи бързо клякат и бавно падат. Бурените са превзели улиците, клоните влизат през прозорците и се настаня-
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ват в стаите“ (Седларска, В. 14.06.2018). Въздействието е готическо чрез усещането
за смърт.
Стилизиран разказ за манипулирани литературни сюжети с предпоставена авторска позиция, цитати и перефрази, олицетворения, метафори, алюзии, иронични
парадокси, нерегламентирана употреба на главни букви, защото „главните букви в
писането се равняват на крясъка в говоренето“, според В. Седларска: „То и ЗА
България да не умре човек! Ще се опитам да предам кратко сюжета на тази вече
по-възрастна от век манипулация.
Поезията и фолклорното съзнание обаче поправят тази грешка. Жив е той,
жив е – сред загрижени самодиви в бяла премяна и тъжни песни на жътварки
робини. Гениалният Ботев. Освен да загине, за героя е важно след това да е загадъчно жив, да обикаля Балкана, да се явява на нищо неподозиращи селяни, конят му да се мярка между дърветата, сабята му да блесва и да ослепява очите.
Крали Марко, Вълчан войвода, цар Иван Шишман, Левски – всички те са заподозрени в живот след смъртта. Хаджи Димитър – също. В последните дни версията се оповестява по-енергично и по-гласовито, повод за това е наближаващата
150-годишнина от боя на Бузлуджа. А слънцето спряно сърдито пече.“ (Седларска,
В. 07.06.18)
Пародийно преобръщане на националната символика (травестия): „Нашата
българщина е по-устойчива величина. Независимо коя е годината, тя означава все едни и същи неща. Бъклица и дрян, менче и здравец. Потури, пояс, калпак, фустан,
пендари, пафти, риза, нашарена с кръстат бод. Навуща, цървули. Стрелба по посока на тавана. Гайда и тъпан. Кое е нещото, което обединява всички тези емблеми
на българщината? Хорото, разбира се… Но не мога да потисна съмнението си, че хорото е българската будна кома – най-вече сега, когато всичките му други значения
са изстинали и е останало единствено като символ на българщината.“ (Седларска, В.
17.08.18)
Притчи
Притча за властта, разказана чрез персонификация, метафори, метонимии:
„Властта е прелъстителка, която само се преструва, че се отдава на силните.
Тя остава най-дълго в обятията на слабите, които искат да изглеждат силни. Колкото
по-дълбоки са тайните гънки в душата на човека, толкова по-големи са шансовете му
пред прелъстителката. Колкото по-малко подходящи за изричане на глас са думите,
които човек си мисли, докато се гледа в огледалото, толкова по-голяма е съблазънта
да си вземе лице назаем от властта. Гладното его.. може да бъде нахранено само
с власт над другия“ (Седларска, В. 22.02. 2018)
Притча „Знаем ли какво искаме“
Изградена е чрез принципа на символичната метаморфоза на недоволния човек,
който се превръща в природните стихии слънце, облак, вятър, скала и съдържа типичната за жанра финална поука, но и социално послание.: „И тогава видял…
Видял, че по планинската пътека към него се задава каменар с чук в ръка.“
(Седларска, В. 19.04.18)
Нонсенсова стилистика като алюзия за социалната реалност: „Драги юнаци и
юници! Накрая в държавата останахме двама души, които знаехме, че „промоция“ в
множествено число не се пише „промоций“. България, както знаете, не е държава, а
местопрестъпление. Нашите хОра и хорА очакват да бъдат увековечени от вас
(Седларска, В. 09.08.2018) “.
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Посоченият пример показва характерната за В. Седларска диалогичност, използване на абсурден сюжет, парономазия, хиперболизация, онтологически метафори,
стилистичното обособяване на главни букви. Тези особености се потвърждават и от
следващия цитат, заедно с актуален реторичен въпрос: „От всички телевизии се чува
блеене. Динко дойде ли? Това бяха основните съставки, от които беше забъркано
последното народно вълнение“. (Седларска В. 19.07.18)
Нонсенсовата стилистика често се поддържа от оксиморонна игра: „чуждицата
народ“. (Седларска, В. 06.09.18) – изчезването на смисъла на думата я превръща в
чуждица; „невротичното веселие“ (Седларска В. 17.08.18); „по-гордо падение“
(Седларска В. 17.08.18); „умна глупост“ (Седларска В. 26.07.18); „Положението на
пациента България става все по-критично и все по-стабилно“. (Седларска В.
26.07.18).
Специално внимание заслужават реторическите средства в стила на В. Седларска.
Реторични въпроси: „Как обаче да повярваш, че Нинова пази българските деца от страшилището, след като е пожертвала да прати своето дете в държава, в която
джендър е обикновена дума за човешки права на различните два пола? Как да повярваш, че Нинова сън не я хваща как да не допусне еднополовите бракове в България, като е пратила детето си в държава, в която еднополовите бракове са вече нещо
нормално? Как да й вярваш, че смисълът и целта на живота й е да върне младите
хора в България, като не може (не иска) да върне своя единствен син?“ (Седларска, В.
06.09.18). Реторичните въпроси са зададени чрез анафора, антитезна постройка и
провокират вътрешна диалогичност; „Каза ли Бойко Борисов на целия свят от найвисоката трибуна, че сме Народна република България или не каза?“ (Седларска, В.
27.09.2018). Метафората („най-високата трибуна“ вместо ООН) и антитезата водят до
стилистично снижаване; „Държава? Няма нужда“ (Седларска, В. 08.03.18) – кратък
реторичен въпрос и литота, със силно изобличително послание.
Реторичен въпрос и реторично възклицание, което рязко прекъсва текста:
„Откъде идва у нас това безжалостно към близките на жертвите втренчване в
смъртта и това пълно безразличие към опазването на живота? Държавата, чиято работа е да опазва живота, обявява ден на национален траур, за да ни официализира
скръбта. Стига! Скърбим от вчера, скърбим днес“. (Седларска, В. 26.08.18) –
емоцията се подкрепя от метафори и синтактичен паралелизъм;
Асоциациите, най-често литературни, са постоянен стилистичен белег в текстовете на В.Седларска: „Това са мунчовците на този сезон, които правят критичността
видима.“ (Седларска, В. 26.07.18) – с героя на И. Вазов Мунчо от романа „Под
игото“. Изведена е в антономазия на базата на антитезата лудост-смелост;
„Параграф 22, изход няма!“ (Седларска, В 28.06.2018) – с романа „Параграф 22“ на
Джоузеф Хелър (и едноименния филм), чрез идеята за абсурдната реалност; „Какво
обаче е джендърът в кошмарите на хора, които чуха тази дума за първи път покрай
Истанбулската конвенция? Това е чудовище с неустановен пол, ни жена, ни мъж, а
може би и двете, или пък нещо трето, което е насила съшито като чудовището на
Франкенщайн от частите на нещо“. (Седларска, В. 01.02.18) – с романа „Франкенщайн“ на Мери Шели (и многобройните филми по него), за да се обясни ужаса от
манипулираното понятие джендър; „Това огнище не успя да прерасне в „пожара на
бунта гори“ (Седларска, В. 19.07.18) – със стихотворението „Когато над Дунав се
мръкне“ на Христо Кърпачев, превърнато в популярна партизанска песен, пародия на
манипулираните обществени протести; „Клета, клета конвенция“ (Седларска, В.
25.01.18) – асоциация с репликата на Вазов „Клети, клети Македонски“ от повестта
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„Немили-недраги“, чрез авторска перифраза за спекулациите с Истанбулската конвенция; „Творим картинки с „небето като от коприна“ (Седларска, В. 04.01.18) –
цитат от стихотворението „Родина“ от Младен Исаев, за пародиен коментар във връзка със статията на вестник Гардиан „Облаци от корупция са надвиснали над
България, докато поема председателството на ЕС“; „Неведоми са пътищата на
психиката“ (Седларска, В. 22.03.18) – перифраза на известния израз „Неведоми са
пътищата божии“, за да се пародират политическите увреждания; „Козият диалог“
(Седларска, В. 19.07.18) – пародийна асоциация с разказа „Козият рог“ на Н. Хайтов
и изключителния филм по него на М. Андонов, във връзка с казуса за болните кози;
„Еничари ходят, мамо, от село на село“ (Седларска, В 01.02.18) – с едноименната
народна песен, с цел метафорично-комично (но и драматично) определение на ветеринарите, вземащи козите на хората.
По-рядко се използват самостоятелно следните стилистични средства:
Сравнение: „При диктаторите е като при динозаврите, чакат се съдействащи
климатични (възрастови) промени“ (Седларска, В. 22.02.18) – анималистично сравнение със снижаваща функция; „Новината трябва да е като водата – без вкус, без мирис и без цвят“ (Седларска, В. 18.01.18) – сравнение с природен феномен, подсилено
чрез трикратно повторение, за да се акцентира върху обективността на новините;
Един от най-интересните проблеми в изследването е стилистиката на заглавията.
Заглавието е стилистичен маркер, то събира основните стилистични значения на
текста и характерните особености на индивидуалния стил:
Метафоричност: „Демокрацията мина и замина“ (Седларска, В. 02.08.18) –
мефорични глаголи в съчетание с етимологична фигура; „Козият диалог” (Седларска, В. 19.07.18) – метафоричен епитет и нонсенс; „Да нахраним омразата!” (Седларска, В 22.03.2018) – метафоричен глагол; „Лице на заем” (Седларска, В.22.02.18) –
метафора на подмяната, маска;
Парономазия: „Лафове и гафове“ (Седларска, В. 27.09.18); „България на три
пердета“ (Седларска, В. 12.01.18) – пародийна асоциация с „България на три морета“ Нонсенс: „Нинова се обърка, че е Левски“ (Седларска, В. 06.09.18) – чрез
контекстуална несъвместимост; „Дъното отдолу“ (Седларска, В. 31.05.18) – чрез
семантична несъвместимост; „Внезапно и задружно оглупяхме“ (Седларска, В.
01.02.18) – нонсенс чрез хиперболизация;
Реторични въпроси: „Ще ни спасят ли оградите?“ (Седларска, В. 12.07.18);
„Кой ще плати на Лили Маринкова?“ (Седларска, В. 05. 07.18); „Как умира село?“
(Седларска, В. 14.06.18); „Знаем ли какво искаме?“ (Седларска, В. 19.04.18); „Малко
ли са 10000 години?“ (Седларска, В. 29.03.18). В своята активност реторическите
въпроси постигат винаги ироничен и сатиричен ефект.
Заглавията функционират като микромодел на стила на В. Седларска. Според
анализа, той е оригинален, актуално комуникативен, въздействащ чрез уникалния
стилистичен синтез на средства от различни стилове: публицистичен, художествен,
реторичен, философско-афористичен, иронично-сатиричен.
3. Блог на Любен Дилов – син
Блогът на Любен Дилов – син демонстрира друг стилистичен почерк, който не е
детайлно изследван досега. Той е уникален с пародийната си стилистика като синтез
от оригинални стилистични средства. Тяхното идентифициране, анализиране и групиране изисква задълбочен изследователски подход.
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Стихотворения пародии
Стихотворението „Петък вечер в Пиано Бар Силикон“ е лесно разпознаваема
пародия на известното стихотворение на Недялко Йорданов „Младостта си отива“
(1976 г.)
Петък вечер в Пиано Бар Силикон
Петък вечер навлякла
като изтъркан рефрен,
ето, тя си отива,
не съвсем, не съвсем…
Как да я спра,
с този мозък сварен,
с краката оловни,
с езикът втечнен?!
Ето тя си отива…
Не съвсем. Не съвсем! ( dilov.info/ 20.01.2018)
Младостта си отива...
Не съвсем.
Не съвсем (Н. Йорданов)
Пародийното преобръщане (травестия) се осъществява чрез метафорични
заместители на младостта и на опиянението от нея: заглавието метафора „Пиано Бар
Силикон“; метафорични епитети в градация: „мозък сварен“, „краката оловни“,
„езикът втечнен“; метафоричен глагол в съчетание със сравнение: „Петък вечер
навлякла като изтъркан рефрен“
Пародии на приказки
„А и принципите на приказния живот са прости: Ако Пепеляшка не изчезне в
12 през нощта, принцът ще изчезне в 7 сутринта.“ (dilov.info/ 27.01.2018) – пародийна асоциация с приказката „Пепеляшка“ чрез използване на антитезна конструкция.
„Новите единайсет плюс една Пепеляшки, реколта 2018, вече мерят рокли за
големия бал на 7 септември. 11+1 момичета… тръгват …към мечтите си, захвърлили дрехи и предразсъдъци. И тях, и нас ни очаква едно страхотно лято, което ще
приключим с вихрен купон по избора на Playmate of the Year 2018, точно на
7 септември в Bedroom Beach Club в Слънчев бряг.“ (dilov.info/ 22.07.2018) – отново
чрез асоциация с приказката „Пепеляшка“ се пародира лайфстайл събитието Playmate
of the Year. Колективният образ на дванайсетте кандидатки се иронизира чрез
съчетаване на следните елементи: антономазия („Пепеляшки“), структурни метафори – „Пепеляшки, реколта 2018“; ориентационни метафори – „тръгват …към
мечтите си, захвърлили предразсъдъци“. Времето на събитието също се пародира
чрез имитация на тотален интерес към него, включваща хиперболизирани метафорични епитети: „страхотно лято“, „вихрен купон“.
Травестия на литературни герои
ИзCEZването на добрия войник Швейк
„Ето поуките от един разговор, който започна по Швейковски с „ЧЕЗ, каза
Дилов, колкото да завърже разговор“: ЧЕЗ е куче-касичката на цялата съвременна
чешка политическа класа. Едно грандиозно РМД, което храни и власт, и опозиция.“
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(dilov.info/3.03.2018) – асоциацията с литературния герой Швейк от романа
„Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война“ на Ярослав
Хашек цели пародия на чешката електрическа компания ЧЕЗ. В заглавието на текста
абривиатурата ЧЕЗ се вгражда сигнално на латиница (CEZ), а след това се назовава с
метафори: „куче касичка“, „грандиозно РМД, което храни и власт, и опозиция“
Заратустра. „Попадайки сред чудовища, за пръв път се почувствах човек…”
(dilov.info/26.03.2018) – асоциация с философската поема „Тъй рече Заратустра“ на
немския философ Фридрих Ницше, като се пародира неговата идея за Свръхчовека
чрез оксиморонна конструкция.
Травестия на исторически личности: „Фройд и Юнг на баня“
(dilov.info/1.02.2018) – пародийното преобръщане на психоанализата на Фройд и на
аналитичната психология на Юнг, с цел сексуални намеци за Истанбулската конвенция, остро дискутирана в българското общество.
Травестия на политически документи, събития, институции: „Ако напускате
зоната си на комфорт, убедете се, че ключът не е останал отвътре! И още наблюдения: в мъжката баня старателно се избягват разговори за Истанбулската конвенция.“ (dilov.info/1.02.2018) – снижена алюзия за сексуални спекулации със съдържанието на Истанбулската конвенция, неприемлива за голяма част от българите, като се
вгражда семантиката на вица; „Той и То. Странно нещо е лингвистиката: левът е в
мъжки род, стотинката в женски, а еврото… в среден. Това само на толерантност ли
се дължи? А леглото, което наричат „персон и половина“ ? Предполага се, че в него
лежи само една персона, а другото е неговата половинка, която очевидно не притежава изцяло качеството личност.“ (dilov.info/19.02.2018) – разгърната пародия на джендър философията, която се осъществява чрез комично заиграване на понятия от психоанализата на Фройд („Той и То.“ вместо Аз и То) и лингвистичната класификация
на родовете, както и на семантиката на същ. име легло „персон и половина“, намекваща за сексуалното противопоставяне мъж-жена и за мнимата толерантност. Ироничната метафора „Странно нещо е лингвистиката“ насочва подтекстово посланието
към алогични за автора значения на понятието джендър; „В разгара на лятото да ви
припомня, че човек за полет е роден. Една идея към екоминистерството: ако обявите
парламента за дюна, или поне за защитена територия, можете да забраните
свободното къмпингуване през лятото там! Имате основание да го направите –
мястото е обитавано от постоянно застрашени редки видове, а мисловната дейност
вътре е сравнима с пясъчната ерозия“. (dilov.info/27.07.2018) – изграден е сатиричен образ на парламента в контекста на екологията чрез пародийно преобръщане на
конвенционални метафори (клишета): „защитена територия“, „свободно къмпингуване“, „застрашени редки видове“; на поетични клишета: „в разгара на лятото“,
„човек за полет е роден“ и употребата им в иронични сравнения ;
Пародийни литературни асоциации: „Като заваляха чадъри, та цяла неделя…“
(dilov.info/5.10.2018); – с началота на разказа „На браздата“ от Елин Пелин („Като
заваля дъжд, та цяла неделя!“) Пародийното заместване на „заваля дъжд“ с метафората „заваляха чадъри“ постига ефекта на силно социално разобличение на властта, осигуряваща защита на престъпници.
Пародийни исторически асоциации: „Изтича една вълнуваща седмица във
всяко отношение. Седмица, през която отбелязахме 1207 години, откак Никифор
Първи Геник си загуби главата по красотите на Върбишкия проход“.
(dilov.info/27.07.2018) – с историческата победа на хан Крум срещу Никифор Първи
Геник през 811 г. и с историята за главата на византийския император, от която е
изработена сребърна чаша.
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Смъртта на Никифор се метафоризира неочаквано спрямо красотата на българската природа: „си загуби главата по красотите на Върбишкия проход“.
Пародийни перифрази: „Противно на поговорката за дрехите и ума, на този
свят ни посрещат без дрехи, а ни изпращат без ум.“ (dilov.info/ 22.07.2018) – семантично и синтактично преобръщане на познатата поговорка чрез симетрична замяна
на предлозите по и без, за да се постигне ефекта на социално минимизиране.
Нонсенсовата стилистика поддържа пародийното начало и внушава абсурда на
събитията: „Пазарните принципи са навсякъде! Ако ви огорчи скъп човек, не се колебайте: продавайте, докато е скъп!“ (dilov.info/27.01.2018); – заиграването с пазарните принципи е метафорична игра с човешките стойности в противоположните значения на епитета скъп човек; „За Америка не знам, но да се въоръжат българските
учители е една отлична идея. Авторитетът им рязко ще се вдигне, без да им вдигат
заплатите.“ (dilov.info/27.02.2018) – нонсенсов коментар за ниското заплащане на
учителите, изграден чрез антитеза на метафорични глаголи.
Оксиморони: „Страхувайте се по-смело!“ (dilov.info/27.09.2018) – изгражда се
на афористичен принцип, като „Бързай бавно“; „допустимите жертви“ си струват“ –
постигнат е двоен оксиморонен ефект от съчетаването на взаимно изключващи се думи:
„допустими жертви“ и „допустими жертви си струват“. (dilov.info/27.02.2018);
Гротески: „Всеки е понесъл самотата си като пъстър плик от супермаркет. С
половинка кренвирши вътре, шише мътно олио и още по-мътни спомени от абитуриентския бал. Блага вест отникъде не се задава. Четвъртият конник на Апокалипсиса е
конникът на самосъжалението! А, не трябва ли Благовещение да е и световен ден на
тестовете за бременност?“ (dilov.info/ 25.03.2018) – гротесковото изображение
включва деформации на библейска образност, свързана с Благовещение; метафори –
„всеки е понесъл самотата си“, „по-мътни спомени“, „конникът на самосъжалението“; сравнение – „като пъстър плик от супермаркет“; библейски символи – „блага
вест“; парадоксално снижаване на библейския смисъл на празника. Гротесковият
ефект е резултат от пресичането на два стилистични пласта – на делничното, прозаичното и на празничното, провокирано от реалността ;
„И утре, когато няма ток, къде и как ще мога да прочета горестните ви постинги
за солидарност със санкциите срещу Русия.
От 28 години слушаме горещи съвети да намалим енергийната си зависимост от
Русия …часове след отравянето на Скрипал, Русия е посочена като организатор и извършител и следва залп от дипломатически действия.“ (dilov.info/ 31.03.2018) –
гротесковата картина се изгражда чрез метафорични епитети: „горестните ви
постинги“, „горещи съвети“, „енергийната си зависимост“ и чрез хиперболата „залп
от дипломатически действия“;
„Преди 28 години на този ден се появи Ку-ку. Дунапрененото дете на българската демокрация. Три дни по-късно в Москва отвори първият МакДоналдс и пред
дунапрененото хлебче на американската демокрация се изви опашка, по-голяма
от тази пред мавзолея на Ленин.“ (dilov.info/ 28.01.2018) – гротеската достига до
социална сатира. Метафората „дунапрененото дете на българската демокрация“ има
минимизиращ, снижаващ смисъл и разобличава имитиращата, неистинска същност
на българската демокрация. Чрез повторение се градира втората сходна метафора
„дунапрененото хлебче на американската демокрация“, пародираща комерсиалния,
потребителски характер на американската демокрация. В този контекст се включват
и парадоксални елементи – метафора, преминаваща в сравнение: „се изви опашка,
по-голяма от тази пред мавзолея на Ленин.“
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Разгърнати метафорични картини:
„Убийството на един човек е трагедия. Убийството на сто – ужас. Убийството
на сто хиляди – статистика, убийството на един милион – езиков спор. Днес е денят
на големият езиков спор – дали изтребването и прогонването на милион и половина
арменци през 1915 години трябва да се нарича геноцид или не. Един от най-срамните езикови спорове, достоен за великия езиковед Сталин“. (dilov.info/24.04.2018) силното експресивно въздействие се постига чрез стилов синтез: синтактичен паралелизъм, структурни метафори в градация до постигане на нонсенсов ефект – „убийството на един милион – езиков спор“, „най-срамните езикови спорове, достоен за
великия езиковед Сталин“. (dilov.info/24.04.2018);
„В медийната просъница, в която живеем… Улисани в дребните си политически залъгалки, оставаме често втренчени в дървото, без да виждаме гората. Съвсем
точно важи това наблюдение за истерията около заразените животни в Странджа,
яхната от почти всички политически субекти.“ (dilov.info/ 27.07.2018) – поредица от
метафорични епитети: „медийната просъница“, „дребните си политически залъгалки“, „истерия… яхната от почти всички политически субекти..“; авторска употреба
на фразеологизъм – „оставаме често втренчени в дървото, без да виждаме гората“;
„Тогава не бяха узрели още за смели артистични решения, коалиционните
партньори на ГЕРБ са извор на постоянно веселие и дъвки за народа.“ (dilov.info/
27.07.2018) – пародийно изображение, включващо метафорични епитети: „смели
артистични решения“, метафоричен глагол – „не бяха узрели“, структурни метафори с карнавален ефект – „коалиционните партньори на ГЕРБ са извор на постоянно
веселие и дъвки за народа“;
„Есенните минути са пчели. Отнасят последния мед на лятото…А както казва
за пчелите, роденият днес преди 92 години Pooh: „може и да ме забележат, може и да
не ме забележат… С пчелите никога не се знае!” (dilov.info/ 14.10.2018) – метафоричното двусмислие се възприема като алюзия за корумпираното общество. Привидните
поетизми – „Есенните минути са пчели. Отнасят последния мед на лятото“, както и
думите – антитези на любимия приказен герой Pooh (сигнално обозначен на латиница) – „може и да ме забележат, може и да не ме забележат… С пчелите никога не
се знае!” са силно иронични и саркастични.;
Авторски метафори, вдъхновени от социалните медии: „фейсбук веселби и
остроумия“ (dilov.info/ 27.07.2018); „горестните ви постинги“ (dilov.info/ 31.03.2018);
Антитези: „Независимо как ще изглеждате като холивудска звезда, дайте си
сметка за следното: задава се Свети Валентин, а вие сте сами. Задава се лятото, а
вие сте дебели. Задава се поредната световна икономическа криза, а вие сте бедни…“ (dilov.info/06.02.2018) – синтактичен паралелизъм на антитезни конструкции в
силно социално послание. То започва с ироничното сравнение „като холивудска
звезда“, насочено вероятно към потребители на Фейсбук, провиждащи се във виртуални образи, но иронията градира в сарказъм; „През годините Столична голяма община (СГО) е имала периоди на имане, имала е и на нямане. Имала е добри, имала е и лоши години. Но има едно нещо, което никога не е имала: Достойнство.“
(dilov.info/ 22.10.2018) – отново авторът използва антитези в градация, изградени
чрез синтактичен паралелизъм. Използват се метафорични епитети – „Имала е добри,
имала е и лоши години“, а институцията Столична голяма община е персонифицирана: „Но има едно нещо, което никога не е имала: Достойнство.“ (dilov.info/
Парадоксални картини, изградени чрез апокалиптични метафори, символи
и перифрази:
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В страната на Левски трябва да се говори за въже
Всяка година бесим дякона Васил Иванов Кунчев…дължим го на достойния ловчански свещеник Кръстьо, който беше натоварен с цялата ни колективна историческа
вина…
На 19 февруари трябва да честваме предателството. Без предатели няма герои.
За слънчасали от светлината на Коминтерна българи, които бяха готови да разменят 1300 години история за първите 2 стиха на „Интернационала“…
Нашите думи са увиснали… От Ботев насам друг не ги е казвал. А дори и думите на Ботев са объркани по странен и многозначителен начин. В оригинала на стихотворението е „…и твой един син, Българийо, виси на него.“ Следва нов ред: „Със
страшна сила гарванът грачи грозно зловещо.“ Но българската колективна памет
държи не гарванът да грачи, а Левски да виси със страшна сила.
Въпросът виси също със страшна сила. Колкото повече знаем, толкова повече
няма да се страхуваме в къщата на обесения да говорим за въже“. (dilov.info/
19.02.2018)
Вероятно това е най-парадоксалният текст в блога на Любен Дилов-син по отношение на стилистиката, провокираща прочита на проблематиката. Всяко стилистично
средство има парадоксален смисъл. В заглавието „В страната на Левски трябва да се
говори за въже“ името България е заместено от перифразата „страната на Левски“ с
призив да се говори за въже (символ но смъртта на Левски) – симетрично във финала
името България е перифразирано като „къщата на обесения“ с призив да „говорим
за въже“ .
Тези образи се изграждат стилистично по-нататък. „Всяка година бесим дякона
Васил Иванов Кунчев“ – метафоричният глагол изразява повторяемостта на колективната историческа вина, свързана с предателството. В този смисъл се използва и
оксиморонът „трябва да честваме предателството“, свързан с метафаричния образ
на съвременните предатели – „слънчасали от светлината на Коминтерна българи“.
Стилистични варианти на символа „въже“ са метафорите „Нашите думи са увиснали“, „Въпросът виси също със страшна сила“, „Но българската колективна памет
държи не гарванът да грачи, а Левски да виси със страшна сила. които всъщност са
перифрази на Ботевите стихове „…и твой един син, Българийо, виси на него със
страшна сила“.
Представеният анализ систематизира стилистичните средства, използвани от
Любен Дилов-син, в доминиращо пародийна стилистика. Нейните елементи са разнообразни и вариативни: пародии на стихотворения и приказки, травестии на литературни герои, исторически личности, политически събития; пародийни литературни и
исторически асоциации; пародийни перифрази и метафори, нонсенсова и гротескова
стилистика, трагическа парадоксалност.
В тази система влизат и заглавията, които винаги са стилистичен маркер: „Петък
вечер в Пиано Бар Силикон“, „ИзCEZването на добрия войник Швейк“, „В страната
на Левски трябва да се говори за въже“, „Фройд и Юнг на баня“, „Той и То“, „Да се
въоръжат българските учители“, „Новите единайсет плюс една“, „Цивилизацията е
крехко нещо“ и др. Те проявяват оригиналния стил на Любен Дилов – син, творчески
съчетаващ неочаквани стилистични подходи.
Продуктивният съпоставителен анализ откроява стилистичната близост между
блогърите Иво Инджев, Веселина Седларска и Любен Дилов-син, както и индивидуалните различия между тях. Иво Инджев и Веселина Седларска използват сходни
стилистични средства, но ги синтезират специфично, с различен акцент върху значи64

Годишник на БСУ

том XL, 2019

мостта им. В стила на Иво Инджев доминира метафориката, засилената асоциативност,
алегоричност, пародийност. При същите характеристики в стила на В.Седларска се
проявява повествователност, реторичност, нонсенсов, притчов и афористичен ефект.
Стилът на Любен Дилов – син е по-самобитен и провокативен, търсещ предизвикателства в пародийната и сатирична избразителност.
Индивидуалните стилове на Иво Инджев, Веселина Седларска и Любен Диловсин са ярко разпознаваеми и въздействащи в социалните медии. Активното им присъствие в блогосферата утвърждава паралелни стилистични модели и тенденции в
онлайн комуникацията.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТИЛА НА КОМУНИКАЦИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ FACEBOOK1
гл. ас д-р Милен Филипов
Бургаски свободен университет

FEATURES OF THE COMMUNICATION STYLE OF THE
BULGARIAN UNIVERSITY IN FACEBOOK
Assistant professor Milen Filipov, PhD
Burgas Free University
Анотация: Пилотно изследване, по проект „Българският език в социалните медии“
(№ДН20/ 6; 11.12.2017) финансиран от Фонд научни изследвания, анализира характеристиките на комуникацията, която три български университета провеждат на
техните Facebook стени. Целта на изследването е да разкрие комуникационно поведение и стил на университетите в социалните мережи. Изследвана е цялата генералната съвкупност се състои от 205 поста за календарната 2018 година. Kомуникaцията на университетите е новинарска, монологична и дистанцирана. Използва
се стилът на публичната информация.
Ключови думи: университет, социални мрежи, Facebook, диалог, комуникация
Abstract: The pilot study explored the social media communication of three Bulgarian
universities. The purpose of the study was to find out the characteristics of the
communication behaviour and style the Bulgarian universities perform on their Facebook
walls. The whole research population of total 205 Facebook posts for the year 2018 was
analysed. The three universities communicate with news and a monologue. The style of
communication is a public information one. The research is part of the research project of
Burgas Free university „Bulgarian Language in Social Media” (№ДН20/ 6; 11.12.2017)
funded by the National Science Fund of Bulgaria (BNSF)
Keywords: university, social network sites, Facebook, dialogue, communication
I. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Глобални тенденции
Неотложните социални, икономически и екологични предизвикателства, изискват политическите и бизнес лидерите да „поемат в нови посоки, за да прилагат поустойчиви и включващи икономически модели.“ [1] Комисията за бизнес и устойчиво и развитие (BSDC) формулира 17 Глобални цели за устойчиво развитие и прави
прогноза, че постигането на Целите ще отвори бизнес възможности за най-малко 12
трилиона щатски долара годишно до 2030 година и то само в четирите изследвани
1

Студията е разработена по проект „Българският език в социалните медии“ на Бургаския
свободен университет, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на МОН. The article is
written as a part of the project „Bulgarian Language in Social Media”, funded by the National Science
Fund of Bulgaria (BNSF)
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икономически системи: храни и селско стопанство, градове, енергия и материали и
здравеопазване. Тези нови реалности изискват ново мислене и професионални компетентности. Те поставят високи изисквания пред висшето образование, което да подготвя бъдещите кадри за глобалния устойчив пазар на труда. „Появата на глобалната
икономика на знанието изпраща сигнал към висшите училища да се съсредоточат
върху подготовката на студенти за пост-фордистко общество, в което технологични
умения, нови форми на знание и гъвкавост са от ключова важност“ [2]. Самият сектор на висшето образование сектор се очаква също бързо да нарасне от сегашните 99
милиона студенти по света до 414 милиона“ [3] до 2030 година. Индивидуалното и
общественото развитие правят висшето образование логичен избор пред стотици
милиони потенциални студенти.
Университетът, изпълнява три взаимосвързани функции – образование, научни
изследвания и обществен принос. „Научните изследвания правят възможно едно повисоко ниво на образование, а образованието, от своя страна, развива човешките ресурси за извършване на изследвания“ [4]. Приносът към обществото благо се изразява в разпространяването на натрупаните знания към пряко заинтересовани социални,
икономически, политически и др. субекти.
Възможностите за реализация на глобалния пазар на труда мотивират студентите
да търсят висококачествени учебни програми, отговарящи на изискванията на този
пазар. Това е обвързано и с глобалните предизвикателства като развиване на интелигентна, приобщаваща и устойчива икономика, ориентирана върху индивидуален просперитет и обществен напредък. Способността българският университет да отговори
на тези нужди може да гарантира виталността и полезността на университета като
институция.
1.2. Национални реалности
Акредитираните висшите училища в България са 50-36 държавни и 14 частни [5].
Всички те се конкурират за студенти, финансиране и академичен талант. Висшето образование в България е „изправено пред сериозни предизвикателства, в т.ч. във финансов, кадрови, материален, качествен, нормативен и т.н. аспект“ [6]. За 2018 година
заявената квота за студенти от петдесетте висши български училища остава незапълнена. В опитите си да привлекат студенти, за запълнят квотите си, университетите
стигат до крайности в кандидатстудентските кампании. Отстъпка от такса, намаление
на таксата при довеждане на кандидат-студент, запазване на място в предпочита на
специалност, лаптопи, екскурзии и почивки в България и чужбина и др [7]. Отстъпката като маркетингова стратегия има за цел да стимулира повторна покупка. Определена специалност в бакалавърска степен е продукт, който се „закупува“ еднократно в
рамките на срока на програмата. „Отстъпките не могат да обърнат спада на продажбите на бранда, да произведат значим брой нови потребители или да привлекат много
тест потребители“ [8].
Подобни промоционални подходи не съответстват нито на икономическата, нито
на социалната ценност на висшето образование, което е „определящ фактор за икономически растеж, заетост и доходи в съвременните икономики, базирани на знанието“
[9]. Социалната му ценност се отразява в един здравословен, сигурен и обществено
активен живот и добро управление [10]. Промоциите биха оказали кратковременен,
относително, положителен ефект. В дългосрочен план, обаче, те негативно въздействат върху нагласите спрямо българското висше образование. Оказват разрушителен ефект върху поведението (мислите и действията) на потребителя спрямо репутацията на университета. Тя вече е отражение на евтин и некачествен доставчик на
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социална услуга. „Същинският проблем е с последиците от тази ситуация върху качеството, а оттам и авторитета на висшето образование в България“ [11], както и в
чужбина. А комуникацията, която българските университети провеждат в социалните
медии, изгражда част от имиджа, който бъдещи и настоящи студенти, бизнесът и
други заинтересовани публики виждат и върху който формират своето мнение.
II. Преглед на литература
2.1 Стил на комуникация
Понятието стил се използва в различни сфери на социално-икономическия и
културния живот – стил на управление, стил на обличане, стил на поведение, стил на
живот и т.н. В настоящото изследване на комуникацията в социалните мрежи стилът
се разглежда като форма на разгръщането на текстови, аудио и визуални средства за
мотивиране на двустранна комуникация, чрез изразяване и създаване на смисъл.
„Стилът е преднамерена, умишлена организация на изразните средства...“ [12]. Тази
форма преодпределя начина на дефиниране на съобщението от получателя, от една
страна. От друга, формата предполага и лингвиситичните средства, които източникът
ще използва за изграждане на самото послание. Интегрирането на двата аспекта формира и значението на посланието. Изхождайки от същността на Facebook – да създава
и поддържа взаимоотношения, което се основава на двустранна комуникация в социалната мрежа, стилът като значение на псоланието е в основата на функционалния
стил на комуникация в социалните мрежи.
Функционалният стил изпълнява конкретно прденазначение в провежданата комункация, свързвайки разнообразни езикови средства и стилистични подходи в
специфична единна система. Координацията, а не самите средства и подходи, оформят отличитлените черти на стила на комуникация.
Стилът на комуникация има недвусмислено влияние върху идеята заложена в
съобщението и нейното тълкуване от последователите в социалната мрежа. Изграждането на смисъла зависи от лингвистичните похвати (дължина на изречения, подбор
на думи, визуалнизации и др.), които източникът използва. „Стилът като значение означава, че решенията, които [източникът] взема по отношение на изображения, метафори, звуци, дължина, синтаксис и пунктоация на допринасят допринасята към
идеята, отколкото към просто изразяването й.“ [13]. Тези решения допринасят към
функционалностт ана целия композиционен процес. Тълкуването на съобщението в
социалните мрежи се определя от технологичните възможности на дигиталното устройство от една страна. От друга, то зависи от познавателните и интелектуалните компетентности на последователите в социалната мрежа, до които достига съобщението.
Социалната и функционалната определеност на стила, заедно с вътрешната кохерентност на съчетаване на различни лингвистични изразни средства, определят вида
на функционалния стил на устната и писмената реч [14]. Четирите функционални
стила са: начуен, официално-делови, публицистичен, литературен и разговорен са детайлно описани.
Официално-деловият стил се използва в контекста на регулиране на деловите и
правовите отношения между всички обществени или бизнес организации, както и отделни граждани, влизащи в правно-делови договорни отношения. Този стил се характеризира с висока степен на официалност, дистанцираност, задължителност, регламентираност и стандартизираност. Предназначението на официално-деловият стил е
да опосредства енодзначно разбиране и на съобщението, което да резултира в бърза и
недвусмислена комуникация.
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Научният стил е специфичен за академичната и научната сфера. Характеризира
се с обективно и научно-обосновано представяне на нови научни знания, предизвикващи разума. Това е стил с монологичен тип на общуване, който в пробладаващия
случай е неспонтанен, официален и предварително подготвен. От гледна точка на
стиловите специфики, начният стил изисква ясно и точно стуктурирано мислене боравещо с абстрактни понятия, способно онективно да извлича научно-валидни данни
и да обобщава на база концептуална или емпирична информация.
Публицистичният стил се прилага от средствата за масова информация, за да бъдат задоволени нуждите на масовия консуматор на съдържание от навременна и важна за него/нея информация. Този функционален стил изобилства от теми покриващи
всички сфери на общестения живот. Той е граничен стил. В публицистичния стил се
залагат две цели за постигане – да се въздейства на рационалното мислене като се информира (подобна на официално-деловия и научния стил), предавайки факти. Второ,
да се повлияе върху емоциите, като се провокира афективна реакция. Важно е да се
отбележи, че гъвкавостта на публицистичния стил дава възможност за различна степен на когнитивно и афективно натоварване на съдържанието на собщението. Тази
дадедност обуславя едновременното прилагане на стандартни езикови и неезикови
средстав за оказване на информирано въдействие въхру съзнанието и емоциите на
читатели, зрители и слушатели.
Основни отличителни черти на този функционален стил е ефективното вплитане
в едно на конкретика, абстрактност и глобалност. Тези характеристики водят до формирането на гъвкав тип мислене, който позволява едновременното възприемане и обработване на разнообразни типове информация – фактологична, абстрктна, оценъчна
и др. Общуването при публицистичния стил в повечето случаи е непряко, официално,
монологично и неспонтнно, висока информативност. Изключения от правилото има
при устните форми на този функционален стил, при които прекият контакт води до
встъпване в диалог, което предполага по-ниска степен на официалност и по-висока
спонтанност и експресивност.
Художественият стил се отличава от другите функционални комуникационни
стилове по своята ясно изразена естетическа функция и специфчни отличителни
черти като художественост, образност, експресивност, индивидуалност и официалност. Той изисква предварително планирана структурата на съдържанието, което го
характеризира като Предназначението му излиза извън пределите на провеждането
на ефективна комуникация, и хоризонтът му достига до доставянето на естетическо
удоволствие. Четири са признаците, които дефинират функционалността на този
стил: а) вплитане на комуникативност и естетичност в единно цяло, б) богато разнообразие на стилистични похвати, в) активно използване на естетически изразни
средства и г) демонстриране на авторовата креативност.
Разговорният стил се намира на границата между книжовните и некнижовните
езикови форми на българския език. Този функционален стил се проявява, когато са
удовлетворени комуникационните условия непринуденост, спонтанност и непосредственост на общуването. Основна характеристика на разговорния стил е нарушаването на книжовната норма на българския език. Други отличителни черти са емоционална натовареност и фамилиарност, прекъснатост на логическата последователност и
др. В преобладаващия случай рзговорният стил се проявява под формата на устен
или писмен диалог. Силно влияние върху използването на този функционален стил
оказва спецификата на ситуацията и контекста, в които се провежда общуването.
Трябва да се отбелжи, че разговорният стил е стил на комуникативни противополож69
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ности. В изказа си той съчетава едновременно икономия и излишество, конкретност
и обобщеност, унифицираност и индивидуалност и др., които се проявяват както в
битово-разговорен, така и в професионално-разговорен контекст.
2.2. Бранд индивидуалност на университета
Българските университети функционират в силно динамична и агресивна среда.
Онези от тях, които нямат ясно диференциран, комуникативен и диалогичен бранд,
ще бъдат поставени ситуация на оцеляване. Дългосрочна бранд стратегия насочена
към привличане на мотивирани студенти и преподаватели с доказан изследователски
потенциал е от жизненоважно значене.
Брандът на университета е амалгама от рационалните възприятия (такса обучение, материална база и качество на обучението), както и емоционалните асоциации с
позитивна, мотивираща и зареждаща дейност [15]. Ценен като актив бранд мениджмънтът изисква холистичен подход при прилагането на екшън и комуникационни
интегрирани стратегии, което осигурява дългосрочната обвързаност със заинтересованите публики и виталност на университета. Ключов фактор в този процес на активна комуникация и диалог е бранд индивидуалността.
Бранд индивидуалността предоставя възможността на университета да се открои
и да заяви себе си пред своите студенти, преподаватели, партньори и конкуренти като организация с човешко лице. В очите на заинтересованите си публики той добива
различни по сила по Скалата на бранд индивидуалността на университета човешки
черти като „престижен, искрен, привлекателен, жизнен, добросъвестен и космополитен“ [16]. Lowrie (2007) определя услугата образование, която университетите
предлагат като неосезаема и неделима [17]. Това прави бранд индивидуалността конкретно и бранда на университета в неговата му цялост във фактори с много по-голяма
важност в сравнение с продуктовите брандове. Бранд индивидуалността има потенциала да улесни избора на потребителя, особено в случая с българските университети, в който услугата, която те предлагат, в същността си е идентична. „Когато вътрешно присъщите маркери са много сходни в конкурентните брандове, бранд индивидуалността може да изгради основа за разграничение“ [18]. Начинът, по който университетът комуникира, офлайн и онлайн, със своите заинтересовани публики отразява неговата бранд индивидуалност. Най-ясно това отражение се вижда в комуникациите в социалните медии, където комуникацията е публична и общодостъпна.
2.3. Социални мрежи и онлайн взаимоотношения
Социалните мрежи, от технологична гледна точка, са сайтове предлагащи уеббазирани услуги. Boyd и Ellison очертават рамката на активностите, които потребителите могат да реализират в социалните мрежи като (а) развиване на профил (публичен или полу-публичен) в ограничена среда, (б) създаване на общност от последователи, и (в) преглеждане и навигиране сред връзките на другите в тази среда (2007).
Основното предназначение на социалните мрежи е да опосредстват комуникативна
или диалогична интеракция между членовете на нечия индивидуална или корпоративна общност. Те са много повече от онова, което Попова (2018) твърди, че социалните мрежи „удовлетворяват комуникационна потребност – желанието на хората да
бъдат информирани по начин, различен от предлагания от досега съществуващите:
незабавно, без цензурата на институциите, от мястото на събитието, от хора като тях,
свидетели и участници в случващото се“ [19].
Точно обратно, социалната мрежа е среда, в която се изграждат и поддържат отношения от взаимен интерес, кои имат пряко влияние върху репутацията на универ70
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ситета. Waters и Lemanski (2011) коментират, че „организациите трябва да осъзнаят
силата на социалните мрежи и ролята, която те играят, когато става дума за развиване и поддържане на позитивна репутация“ [20]. Това надхвърля фокуса и ограничеността на социалната медия като доставчик на публична информация. Съобщения,
коментари на създаден текст или споделени снимки, видеа, социални действия (харесване, споделяне, гласуване, и др.), микроблогинг, са комуникационни форми характерни и за социалните медии. Но, те приложението им в социалните мрежи задоволява потребността от „поддържането на индивидуални взаимоотношения“ [21].
Социалните мрежи опосредстват онлайн интерактивен контакт между създатели и
консуматори на мултимедийно съдържание. Тази интеракция въвлича потребителите
в един съзидателен кръг (virtuous circle) на създаване, комуникация и консумация на
текстово, фото, аудио или видео съдържание. В контекста на този съзидателен кръг
функционират различни модалности на комуникация, които „позволяват на потребителите да бъдат въвлечени в интеракция, която се простира върху общ интерес, споделени активности или артефакти, основана на географска, етническа или полова колокация или дори диалог“ [22].
2.4. Комуникативност и диалогичност
Технологичните възможности на социалните мрежи, които човек използва в личното си общуване със своя социален онлайн кръг от приятели, показват, че университетът трябва на диалогичност, а не единствено на своята комуникативност. Комуникативността, тук, се разглежда като способността на университета да комуникира едностранно послания в социалните си мрежи, без структурно и целево те да формират
диалогов акт. „Диалоговите актове са базови речеви актове, описващи основни действия като потвърждения или въпроси и аргументативни актове, които кодират различните функции, които един базисен речеви акт може да има в един по-широк контекст“ [23]. Такава асиметрична комуникация не създава благодатна почва за изграждането на взаимоотношения в социалните мрежи.
От своя страна диалогичността, като комуникация, която задоволява човешката
нужда от социализация, предполага изграждането на взаимоотношения в социалните
мрежи. Wilcox и Camron (2009) твърдят, че диалогичността е предпоставка за изграждане на взаимоотношения със заинтересованите публики, които са „активни, интерактивни и равни частници в един непрестанен комуникационен процес“ [24]. Равенството се изразява в равните възможности и права на участниците в диалога да комуникират своите послания без да бъдат санкционирани по отношение на коментарите
(стига коментарите да не преминават границите на социално-приемливия тон). Диалогичността е комуникационната форма, в която събеседниците признават стойността на другия [25]. Комуникацията, която университетът провежда в социалната си
мрежа трябва да бъде изградена като диалогична система, отколкото монологична
политика [26].
На базата на диалогичната теория на Пиърсън, Kent и Taylor (2002) формулират
пет характеристики на диалога: взаимност или признаване на организационнообществените отношения; близост временност и спонтанността на взаимодействията с
публиките; емпатия (съпричастност) или подкрепата и потвърждаването на целите и
интересите на публиката; риск или желанието да се взаимодейства с отделни личности
и публики според техните собствени условия; и накрая, ангажираност или степента,
до която една организация се поддава на диалог, тълкуване, и разбиране в нейните
взаимодействия с публиките“ [27]. Това са изходни позиции за успешна диалогична
комуникация в социалните мрежи, която университетът успешно може да прилага.
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III. МЕТОДОЛОГИЯ
Изследователската методология е система, изградена от конкретни правила и
формиращи, процедурата, която провеждането на научното изследване трябва да
следва. Освен това те се превръщат в онази, база за сравнение спрямо, която резултатите и знанието ще бъдат оценявани [28]. Kaplan (1973) коментира, че ефективната
изследователска методология трябва да може успешно да дефинира резултатите и
дейностите изграждащи изследователския процес. [29]
Към научното изследване се подхожда от конкретно философско гледище, което
отразява основните възгледи на изследователя за света [30]. В полето на социалните
науки тече дългогодишен дебат относно, кое от двете философски виждания позитивизъм и феноменология, е най-ефективно и надеждно за повеждането на научно изследване. За позитивистите, заобикалящият свят може да бъде опознат единствено
чрез обективни методи на научно дирене. Феноменологията изследва света и реалността като социално-конструирани, необективни и имплицитни. Milliken (2001) заявява, че „реалността на изследванията включва много компромиси между чистите позиции. От гледна точка на практиката на научното изследване е видно, че дори найревностните последователи на тези подходи, не се придържат само към едната или
другата позиция [31]. Настоящото изследване комбинира двете философски гледища,
защото:
1) количествено е изследвана комуникационната активност на три български университета в социалната мрежа Facebook, отчитайки броя на постовете, които те публикуват в рамките на една календарна година;
2) качествено е анализирана представителна съвкупност от всички постове на
всеки един от университетите от гледна точка на тяхната жанрова и стилoова специфика, което определя стила на комуникация на тези български висши училища.
3.1. Теоретични основи на изследването
Макро-теоретичната рамка на изследването се основава на Теорията за социалномедийната ангажираност (ТСМА). Изходната позиция на тази теория, е че по-активното въвличане на потребителите води до по-висока степен на ползване на социалната медийна платформа. Под употреба се разбира честотата, с коят потребителят добавя, извлича или разглежда съдържание в социалната мрежа. Колкото по-чето последователят е въвлечен в разнообразни дейности, толкова по-ценна е социалната мрежа
както за последователите, така и за самата организация, ефектът от което е съвместно
създаване на стойност. Въвлечеността на потребителите е „менталната настройка на
потребителя, която изисква повишена ангажираност и в резултат, на което води до
лично значима полза (т.е. ангажираност за удовлетворяване на нужда). Това е предварителното условие, което оформя въвлечеността на потребителя и впоследствие го
кара да действа“ [32].
На микро ниво изследването се прилага Критическия жанров анализ на Бхатия. В
същността си анализът изследва експлицитните и имплицитните жанрови специфики,
които отразяват персоналните интереси на представители на дадена общност. В тази
връзка Критическият жанров анализ изследва както интертекстуалността, така и интердискурсивността, които формират „два типа взаимоотношения, включващи текст
и контекст“ [33]. Бхатия описва интрстекстуалността като процес на трансформация
на стари в нови текстове. Интердискурсивността, от друга страна, отазява интерак72
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циите вътре в жанровете или между тях. Тя иновативен подход за създаване на хибридни или вградени жанрове, като се присвояват отличителни ресурси от даден жанр,
за да се създаде друг.
3.2. Цел на изследването
Robson (1993) коментира, че научните изследвания в социалните науки имат три
основни цели, именно да проучват, описват и обясняват. Проучвателските изследвания дават възможност да се разбере „какво се случва; да търсят нови прозрения; да
задават въпроси и да оценяват явления в нова светлина“ [34]. Те са полезни, когато
изследователят иска да допринесе за повишаване на разбирането на дадено явление
или когато проблемът е нов и все още няма изследвания върху него, и има някой,
който иска да даде начало [35].
Основната изследователска цел на настоящото изследване е да разкрие какво комуникационно поведение проявяват изследваните български университети в своите
страници във Facebook. Изследването дава началото на изучаването на научен проблем, който е периферно изследван както в българската, така и в международната
научна литература на английски език. Доколко българският университет е комуникативен и до каква степен той води диалог със своите ключови публики се проектира
върху имиджа, репутацията и бранда на висшето училище. Въз основа на формулираната изследователска цел на настоящото изследване е откривателско по своята същност, поради което то не претендира да търси взаимовръзки между променливи.
3.3 Изследователски проблем и изследователски въпроси
Изследователският проблем – основните характеристики на комуникацията на
българските университет във Facebook, е отражение на новите условия, в които университетите функционират и към които трябва да се адаптират. Проекциите на стила
на комуникация, са пряко свързани с комуникационната интеракция между университета и последователите му във Facebook страницата на висшето училище. Тези
проекции надхвърлят границите на непосредственото общуване и рефлектират върху
имиджа, репутацията и бранда на университета. Това от своя страна е свързано с позиционирането и конкурентоспособността както на национално, така и на международно ниво. Facebook е най-предпочитаната социална мрежа в България.

Таблица. 1. Социалните медии в България март 2018 – март 2019
Социална мрежа

Facebook

Pinterest

YouTube

Twitter

Instagram

94.46%

25.62%

20.42%

11.48%

5.475

Източник: Statscounter: http://gs.statcounter.com
Предходните данни напълно кореспондират с резултатите в доклада от представителното проучване Българският език в социалните медии (април – май 2019) на
агенция Медиана, проведено за нуждите на нучно изследователския проект на от
Бургаския свободен университет Българският език в социалните медии, финансиран
от Фонд научни изследвания. Докладът отчита, че 94% от българите използват
Facebook като основна социална мрежа за общуване в онлайн пространството [36].
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Системата на висшето образование е консервативна [37], което се проектира
върху начина на общуване във Facebook. Тази социална мрежа дава възможност за
изграждане на взаимоотношения между университета и неговите ключови публики.
Същевременно обаче, степента на комуникативност и диалогичност определят
включването на ключовите публики в общуването и рефлектират върху имиджа и репутацията на висшето училище. Изследователският проблем повдига следните изследователски въпроси свързани с комуникацията във Facebook на трите български университети Бургаския свободен университет, Висшето военноморско училище
„Никола Вапцаров“, Варна и Технически университет, Габрово.
ИВ1. Каква е честотата на комуникационната активност на публикуване на
текстово съдържание във Facebook страниците на Бургаския свободен университет, Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“, Варна и Техническия
университет, Габрово?
Първият изследователски въпрос има за цел да проучи доколко активно българският университет комуникира в страницата си в социалната мрежа Facebook. Отговорът на този въпрос ще даде представа за ефективните практики и пропусканите
възможности за изграждане на взаимоотношения с ключовите публики – настоящи и
потенциални студенти, бизнеса и др.
ИВ2. Каква е водещата жанрова категория на тексотвите постове във
Facebook страниците на Бургаския свободен университет, Висшето военноморско
училище „Никола Вапцаров“, Варна и Техническия университет, Габрово?
Вторият въпрос разкрива видовото разнообразие или еднообразие на тестовите
постове, което изследваните университети предоставят на своите ключови публики.
Разкриването на предпочитания жанр полага основата, върху която българският
университет изгражда своя специфичен комуникационния стил.
3.4. Изследователски подход
Изследователският подход е свързан с две решения, които изследователят трябва
да направи преди началото на изследването. Първият избор, основан на научната литература, е свързан с начина (индуктивен, дедуктивен или смесен), по който изследователят ще използва дадена теория. Вторият избор касае метода, който ще бъде използван за събиране на данни (количествен, качествен или смесен). Дихотомията при
избора между индуктивен или дедуктивен изследователски подход е резултат от решението, което изследователят взема относно начина, по който теорията ще бъде използвана [38].
На база съществуващата научна литература на български език става ясно, че комуникационното поведение на българския университет в социалните мрежи и конкретно във Facebook страницата му, е почти бяло научно поле. Поради тази причина,
в добиването на по-дълбоко разбиране на това явление се разчита на съществуващи
изследвания в чуждоезикова научна литература. Липсата на фокусирани изследвания
върху проблема на български език определи и дедуктивния подход на настоящото
изследване. То включва в себе си прилагането както на качествен, така и количествен
подход.
Количественият подход има „логическа и линейна структура“ [39], чрез който се
търсят причинно-следствени връзки между променливите заложени в дадена хипотеза. Този подход може да обхване голям брои респонденти и да даде представителност
на резултатите. Cresswell (1994) го описва като процес на формиране на разбиране на
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обществен или човешки проблем, който процес рисува сложна, холистична картина,
на базата на мнението на респондентите, което те изказват в естествена среда. Основният акцент се поставя върху статистически обоснованите мерки за валидност [40].
Въпреки предимствата си, количественият подход търпи критики като ригидност и
линейност [41], времеемкост и трудност при разработването на въпросника, не висока ефективност при проучвателски изследвания и др.
Привържениците на качественият подход са на мнението, че едно явление не може да бъде осмислено, без да се вземат под внимание контекста и отношението на
субектите, които въздействат върху или са повлияни от явлението. Качественият изследователски подход търси да открие сърцевината на проблема, без разбира се да го
поставя в измерими и количествени параметри [42]. Според Bryman (1992b) количествените изследвания са „подход, който изследва социалния свят и се опитва да
опише и анализира културата и поведението на индивидите и техните групи от гледна точка на онези, които са изследвани“ [43].
В основата на качествените изследвания стоят фактори като необходимостта
изследователят да работи в среда, където социални или групови норми, роли и ценности съществуват; неспособността на респондента да формулира отговора си поради
условието, което изследователят е поставил; изследователят не може да анализира
поведението на респондентите без да разбере в контекста, в който те интерпретират
своите мисли, чувства и действия [44].
Качествените изследвания, въпреки плюсовете си, имат своите ограничения като
ограничен обем от данни, сложност при анализирането на данните, сложност на анализа, детайлност на класифицирането и гъвкавост и инерция на анализа. Настоящото
изследване комбинира както количествен, така и качествен подход на изследване. Използваното количествено изследване щрихира макро рамката на комуникационното
онлайн поведение на българския университет във Facebook. Качественото изследване
помага да се разбере какви жанрове и какъв стил на общуване прилагат изследваните
български университети в онлайн комуникацията си.
3.5. Изследователската стратегия и съвкупност
Изследователската стратегия на изследването се състои от два изследователски
метода – контент анализ с неговите количествени измерения, които го правят гъвкав
и многоаспектен изследователки метод. Krippendorf (2004), твърди, че „четенето на
текстове е качествено, дори когато определени характеристики на текста, по-късно са
превърнати в числа“ [45]. Той е изследователски метод за наблюдение подходящ за
систематична оценка на съдържанието във всички комуникационни форми.
Генералната съвкупност се състои от общо 205 Facebook поста за календарната
2018 година. Изследвана е цялата генерална съвкупност. Причина за изборае целта за
постигане на максимална представителност на пилотното изследване. По този начин
се полага стабилна основа за последващото излседване на тона на бранд гласа на
всички петдест български университети във Facebook. Втора причина е, малкият
обем на генералната съвкупност (n=205), както и наличието на финансови средства,
осигурени по проекта „Българският език в социалните медии“ (№ДН20/ 6; 11.12.2017)
финансиран от Фонд научни изследвания.
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3.6. Изследвани университети
3.6.1. Бургаски свободен университет
„Бургаският свободен университет (БСУ) в гр. Бургас е създаден с решение на
Великото народно събрание от 18.09.1991 г. и е един от първите частни университети
в страната. Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и
акредитация и е носител на Международен сертификат за качество ISO 9001:2008.
БСУ е модерен, иновативен и ориентиран към студентите и тяхната професионална
реализация университет със значими академични постижения и утвърден международен статус” [46].
3.6.2. Технически университет – Габрово
„Техническият университет – Габрово успешно съчетава традициите на миналото
с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и
съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Гаранция за това е дадената от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация на университетни програмна акредитация на специалностите по професионални направления
за бакалавър и магистър и на научните специалности за образователната и научна
степен доктор. Системата за управление на качеството на обучението, научните
изследвания и академичния състав на университета е сертифицирана по ISO
9001:2000 и ISO 9001:2008 от DQS GmbH и IQNet. Техническият университет –
Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика
IGIP и от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI.” [47]
3.6.3. Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“, Варна
„Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е най-старото техническо
учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност
го утвърждават като най-авторитетния център за подготовка на морски кадри.
Традициите в българското морско образование датират от 1881 г., когато се открива
Морското училище – първото техническо учебно заведение в България за обучение
на машинисти и огняри.
От 3.12.1904 г. то е вече Машинно училище при флота – средно техническо училище за обучение на механици за военния и гражданския флот, държавните железници, въздухоплаването и др. През 1942 г. се преобразува във Военноморско на Негово
Величество училище, с шестгодишен гимназиален и висш курс на обучение: във
Висшия навигационен отдел се подготвят специалисти с висше специално морско
образование, а във Висшия технически отдел (от 1943 г.) – и кадри с висше специално морско техническо образование. През 1949 г. приемникът на българската
морскообразователна традиция става Народно военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров“, а от 1956 г. му е даден статут на висше инженерно морско учебно
заведение и неговото име е Висше народно военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.
От 1991 г. името на учебното заведение е Висше военноморско училище „Н. Й.
Вапцаров“ [48].
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3.7. Процедура на изследването
За ИВ1 механично бяха изброени всички публикувани, от всеки един от трите
университета, постове на Facebook стените им, за периода 01 януари 201831 декември 2018. Отчитането на броя на постовете се извърши за ден, за седмица, за
месец и за година. Целта бе да се проследи комуникационната активност на изследваните университети. Отчетен беше дали постът е със специално генериран текст
(curated content) или е споделен от друг източник.
За ИВ2 бяха анализирани жанровите особености на комуникацията на изследваните висши училища на Facebook стените им. Първата стъпка бе да се установи
източника и типа на споделененото текстово съдържание. Първоначално бе проведен
скрининг на всички Facebook постове за установяване на първичния източник на
съдържанието. След локализиране на оригиналния източник на текста в страница
Новини (БСУ, ВВМУ) или категория Новини (ТУГ) в уебсайта на университета, външен новинарски уебсайт или уебсайт на друга организация, бяха определени и общи
структурни характеристики на текстовете. Изводът, който бе направен, че преобладаващата част от споделените постове имат стуктура на твърда новнина.
Този предварителен анализ наложи разработването референтна рамка, спрямо
която всеки текст да бе анализиран, за да бъде научно потвърдено, че споделяните
текстове са новини. На база този резултатите бе определена и жанровата категория, в
която споделените текстове. За теоретична основа на референтната рамка бе използван модела на обърнатата пирамида използвана както от журналисти, така и от
PR специалисти при създаването на новини. Blake (2007) описва концепцията на
обърнатата пирамида по следния начин:
„Авторът приоритизира фактологичната информация, която трябва да бъде
поднесена в новината, според нейната важност. Най-важанта информация се поднася
в първия ред, който се нарича лийд (или резюмиращ лийд). Той обикновено отговаря
на на т.нар. -5К (кой, какво, кога, къде, как) и 1-З. По този начин читателят може
незабавно да възприеме ключовите елемнти на новината. Авторът след това предоствя останалата информация и допълителни детайли в низходящ ред, според важността, като оставя най-маловажния материал за самия край“ [49].
Макар посочената формулировка да е точна по отношение на приоритизирането
и поднасянето на информацията, тя не отчита технологичните реалности, които
влияят върху публикуването на онлайн новини. Такава реалност е нелинейността на
онлайн новината, която предоставя различни точки на вход и изход от новината.
Нелинейното разказване (структуриране) на новината отчита, че читателите не следват стуктурната линия, спрямо която журналистът е подготвил материала на новината. Потребителя избира, кое от наличното разнообразно съдържание (текст, видео,
аудио, визуализации и др.) в материала да консумира. „Това представлява предизвикателство за журналистите, тъй като те трябва да създават съдържание, което да допълва, а не да повтаря, други елементи от историята, които искат да разкажат“ [50].
Тази реалност се отнася със същата сила и до специалистите по връзки с обществеността.
Поради тази причина бе разработен макро теоретичен модел на Обърната пирамида за мултимедйна нелийнена новина. Всеки един от елементите в модела може да
бъде както вход, така и изход от новината. Моделът включва доказани елементи от
принт модела на обърната пирамида с различните входове и изходи от тялото на
новината.
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Фиг. 1. Модел на онлайн обърната пирамида на мултимедийна
нелинейна новина
Този макро теоретичне модел бе използван като референтната рамка, за научната
обосновка за поставянето на всеки един от постовете в жанровата категория новина
или в друго. Постовете бяха налагани върху референтната рамка и фокусът на
анализа бе насочен върху най-широката част на текста, а именно заглавие, (подзаглавие), лийд (директен или отложен).
За да бъде определен поста като новина бе изследван първия абзац на поста.
Предварително определеното условие, за да бъде един пост категоризиран като
новина абзацът трябваше да съдържа:








заглавие;
лийд;
отговори на минимум два от журналистическите въпроси (5К+1З);
изображение;
видео;
аудио;
тагове за споделяне на новината;
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IV. РЕЗУЛТАТИ
ИВ1. Каква е честотата на комуникационната активност на публикуване на
текстово съдържание във Facebook страниците на Бургаския свободен университет, Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна и Техническия
университет – Габрово?
През 2018 година Facebook променя своя алгоритъм, като поставя фокуса върху
ангажираността между отделните потребители за сметка на ангажираността между
потребителя със страницата на дадена организация. „Пренастройката на алгоритъма
на Facebook има за цел да повиши ангажираността отделните потребители; стреми се
да показва съдържание, което потребителите е по-вероятно да коментират във
Facebook, отколкото да посетят уебсайта на организацията.
Тази промяна има пряко отношение и към същността на самата социална мрежа –
да изгражда взаимоотношения. А отношенията са обвързани с честотата на общуване
между университета и неговите ключови публики. Според резултатите в доклада на
Buffer организациите, които постват във Facebook „пет пъти на ден, получават средно
2.466 реакции на пост.“ [51] Изчисленията в настоящото изследване са направени на
база 52 седмици [52] за 2018 година и петдневна работна седмица. Това се равнява на
260 работни дни.
a – брой седмици
b – брой дни за работна седмица
b – брой работни дни за година
d=axb
52 (седм.) x 5 (дни) = 260 (дни)

p – брой постове на ден
y – брой постове за години
y=dxp
260 (дни) х 5 (поста) = 1300 (пост/год)

На годишна база това се равнява на общо 1300 поста, като за седмица това са по
25 поста, а на месец – по 100 поста. От гледна точка на броя постове и при трите университета се наблюдават сериозни отклонения от количествената норма. На Бургаският свободен университет му липсват 1280 поста на годишна база, за да покрие
изискуемия минимум постове. На второ място се нарежда Техническият университет –
Габрово с минус 1252 поста. На трето място е Висшето военноморско училище във
Варна, на което му липсват 1163 поста. Резултатите демонстрират, че и трите университета не възприемат комуниикацията във Facebook като важна и ефективна. Това е в
драстичен разрез с данните в Доклада на агенция Медиана, които отчитат, че „потопени“
в социалните медии (четат няколко пъти дневно материали) са близо 2.5 милн. души.
Таблица 2. Общ брой на постовете за 2018 г. по месеци за всеки от университетите
ВУ

МЕСЕЦ

ОБЩО

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

205

БСУ

2

0

5

1

5

0

0

0

0

4

2

1

20

ТУГ

1

4

6

4

1

1

5

1

4

16

3

2

48

ВВМУ

1

3

5

5

14

21

11

9

17

18

13

18

137
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Анализът показва, че на годишна база честотата на постване е далеч под критичния минимум. Така Бургаският свободен университет поства (комуникира) с едва
1.66 поста на месец. На Техническия университет в Габрово му липсват средно по
двадесет и пет поста на месец, за да бъде ефективен във Facebook комуникацията си.
Най-успешно представящият се университет е ВВМУ, чиято честота на публикуване
е средно девет пъти под препоръчителната на месец спрямо другите две висши училища.
Освен минималният препоръчителен брой постове, втори ключов фактор за ефективна комуникация в социалните мрежи е равномерността на постването. Този фактор е свързан с тайминга на постване в рамките на деня и седмицата. Липсват ясно
дефинирани времеви диапазони, но общите препоръки са постването да се случва
между 13:00 и 14:00 часа във втората половина на седмицата [50]. Липсата на достъпни данни от Facebook Insights на страниците на изследваните университети възпрепятства анализа на времето на постване от страна на висшите училища. От гледна
точка на постване в рамките на седмица данните отчитат липса на регулярност.

% постове

Диаграма 1. Активност на постване в зависимост
от деня в седмицата
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

БСУ; 15%
ВВМУ; 7%
ТУГ; 0%

Бургаският свободен университет (БСУ) за цялата 2018 година е най-активен в
началото и края на работната седмица. В нито един вторник за цялата година не е
направен нито един пост. Срядата и четвъртъкът са равностойни като активност на
постване. Същото се отнася и за неделята. Дните от седмицата, които Техническият
университет – Габрово (ТУГ) предпочита да поства са сряда и петък. От работната
седмица вторникът е най-слабо използван за постване. Не се наблюдава драстична
разлика с постването в понеделник и четвъртък. За разлика от БСУ, ТУГ не поства в
неделя. Висшето военноморско училище (ВММУ) във Варна е най-активно в петъците. Понеделник, вторник и четвъртък също са предпочитани дни без драстична разлика, което може да се види в броя постове в Табл. 2. Прави впечатление че ВММУ, в
сравнение с другите два университета е най-активно през уикенда.
Втори важен момент в честотата на постването е броят на постовете за ден. И при
трите университета преобладава по един пост на ден. Максимумът са седем поста за
един ден от ТУГ. ВВМУ публикува най-много пъти, в сравнение с БСУ и ТУГ, по два
и три поста на ден. Това показва липсата на изградена система на честота на постване
на ден. Слабата честота на постване е и един от индикаторите за неефективността на
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комуникация на висшите училища в техните Facebook страници. Все пак данните
отчитат, че въпреки нерегулярното постване, университетите следват препоръката за
постване във втората половина на седмицата.
Таблица 3. Брой на публикуване на постове на ден
ВУ

1
пост/ден

2
поста/ден

3
поста/ден

4
поста/ден

5
поста/ден

5+
поста/ден

БСУ

18

1

1

0

0

0

ТУГ

40

6

1

0

0

1

ВВМУ

110

20

6

1

0

0

В процентно съотношение публикуването на повече от един пост на ден не
надвишава 20% на фона на общия брой постове на всеки от университетите за
2018 година. Така например едва в 10% (2 поста от общо 20) от случаите Бургаският
свободен университет публикува повече от един пост на ден. При Техническия университет – Габрово повече от един пост на ден се наблюдава само в 20% (8 поста от
общо 48) от публикуваното съдържание. От всички 137 поста на Висшето военноморско училище – Варна за 2018 година едва близо 20% са повече от един пост на
ден.

Диаграма 2. % на постване повече от веднъж на ден
20%

19,70%

ТУГ

ВВМУ

10%

БСУ

Третият важен момент е съдържанието на генерираното от висшето училище
съдържание в неговите постове. От всички постове на трите университета (n=205)
постовете с генерирано съдържание не надвишава 45%. В това отношение Бургаският
свободен университет се представя най-успешно, въпреки ниската си публикационна
активност. От общия брой постове 20 за 2018 година 45% (n=9) от постовете имат
генериран текст. Техническият университет – Габрово е подготвил текст на 27%
(n=10) от всички 48 поста за 2018. Висшето военноморско училище – Варна е подготвило текст на едва 9.42% (n=13) от постовете си.
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Диаграма 3. Съотношение на генерирано спрямо споделено
съдържание
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Межднинният анализ на резултатите показват, че комуникационната акивност на
трите университета във Facebook е под препоръчителния за социалната мрежа ефективен минимум. Друг недостатък е липсата на установена регулярност на постване на
ден, седмица и месец. Постването на повече от един пост на ден е спорадично. В някои случаи се характеризира с еднотипност, което прави комуникацията монотонна.
И трите университета са пестеливи на специално подготвен текст на постовете си.
Предпочитат да споделят съдържание директно от уебсайтовете си или други източници. Това води до изключително неефективна комуникация и пропуснати възможности за ангажиране на ключовите публики на университетите.
Диаграма 4. % на неефективност на Facebook комуникацията на
ВУ
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98%
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88%
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96%
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ИВ2. Каква е водещата жанрова категория на текстовите постове на
Facebook стените на Бургаския свободен университет, Висшето военноморско
училище „Никола Вапцаров“, Варна и Техническия университет, Габрово?
Преобладаващата жанрова специфика на споделените на Facebook стените текстове е новина и то твърда новина. Определянето на един текст като новина изискваше лийдът да отговаря на минимум два от журналистическите въпроси (5К+1З:
какво, кой, къде, кога, как, защо). От общо двадесет постнати текста от Бургаския
свободен университет, 16 покриха изискванията за новина. Осем текста от общо 48
постнати от Техническия университет – Габрово отговориха на условията за новина.
Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ е постнало 78 текста, отговарящи на условието за новина. В категорията Друго попадат споделени новини от национални и регионални медии като телевизии, радиа и новинарски уебсайтове, както
обяви, снимки, видеа постнати от самия университет (които не са обект на изследването), скръбни вести и др.
Диалогичността на Facebook комуникацията е сведена до минимум. Единственият диалогичен акт провежда Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“
на 4 декември 2018 година. В основата стои личният интерес на комуниката (Ивелин
Жеков), който е мотивиран от поста с обявата за началото на курсове във висшето
училище. Комуникаторът (ВВМУ) от своя страна придържайики се към комуникационния стил на публична информация анонсира началото на квалификационни подготвителни курсове. Липсва обръщение или зададен въпрос, които са едни от индикаторите за започване на диалог. Комуникантът се превръща в инициатор на диалогичния акт и активен участник. Първо, той „невербално“ реагира на отговора на ВВМУ с
Like. След това писмено благодари.

Фиг. 2. Диалогичен акт между ВВМУ и Facebook поледовател
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На база определената референтна рамка резултатите демонстрират, че и трите
университета публикуват новини свързани с тях като организации, но прилагат в
преобладаваща степен традиционния прес модел на обърнатата пирамида при създаване на новини. Текстовете са фактологично наситени, акцентиращи върху конкретни цифри, географски обхват и специален гост, целейки да информират и в по-малка
степен да въздействат. Това ясно се вижда в лийдовете на текстовете ясно вижда тази
тенденция. В текстовете активно се използва страдателен залог, който е характерен за
официално-деловия стил. Това прави изказа формален и дистанциран, което е в
конфликт със същността на Facebook комуникацията. Тези реалности повдигат въпроса доколко администраторите на Facebook страниците на трите университета притежават адекватни компетентности да провеждат ефективна организационна комуникация в социалната мрежа и в уебсайта на висшето училище.
Диаграма 5. Жанрова категория на постваните текстове
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Така от генералната съвкупност от постове (n=205), сто и четири са споделени
новини във Facebook от трите университета. Това напрактика прави повече от половината от общия брой постове. В процентно измерение, това са 51% от цялото
съдържание на трите висши училища във Facebook за цялата 2018 година. Разбивката
за всеки един от университетите е както следва:
Бургаски свободен университет: 80% (n=16 )
Тринадесет от лийдовете съдържат ключовите журналистически въпроси Кой и
Какво. В структурно отношение обаче под половината започват с отговори на един от
двата въпроса. Често е използвано начало с информация отговаряща на въпроса Кога.
Два от лийдовете са отложени, т.е. започват с цитати, което е рядко използван похват
в писането на твърда новина. Всички шестнадесет новини са поместени в страница
Новини на уебсайта на университета, с дата на публикуване и са придружени със
снимка. В новините липсват подзаглавия, видео, аудио, линкове и тагове за споделяне на отделната новина.
Примери
 „Връчване на дипломите на Випуск 2018
Помнете, че всеки ще успее толкова, колкото пожелае. Знанието е власт. То е
сила, самочувствие, предпоставка за успех...“ – каза в приветственото си слово към
абсолвентите от Випуск 2018 проф. д.п.н. Галя Христозова, ректор на БСУ.
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Над 300 абсолвенти от 15 бакалавърски специалности и от 28 магистърски програми получиха своите дипломи за завършено висше образование.“ (05/12/2018)
 „Фулбрайт представя стипендии за студенти и за учени на БСУ
На 13.11.2018 г. от 15.15 ч. в зала 208 на БСУ американската комисия
„Фулбрайт“ ще представи възможностите за стипендии за студенти, за докторанти,
за университетски преподаватели, за учени и професионалисти.“ (09/11/2018)
 „Най-голямото морско събитие в Европа се проведе в БСУ
БСУ домакинства годишния форум на високо равнище, посветен на Европейския
ден на морето.“ (31/05/2018)
Технически университет – Габрово: 17% (n=8)
Шест от лийдовете отговарят на въпросите Кой и Какво. Структурно новините са
публикувани в различни категории на уебсайта, което създава проблем при търсенето. При пет от новините липсва дата на публикуването и при само две има снимки и
тагове за споделяне на новината. В новините липсват подзагалвия, видео, аудио и
линкове.
Примери:
 „Технически университет – Габрово, инфoрмационен ден по програма
ЕРАЗЪМ+
На 7 ноември в ТУ – Габрово се проведе Еразъм + Информационен ден, организиран от УЦМНПП в сътрудничество със Студентски съвет.“ (Неуказана дата на
публикуване)
 „Технически университет – Габрово получи институционална акредитация
Националната агенция за оценяване и акредитация даде институционална акредитация на Технически университет – Габрово с обща оценка по критериите 9.08 за
срок от 6 години валидна до: 21.12.2023 г.“ (8/10/2018)
 „Над сто ученици, учители и родители участваха в европейската нощ
на учените в Технически университет – Габрово
На 28.09.2018 г. в Технически университет – Габрово се проведе инициативата
Европейска нощ на учените.“ (1/10/2018)
Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“: 57% (n=78)
Шест от всички 78 лийда отговарят на основните журналистически въпроси
Какво и Кой. Водещата структура на лидовете следва отговаряне на двойката въпроси Кога и Къде (n=24). Когато се добавят и други комбинации, при който водещ е
въпроса Кога, това прави общо шестдест и пет от лидовете. Има лийдове, които започват с отговор на въпроса Защо. Има и безглаголен лийд, което е в противоречие с
професионалното писане на новини. Всички новини са придружени със снимка и тагове за споделяне. В една от новините има вградено видео, а две са придружени с галерия снимки и при една новина липсва текст, защото текстът е в изображение.
Липсват подзаглавия и линкове в самите новини.
Примери:
 „Награди за победителите в четвъртото издание на „Вапцарови дни“
Изключително интересни и многоцветни бяха изпълненията на провелия се Четвърти национален поетичен конкурс-рецитал „Вапцарови дни“. (2/12/2018)
 „Курсанти участваха в опознавателен преход
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С цел повишаване на патриотичния дух от 30.05. до 1.06.2018 г. се проведе
ежегодният преход във военни формирования от състава на Българската армия и
културно-исторически обекти в страната.“ (3/06/2018)
 „Баскетболният отбор на Военноморско училище стана шампион
Баскетболният отбор на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ стана шампион за 2018 година в
аматьорската баскетболна лига – зона „Изток“. (27/05/2018)
 „Международно изложение за отбранителна техника „Хемус“ 2018
На 30.05.2018 г. в град Пловдив президентът Румен Радев откри Международна
изложба за отбранителна техника „Хемус“ – 2018.“ (30/05/2018)
Освен новината като жанр във Facebook комуникацията на трите университета се
откриват и тескстове от други жанрове споделена във Facebook страниците им. Бургаският свободен университет и Техническият университет – Габрово използват и
текстова реклама (промоционални текстове).
 „Кандидатствай и ти в #БСУ - до края на месец март.“ (БСУ, 10/03/2018)
 „Покана за участие в студентски танцов ансамбъл „Общество за
фолклор“ при Технически университет – Габрово
Уважаеми студенти,
Станете част от Студентски танцов ансамбъл „Общество за фолклор“ при Технически университет – Габрово. Ако желаете да танцувате, но сте начинаещи, изберете
Клуб за народни танци!” (ТУГ, 27/07/2018)
На база водещата жанрова категория – твърда новина можем да определим и
функционалния комуникационен стил, който изследваните университети използват в
комуникацията на Facebook стените си. Преобладаващо унииверситетите използват
публицистичен стил на комуникация в частност подстила на публичната информация. Въвеждаме подстила на публичната информация, изхождайки от еволюционистичния теоретичен модел на връзките с обществеността на Груниг. Подстила на
публичната информация се отличава от вестникарския по целта и структурата на подготвения тескт. „Характеризира се с по-голяма достоверност на информацията, протичаща от организацията към нейните публики. На практика обаче, отново става
дума за PR специалисти, които са „вътрешни журналисти, разпространяващи акуратна, но обикновено изгодна информация за техните организации” [53].
Текстове постнати във Facebook са неспонтанни, официални и монологични като
структура. Въпреки двойната цел на този стил на комуникация, а именно да информира и да въздейства, информирането като текстова специфика е водещо като цел.
Това поставя текстовите постове в категорията на информационно-актуалния стил „с
жанрове – информационна бележка, новина, хроника, кореспонденция, интервю и др.
При този подстил преобладава информацията и по своите езикови особености той се
сближава с официално-деловия стил“ [54]. Текстовете следват формулата на обърнатата пирамида, която е характерна за журналистическия жанр твърда новина. Но
трябва да се отбележи, че особено в случая на Военноморското училище „Никола
Вапцаров“ преобладаващата част от текстовете започват с маловажна информация
като времето на случване (Кога?) и мястото на провеждане (Къде?). Това противоречи на професионалните журналистически и PR стандарти на писане на новинарски
текст. Какво и Кой са водещите въпроси, които изискват да получат отговор в лийда
на новината. Изключение правят случаите когато времето или мястото са необичайни
или важни.

86

Годишник на БСУ

том XL, 2019

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От проведеното пилотно изследване се наблюдава тенденция, в която българският университет комуникира изключително пасивно и монологично. Честотата на
комуникиране (постване) е далеч от препоръчителния оптимален минимум. Това от
своя страна ограничава възможностите на университетите да изграждат взаимоотношения със своите настоящи и бъдещи студенти, бизнеса и други ключови публики,
важни за висшето училище като институция.
Видно е, че българският университет използва по превратен начин възможностите на социалната мрежа Facebook. Страниците на изследваните университети са
превърнати в информационни табла, на които се публикуват твърди новини. Висшите училища залагат основно на новианта като жанр. Това в много голяма степен изгражда един силно дистанциран и асиметричен стил на комуникация. При такъв начин на общуване не е изненадващо, че подкрепата „отвътре“ за университетите е изключително ниска, което води до такива маркетингово необосновани подходи като
награди и томболи. Това може да бъде отдадено на недиалогичната комуникация,
която университетите провеждат в своите Facebook страници.
Стилът на комуникация на изследваните висши училища се характеризира с ясно
изразена формалност и дистанцираност на изказа, много близка до вестникарския
подстил на публицистичния стил. Но самата структура и съдържание на преобладаващата част от споделените на Facebook стените текстове отговаря на изискванията
на стила на публичната информация. Наблюдават се случаи на използването на
официално-делови стил с обръщение към последователите на Facebook страницата,
но източникът е конкретно лице, а не висшето училище. В преобладаващата част от
случаите се наблюдава просто споделяне на съдържание от уебсайта на университета,
без да бъде генериран текст на самия пост. Втори източни на споделено съдържание
са публикации в национални или регионални медии.
Ето защо вместо прилагането на масов маркетинг, университетите трябва да преформулират стила си на комуникиране от пресагентски към персонализиран диалог.
Това би довело до изграждането на дългосрочни взаимоотношения и увеличаване на
възвръщаемостта в позитивен имидж, репутация и силен бранд. По този начин
българските университети биха възвърнали полагащото им се водещо място в съзнанието на бъдещите, настоящите и бившите студенти.
Основните ограничения, с които това пилотно изследване се сблъска бе липсата
на директна връзка със студентите и представителите на университетите, за да направи сравнителен разрез на мненията на едните и другите относно стила на комуникацията на университета. Научната база, която това пилотно изследване изгради, ще
бъде отправната точка за едно всеобхватно изследване. То ще включи всички петдесет български университети и представители на настоящите студенти. Едно такова
цялостно изследване ще даде пълна и цялостна картина, къде и как стои българският
университет в неговата социална комуникация във Facebook. Това от своя страна ще
спомогне за преосмисляне на комуникационните практики, които българският университет прилага спрямо тотално различен модел на комуникиране.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А: Генерирано съдържание на Facebook постове на БСУ, ТУГ и ВВМУ
А1: Бургаси свободен университет
Общ брой на постовете с генерирано текстово съдържание:
45% (n=9)

Общ брой постове:
(n=20)

1. Връчване на дипломите на Випуск 2018 (6/12/2018)
2. Чл. кор. проф. Александър Янков с Национална правосъдна награда (19/11/2018)
3. Американската комисия „Фулбрайт“ ще представи възможностите за стипендии за
студенти, докторанти, университетски преподаватели, учени и професионалисти
(12/11/2018)
4. Земя и Космос – NASA Space App Challenge 2018 в БСУ (26/10/2018)
5. NASA Space Apps Challenge отново в БСУ (12/10/2018)
6. БСУ на глобалната карта на инициативата на ЕК „Дни на Еразъм“ (4/10/2018)
7. Церемонията по връчване дипломите на абсолвентите от Бургаския свободен университет се излъчи в национален ефир от телевизия СКАТ (25/05/2018)
8. Кандидатствай и ти в #БСУ – до края на месец март. (10/03/2018)
9. Поздравления на всички ученици за успешното представяне! (3/03/2018)
А2: Технически университет – Габрово
Общ брой на постовете с генерирано текстово съдържание:
Общ брой постове:
27% (n=10)
(n=48)
1. ПОКАНА2
Уважаеми настоящи и бъдещи колеги, Фирма „Мехатроника” в партньорство с Технически
университет Габрово и Община Габрово Ви кани на „Кариерен панаир” ... ; (28/11/2018)
2. По случай Деня на народните будители ректора на Технически университет – Габрово
проф. дтн инж. Райчо Иларионов награди с грамота за3:
 дългогодишна преподавателска и научно-изследователска дейност и принос в развитието на ТУ – Габрово (2)
 научно развитие ... за придобиване на образователна и научна степен: „доктор“ (2),
„доцент“ (2), „професор“ (1); (31/11/2018)
3. Списъци за стипендии по ПМС № 90/2000 за зимен сем. 2018/2019 уч. година.
(17/10, 2018)
4. Фейсбук група на Технически университет – Габрово (12/10/2018)
5. Технически университет – Габрово се включва в инициативата „Дни на Еразъм“
(ErasmusDays) с фотоизложба на тема „Моят Еразъм +“ На 12 и 13 октомври 2018 г.
Ректорат 2-ри етаж.
Всички участници / крайни ползватели по различните дейности по програмата
(студенти, преподаватели, служители) се насърчават да споделят техните истории, свързани с Програма „Еразъм+“ в социалните мрежи с хаштаг #ErasmysDays. (11/10/2018)
6. Информация за работата на хотела към УК 6 на ТУ – Габрово 2018
https://www.tugab.bg/index.php… (2/09/2018)
7. Уважаеми приятели, колеги, преподаватели на Технически университет – Габрово
наближава крайният срок за регистриране в седмата национална конференция по електронно обучение в Боровец. Моля, участвайте в технологиите на бъдещето!4 (13/04/2018)
8. Уважаеми преподаватели от Технически университет – Габрово! Вече е достъпно за изтегляне и мобилно приложение за iPhone с възможност за преглед на разпис на
аудиторната ви заетост5. (13/04/2018)
2

Повтаря дословно текста на поканата от поместеното изображение
Основата на текста е идентична за всичко 7 поста.
4
Алдениз Рашидов; (13/04/2018)
3
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9. Уважаеми студенти от Технически университет Габрово, вече е достъпно мобилно
приложение за iPhone с възможност за преглед на разпис на занятията и получените
оценки!6 (12/04/2018)
10. НПСС стартира конкурса „Носители на просветата“ за 2018 г.
Националното представителство на студентските съвети стартира процедура за прием
на кандидатури в конкурса „Носители на просвета“ за 2018 година…7 (30/03/2018)

А3: Висше военноморско училище – Варна
Общ брой на постовете с генерирано текстово съдържание:
Общ брой постове:
9.42% (n=13)
(n=138)
1. В навечерието на 2019-та година бе избран „Студент на годината – 2018“, а той е
курсант мичман Петър Генов от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“.
Интервю на Мария Кордон и операторът Петър Петров (28/12/2018)
2. Интервю на Мария Кордон и операторът Петър Петров (26/12/2018)
3. Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ стартират квалификационни подготвителни курсове за
обучение на корабни механици в съответствие с изискванията за придобиване правоспособности в морското корабоплаване. Тел за информация: GSM: +359889 82 00 58 и
+35952 55 22 71; (4/12/2018)
4. https://www.md.government.bg/…/20181112_Obyava_procedura_na…
Процедура за набиране на курсанти и студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за обучение във
Военноморското училище в САЩ, с начало от учебната 2019/2020 година. (19/11/2018)
5. Отборът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” стана шампион в градското първенство по плажен
футбол! (21/6/2018)
6. Благодарствен адрес (15/06/2018)
7. Днес честваме Световния ден на океана
Всяка година на 8 юни се отбелязва Международният ден на океана с подкрепата на 700
аквариума, зоологически градини, музеи и организации за опазване на околната среда.
Тази година темата е „Здрави океани – здрава планета“.
Отбелязването на Световния ден на океана цели да информира обществото за всекидневните проблеми, свързани с опазването на океаните, и как всеки един от нас може малко да
помогне. Според учени и еколози от цял свят климатичните промени вече са реалност и
оказват своето влияние върху живота на цялата планета. Океаните имат регулиращо
въздействие върху климата на Земята, защото поемат част от топлината на Слънцето.
Прогнозите са, че глобалното затопляне, топенето на ледовете и покачването на нивото
на Световния океан ще продължат и в световен мащаб ще предизвикат катаклизми,
свързани с достъпа до питейна вода, с температурата и чистотата на въздуха, така че грижата за чистотата на океаните се явява животоспасяваща за околната среда. (8/06/2018)
8. Наградиха отбора по мини футбол на Военноморско училище (1/06/2018)
9. Бъдещ курсант на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” ще дари средства на фондация „Деца на
Българската армия” (25/05/2018)
10. Съвместно обучение на МУ – Варна и ВВМУ. (25/03/2018)
11. Поради лошите метеорологични условия в страната и произтичащите от това проблеми
за изработване на служебни бележки от училищата за кандидатстване се удължава
втория етап на ранно записване до 10.03.2018 г. (1/03/2018)
12. DivSea Event Invitation (9/02/2018)
13. Срокът за плащане на таксите за приетите по първи етап на ранно записване се
удължава до 28.02.2018 г. (2/02/2018)
5

Алдениз Рашидов; (13/04/2018)
Алдениз Рашидов; (12/04/2018)
7
С изключение на заглавието, текстът е изцяло взаимстван от съобщението на НПСС.
http://nositeli.npss.bg/index.php/component/k2/item/502-np6; (30/03/2018)
6
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Приложение Б: Текстове от уебсайта на ВУ споделени във Facebook страниците
Б1: Бургаси свободен университет
Текстове (n=16) с лийд отговарящ на минимум два от журналистическите въпроси (5К+1З:
какво, кой, къде, кога, как, защо). Източник https://www.bfu.bg/
1 Връчване на дипломите на Випуск 2018
1. Колко?
„Помнете, че всеки ще успее толкова, колкото пожелае. Знанието е 2. Кой?
власт. То е сила, самочувствие, предпоставка за успех...“ – каза в привет- 3. Какво?
ственото си слово към абсолвентите от Випуск 2018 проф. д.п.н. Галя отложен
Христозова, ректор на БСУ.
лийд
Над 300 абсолвенти от 15 бакалавърски специалности и от 28 магистърски програми получиха своите дипломи за завършено висше образование
(05/12/2018)
2 Чл. кор. проф. Александър Янков с Национална правосъдна награда
1. Кой?
Членът на Настоятелството на БСУ и носител на почетното звание 2. Какво?
Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет чл.кор. проф.
Александър Янков е удостоен с Гран При на Националните правосъдни
награди. (15/11/2018)
3 Фулбрайт представя стипендии за студенти и за учени на БСУ
1. Кога?
На 13.11.2018 г. от 15.15 ч. в зала 208 на БСУ американската комисия 2. Къде?
„Фулбрайт“ ще представи възможностите за стипендии за студенти, за докторан- 2. Кой?
ти, за университетски преподаватели, за учени и професионалисти. (09/11/2018 )
3. Какво?
4 Квалификационен курс по здравен мениджмънт
1. Кога?
Бургаският свободен университет предлага програма за следдипломна 2. Какво?
квалификация по „Здравен мениджмънт” с хорариум 200 учебни часа, в 3. Кой?
съответствие с §3 от Наредба №9/2000 г. на Министерство на здравеопазването. (26/11/2018)
5 Земя и Космос – NASA Space App Challenge 2018 в БСУ
1. Кога?
На 20 и 21 октомври 2018 г. Бургаският свободен университет отново 2. Кой?
беше домакин на най-големия хакатон в света NASA Space App Challenge, 3. Какво?
провеждан всяка година в над 200 локации в целия свят. (26/10/2018)
7 БСУ на глобалната карта на инициативата на ЕК „Дни на Еразъм“
1. Кой?
Бургаският свободен университет и Техническият университет – Варна са 2. Какво?
единствените български висши училища, представени на глобалната карта на
„Дните на Еразъм“ https://www.generation-erasmus.fr/ erasmusdays2018-en/. (4/10/2018)
8 Най-голямото морско събитие в Европа се проведе в БСУ
1. Кой?
БСУ домакинства годишния форум на високо равнище, посветен на 2. Какво?
Европейския ден на морето. (31/05/2018)
9 Победители от ХАКАТОН @ БСУ
1. Колко
В работата на хакатона взеха участие над 80 студенти и ученици от 2. Кой?
4 университета и от 5 гимназии, които в рамките на денонощие търсиха
софтуерни и бизнес решения за цифровото градското развитие и териториите с водни пространства. (30/05/2018)
10 Еврокомисар Мария Габриел откри хакатона „Цифровият град и аз“
1. Кога?
На 28 май 2018 година в Бургаския свободен университет стартира 2. Какво?
хакатонът „Цифровият град и аз“. (28/05/2018)
11 Промоция на Випуск 2018
1. Колко?
„Скъпи колеги, от днес стартираме нов етап в живота си! Изправени сме 2. Кой?
пред нови възможности. ...“ – каза по време на тържествената церемония 3. Какво?
д-р Галя Стоянова...
Отложен
Над 300 абсолвенти от 15 бакалавърски специалности и от 25 магистър- лийд
ски програми получиха своите дипломи за завършено висше образование.
(23/05/2018)
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12 Връчване дипломите на випуск 2018 на БСУ
На 23 май 2018 година, сряда, от 10 часа в атриума на БСУ ще се състои
тържествената церемония за връчване дипломите на випуск 2018 на
Бургаския свободен университет. (30/04/2018)
13 Академичният съвет избра зам.-ректори и декани на БСУ
На заседание от 9 март 2018 година Академичният съвет избра зам.ректорите и деканите на БСУ. (9/03/2018)
14 Студенти от БСУ се докоснаха до най-съвременните IT технологии
Студенти от магистърските програми „Съдебни инженерно-технически
експертизи и техническа безопасност“, „Интегрирани компютърни системи
и комплекси“ и „нженеринг и експлоатация на енергийни системи“ на
ЦИТН, под ръководството на доц. Камен Сейменлийски проведоха практическо обучение в „Централно диспечерско управление на електроенергийния системен оператор“, „Института за космически изследвания“, „Института по металознание“, „Институтът по информационни и комуникационни
технологии“ към Българската академия на науките, както и в най-големия в
България център за обработка и съхранение на данни – EQUINIX.
(8/03/2018)
15 В БСУ се проведе ученическо състезание по икономика
На 24.02.2018г. Центърът по икономически и управленски науки
проведе Ученическо състезание по икономика със средношколци от 11-ти и
12-ти клас от професионалните гимназии в сферата на туризма и търговията. (3/03/2018)
16 Проф. д.п.н. Галя Христозова – преизбрана за Ректор на БСУ
На свое заседание от 28 февруари 2018 година върховният орган за
управление на БСУ, Настоятелството, преизбра с пълно единодушие проф.
д.п.н. Галя Христозова за Ректор на Бургаския свободен университет.
(1/03/2018)

1. Кога?
2. Къде?
3. Какво?
1. Кога?
2. Кой?
3. Какво?
1. Кой?
2. Какво?
3. Къде?

1. Кога?
2. Кой?
3. Какво
1. Кога?
2. Кой?
3. Какво?

Б2: Технически университет – Габрово
Текстове (n=8) с лийд отговарящ на минимум два от журналистическите въпроси (5К+1З:
какво, кой, къде, кога, как, защо). Източник https://www.tugab.bg/
1
Технически университет – Габрово, инфoрмационен ден по програма 1. Кога?
2. Какво?
ЕРАЗЪМ+
На 7 ноември в ТУ – Габрово се проведе Еразъм + Информационен ден, 3. Кой?
организиран от УЦМНПП в сътрудничество със Студентски съвет.
(Неуказана дата на публикуване)
2
1. Кой?
Покана за Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ+
Университетски център за международни и национални програми и 2. Какво?
проекти при Технически университет – Габрово организира провеждане на
Еразъм + Информационен ден. (Неуказана дата на публикуване)
3
ТЪЖНА ВЕСТ – Почина проф. Весел Савов – първият Ректор на 1. Кой?
2. Какво?
Технически университет – Габрово
На 95-годишна възраст почина първият Ректор на Технически университет – Габрово – проф. Весел Николаев Савов (р. 30.10.1923 г. п. 24.10.2018 г.). (Неуказана дата на публикуване)
4
Технически университет – Габрово получи институционална акреди- 1. Кой?
2. Какво?
тация
Националната агенция за оценяване и акредитация даде институцио- изображ.
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нална акредитация на Технически университет – Габрово с обща оценка по
критериите 9.08 за срок от 6 години валидна до: 21.12.2023 г. (8/10/2018)

Tweet/Like

Над сто ученици, учители и родители участваха в европейската нощ
на учените в Технически университет – Габрово
На 28.09.2018 г. в Технически университет – Габрово се проведе
инициативата Европейска нощ на учените. (1/10/2018)
Тържествено откриване на новата академична 2018/2019 г.
На 17 септември в Технически университет – Габрово беше проведено
тържествено откриване на новата академична 2018/2019г. (Неуказана дата
на публикуване)
Свободни места за прием на студенти, окс „бакалавър”
За учебната 2018-2019 г. Технически университет – Габрово обявява
свободни места за прием на студенти, окс „бакалавър,” по следните
специалности: … (Неуказана дата на публикуване)
Съобщение за стипендии по ПМС № 90/2000 г.
Технически университет – Габрово обявява допълнителен прием на
документи за стипендии по показател „среден семестриален успех” на
студенти, обучаващи се в специалности по приоритетни професионални
направления през летния семестър на 2017/2018 учебна година.
(25/05/2018)

1. Кога?
2. Къде?
3. Какво?
1. Кога?
2. Къде?
3. Какво?
1. Кой?
2. Какво?
1. Кой?
2. Какво?

Б:3 Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
Текстове (n=78) с лийд отговарящ на минимум два от журналистическите въпроси (5К+1З:
какво, кой, къде, кога, как, защо). Източник http://www.naval-acad.bg
1 Курсантите отбелязаха с бал края на годината
1. Кога?
На 18.12.2018 г. във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, 2. Какво?
се проведе коледно-новогодишен курсантски бал, на който гост беше 3. Кой?
контраадмирал Митко Петев – командир на Военноморските сили на
Република България. (19/12/2018)
2 Курсант-мичман Петър Генов – „Студент на годината за 2018“
1. Кога?
На 17.12.2018 г. под патронажа на министъра на образованието и 2. Какво?
науката се проведе официалната церемония „Студент на годината за 2018-а“,
на която бяха обявени носителите на националния приз на националното
представителство на студентските съвети. (17/12/2018)
3 Коледен базар в името на благотворителна кауза
1. Кога?
Всяка година през месец декември, в навечерието на коледните праз- 2. Кой?
ници, в района на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се провежда коледен благотво- 3. Какво?
рителен базар. В рамките на два дни, 13. и 14.12.2018 г., курсанти ще
продават собственоръчно приготвени и опаковани сладки и солени
изкушения в името на една благотворителна кауза – за Диана Христова.
(15/12/2018)
1. Кога?
4 45 години катедра „Информационни технологии“
На 13.12.2018 г. се състоя тържествено събрание по повод навърш- 2. Какво?
ването на 45 години от създаването на катедра „Информационни тех- 3. Защо?
нологии“ към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. (13/12/2018)
5 Иновация при изнасянето на публична лекция за заемане на акаде- 1. Кога
2. Какво?
мична длъжност
На 6.12.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе изнесена публична 3. Защо?
лекция за заемане на академична длъжност „доцент“ в катедра „Корабни и 4. Кой?
силови уредби“ от к-н III р. доктор Ивайло Бакалов. (6/12/ 2018)
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Коледният дух завладя всички служители и обучаеми от ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“
На 6.12.2018 г. грейна коледното дърво във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(6/12/2018)
Награди за победителите в четвъртото издание на „Вапцарови дни“
Изключително интересни и многоцветни бяха изпълненията на провелия се Четвърти национален поетичен конкурс-рецитал „Вапцарови дни“.
(2/12/2018)
Годишни поименни награди – 2018
На 30.11.2018 г. в сградата на Община Варна се проведе тържествена
церемония, на която бяха връчени Годишните поименни награди за 2018 г.
(30/11/2018)
Награждаване на победителите в турнири „Купа 8 декември“
На 23.11.2018 г. в залата на Юнашкия салон се проведе официална церемония по награждаване на победителите в студентските турнири „Купа
8 декември“, които за поредна година Община Варна, студентските съвети
и академичните звена, отговарящи за спорта в университетите, организираха по случай 8 декември – празника на българските студенти. (24/11/2018)
Второ междуекипажно състезание
На 23.11.2018 г. в района на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе второ
междуекипажно състезание с курсанти. 8 отбора се състезаваха в дисциплините: бягане, плуване, сглобяване и разглобяване на автомат, морски
възли, шведска стена и издръжливост. (24/11/2018)
БТК стимулира обучението по мобилни комуникации във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“
През ноември тази учебна (2018/2019) година започна провеждането на
съвместни занятия с БТК „Виваком“ за студентите от специалност
„Информационни и комуникационни технологии“. (16/11/2018)
Студент от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ създаде уникален проект за
учебен кораб 4 в 1
В рамките на Международната асамблея на морските университети
(IAMU), която се проведе в Барселона, студент от 4-ти курс, специалност
„Корабни машини и механизми“ към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Светослав
Георгиев, представи своя уникален проект за учебен кораб. (10/11/2018)
Студенти и служители от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ със сертификати
от НАСА
На 13.11.2018 г. флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров връчи
сертификатите от НАСА на екип от студенти от Студентското астрономическо общество и Студентското космическо общество – за участие в All
Bulgaria Asteroid Search Campaign. (13/11/2018)
Национални поетични празници „Вапцарови дни“
От 1 до 7 декември 2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна, ще
се проведат Националните поетични празници „Вапцарови дни“. (8/11/2018)

15 Световноизвестен експерт по антитероризъм изнесе лекция във ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“
На 6.11.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на официално посещение
бе полк. Амир Горен, световноизвестен експерт по въпросите за антитероризма, участвал в 8 войни и стотици специални операции. (6/11/2018)
16 Франкофонски пътуващ салон на образованието – 2018
Традиционно и тази година на 29.10.2018 г. Пътуващият салон на образованието – 2018, бе организиран от Institut français de Bulgarie (Френски
институт в България) съвместно с Френския институт в Солун, Френското
посолство в Косово, Френското посолство в Албания, Френския институт
в Босна-Херцеговина, Френския институт в Сърбия и със съдействието на
Агенция Campus France – Париж, в следните градове: ... (30/10/2018)
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17 Участие в „Международна конференция за моряците и морските
кариери в Гдиня“.
В периода от 22.10- 27.10 във Военноморската академия на Р Полша в
гр. Гдиня се проведе второ събитие по проект MENTORESS E2: „Работна
среща по проблемите на равнопоставеността на половете за трудова заетост и проблеми, възникнали по време на изпълнението на задълженията“.
(28/10/2018)
18 Семинар на началниците на висши военни учебни заведения: EMACS –
2018
От 24.10. до 27.10.2018 г. началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ –
флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, и заместник-началникът
по учебната и научната дейност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – капитан
I ранг проф. Калин Калинов, участваха в Семинар на началниците на
висши военни учебни заведения (ВВУЗ) от Европа (EMASC-2018). (27/10/2018)
19
Бронзов медал за студентите от Морско училище
В периода от 26.10. до 28.10.2018 г. в курортен комплекс Пампорово се
проведе Седмата национална студентска олимпиада по компютърна
математика „Акад. Стефан Додунеков“. (29/10/2018)
20 Уроци по японски език във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“
На 23.10.2018 г. започва курс по японски език за курсанти, студенти и
служители на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. (18/10/2018)
21 ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ домакин на празника на Свързочните войски
На 11.10.2018 г. Морско училище бе домакин на част от честванията по
случай 140 години от създаването на Свързочните войски и органи за
комуникационно и информативно осигуряване. (11/10/2018)
22 Среща по проект „Младежки посланици на НАТО“ в Морско училище
На 10.10.2018 г. в района на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе среща
с курсанти във връзка с проект „Младежки посланици на НАТО“.
(10/10/2018)
23 Презентация на Старгейт Маритайм (8/10/2018)
24 ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – лидер във военнообразователната система
Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и
акредитация към Министерския съвет даде институционална акредитация
на най-старото техническо училище в страната – Висшето военноморско
училище „Н. Й. Вапцаров“, с обща оценка 9,59 и срок на валидност
6 години. (4/10/2018)
25 Нова лаборатория „Клетъчни мрежи“ бе открита във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“
На 1.10.2018 г. с откриването на академичната 2018/2019 година в
катедра „Електроника“ на Навигационния факултет бе открита нова лаборатория – „Клетъчни мрежи“. (2/10/2018)
26 Официално откриване на новата академична 2018/2019 година
На 1.10.2018 г. от 10:00 ч. в зала „Вапцаров“ тържествено бе открита
новата учебна 2018/2019 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. (1/10/2018)
27 Комисията по отбрана посети ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
На 30.09.2018 г. Комисията по отбрана към Народното събрание на
Република България бе на визита във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(30/09/2018)
28 Морско училище участва в празник на водните спортове
В събота, 29.09.2018 г., ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се включи в един
истински празник на водните спортове, който се проведе в Яхтклуб „Кап.
Георги Георгиев – Порт Варна“. (29/09/2018)
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29 Посещение на министъра на риболова на Република Ангола
На 27.09.2018 г. на официална визита във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
пристигна министърът на риболова на Република Ангола, госпожа
Виктория Франциско Лопес Кристовао де Барос Нето. (27/09/2018)
30 Годишна среща по проект „Интегрирана информационна система за
управление и мониторинг на бреговата зона“
На 25.09.2018 г. на официална визита във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бяха
представители на Министерството на външните работи на Норвегия,
Министерството на външните работи на Исландия, Посолството на Норвегия в Букурещ, Националното координационно звено и Министерството на
финансите на България, които се явяват страни донори във връзка с проекта „Интегрирана информационна система за управление и мониторинг
на бреговата зона“. (25/09/2018)
31 Завърши курс по програмата на НАТО DEEP – Ukraine
В периода 26.08. – 24.09.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе
курс по английски език за военнослужещи от Украйна. (24/09/2018)
32 Посланикът на Кралство Нидерландия на визита във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“
На 21.09.2018 г. на официална визита във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе посланикът на Кралство Нидерландия, Beredina Maria Ten Tusscher. (21/09/2018)
33 Тържествен ритуал по полагане на военна клетва във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“
На 21.09.2018 г. от 10:00 ч. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе
тържествен ритуал по полагане на военна клетва с курсантите от Випуск
2023 за Военноморските сили и Випуск 2024 за Военномедицинска академия – София. (21/09/2018)
34 Военна клетва
На 21.09.2018 г./петък/ от 10.00 ч. в района на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
ще се проведе тържествен ритуал по провеждане на военна клетва от
курсантите от „Випуск 2023” за Военноморските сили и „Випуск 2024“ за
Военномедицинска академия. (20/09/2018)
35 Старт на академичната учебна година за военните лекари
На 17.09.2018 г. в Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов“ – Варна, с официална церемония и водосвет за здраве, отслужен
от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, бе даден стартът на
академичната 2018/2019 учебна година. (17/09/2018)
36 Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ посети Грузия
От 10. до 14.09.2018 г. началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал професор д.в.н. Боян Медникаров участва в работата на Грузински международен морски форум – 2018 (GIMF – 2018), в гр. Батуми.
(14/09/2018)
37 Оперен концерт в Планетариума
На 10.09.2018 г. в Звездната зала на Планетариума на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ за първи път гостува известната американска оперна певица
Ейми Пфимер. (11/09/2018)
38 Михаил Йонов навърши 70 години
На 6.09.2018 г. капитан I ранг о.р. Михаил Йонов отпразнува своята
70-годишнина. (7/09/2018)
39 Завърши лагерът „Лидерска подготовка“
За трета поредна година в периода от 1. до 5.09.2018 г. във войскови
район „Карантината“ и акваторията на Варненския залив се проведе лагер
„Лидерска подготовка“ с курсантите от втори до пети курс на ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“. (5/09/2018)
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40 Откриване на учебната година в Професионалния старшински колеж
На 3.09.2018 г. (понеделник) бе открита новата учебна година в Професионалния старшински колеж към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. (3/09/2018)
41 Златен медал за отбора по плажен волейбол на Морско училище
В периода от 25.08. до 29.08.2018 г. се проведоха Седмите летни
университетски игри в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“.
(29/08/2018)
42 Завърши курсът „Начална военна подготовка“
В продължение на 4 седмици 33-ма младежи от различни краища на
страната по собствено желание взеха участие в курс „Начална военна
подготовка“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. (17/08/2018)
43 Промоция на Випуск 2018
На 11 август 2018 г. (събота) от 10:00 ч. в Зала 1 на Фестивалния и
конгресен център – Варна, се състоя тържествена церемония по връчване
на дипломите на студентите от Випуск 2018 на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
(11/08/2018)
44 Посрещане на Випуск 2023
На 10.08.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се състоя церемония по
посрещането на курсантите от Випуск 2023. (10/08/2018)
45 Закриване на флотската Спартакиада – 2018
На 9.08.2018 г. в района на Морска гара се проведе церемония по
закриване на флотската Спартакиада по морски спортове, посветена на
139-годишнината от създаването на Военноморските сили. (9/08/2018)
46 Комисия за разпределение на длъжности на бъдещите офицери
Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 6.08.2018 г. заседава комисия за
разпределение на курсантите от Випуск 2018. (6/08/2018)
47 Бяха приети бъдещите военни лекари
На 31.07.2018 г. комисия, председателствана от заместник-началника по
учебната и научната дейност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – капитан I ранг
професор доктор Калин Калинов, извърши прием на бъдещите военни
медици. (31/07/2018)
48 76 години от разстрела на Никола Вапцаров
На 23.07.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с официална церемония
по полагане на венци и цветя бяха отбелязани 76 години от разстрела на
големия български поет Никола Вапцаров – име, което заслужено се е
превърнало в свещен символ на Училището и на духа на българския
моряк. (23/07/2018)
49 Във Военноморско училище стартира обучението на студенти от
Република Ангола
По поръчка на Министерството на риболова на Република Ангола е бил
извършен подбор на младежи сред лидерите в областта на математиката и
физиката в страната...
На 16.07.2018 г. флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров
поздрави студентите от Ангола с началото на тяхното обучение и им
пожела здраве и успехи по време на учебния процес. (16/07/2018)
50 Изкуственият интелект – митове и реалност
На 13.07.2018 г. в Звездната зала на Планетариума на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ проф. Артур Кордон изнесе лекция на тема „Изкуственият
интелект: митове и реалност“ пред студенти, преподаватели и ученици.
(13/07/2018)
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51 Курсантите положиха последните си държавни изпити
На 6.07.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ курсантите от специалност
„Организация и управление на военните формирования на тактическо
ниво“ положиха последните си държавни изпити. (6/07/2018)
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52 Курсанти от Морско училище участваха в програма за културен и
езиков обмен
В периода 19.06. – 4.07.2018 г. курсанти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и
техни колеги от САЩ, Полша, Румъния и Македония участваха в програма
за културен обмен и езикова практика – Culture and language immersion
summer deployment (CULP). (4/07/2018)
53 Прием на курсанти за Военноморските сили
На 5.07.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ заседава мандатна комисия
за определяне на приетите курсанти и резервите в специалност
„Организация и управление на военните формирования на тактическо
ниво“ по специализации за учебната 2018/2019 г. (5/07/2018)
54 Повишаване на военнослужещи във военно звание
На 2.07.2018 г. със заповед на Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
бяха повишени следните военнослужещи: лейтенант Сейко Сейков – във
военно звание „старши лейтенант“; старшина I степен Ивелина Янчева –
във военно звание „главен старшина“. (2/07/2018)
55 Стартира приемът за специалност „Военен лекар“
С голям интерес във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 29.06.2018 г. стартира
кампанията за прием на кандидат-курсанти за специалност „Военен лекар“.
(29/06/2018)
56 Нови звания за офицери от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
На 15.06.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе обявена заповед на
министъра на отбраната Красимир Каракачанов. (15/06/2018)
57 Бъдещи старшини полагат държавен изпит
На 12.06.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе държавен
изпит в Професионалния старшински колеж, директор на който е
офицерски кандидат Свилен Савов. (12/06/2018)
58 Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ участва в конференция на
НАТО
В периода от 5 до 7 юни се проведе 9-ата годишна конференция на
Центъра на НАТО за подготовка по военноморски операции по контрол на
корабоплаването (NATO Maritime Interdiction Operational Training Centre).
(8/06/2018)
59 Студентка от Морско училище – на Европейска купа по ветроходство
Бъдещият навигатор от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Мариела Николова,
ще участва след броени дни на Европейска купа по ветроходство.
(7/06/2018)
60 Академик Георги Марков представи новата си книга
На 4.06.2018 г. по инициатива на Съюза на запасните офицери и
Община Варна, с цел популяризиране на българската история, академик
Георги Марков и г-н Стоян Райчевски представиха новите си книги.
Книгата на академик Георги Марков е посветена на събитията от Втората
световна война, а поредицата на Ст. Райчевски отразява живота на
българските бежанци. (4/06/2018)
61 Курсанти участваха в опознавателен преход
С цел повишаване на патриотичния дух от 30.05. до 1.06.2018 г. се
проведе ежегодният преход във военни формирования от състава на
Българската армия и културно-исторически обекти в страната. (3/06/2018)
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62 Отбелязваме Деня на Ботев
На 2.06.2018 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се включи в тържественото
отбелязване на Деня на Ботев и загиналите за националната свобода и
независимост на България, както и 142-годишнината от гибелта на поета
революционер. (2/06/2018)
63 Визита на началника на Полската военноморска академия
На 2.06.2018 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе делегация,
водена от началника на Полската военноморска академия – капитан I ранг
проф. Томас Шубрихт. (2/06/2018)
64 Завърши курсът за морска сигурност
1.06.2018 г., последният ден от курса „Предизвикателства пред сигурността в морските зони на Европейския съюз“, бе отделен за провеждане
на практически упражнения. (1/06/2018)
65 Баскетболният отбор на Военноморско училище стана шампион
Баскетболният отбор на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ стана шампион за
2018 година в аматьорската баскетболна лига – зона „Изток“. (27/05/2018)
66 Международно изложение за отбранителна техника „ Хемус“ 2018
На 30.05.2018 г. в град Пловдив президентът Румен Радев откри
Международна изложба за отбранителна техника „Хемус“ – 2018.
(30/05/2018)
67 Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ е домакин на курс по
морска сигурност
На 28.05.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ започна курс по морска
сигурност под наслов „Предизвикателства пред сигурността в морските
зони на ЕС“, който ще се проведе под егидата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и ще продължи в рамките на 4 дни, от
28.05. до 1.06.2018 г. (28/05/2018)
68 Военноморско училище отбеляза 24 май
С поднасяне на цветя на Алеята на преподавателите започна честването
на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. (24/05/2018)
69 Курсанти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ участваха в курс по метеорология и океанография в Полша
От 14 до 18 май 2018 г. в Полската морска академия в Гдиня се проведе
международен курс по метеорология и океанография METOC – 2018
(Meteorology and Oceanography). (21/05/2018)
70 Завърши състезанието по морски многобой за Купата на Началника на
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Кмета на град Варна – 2018 г.
В изпълнение на плана на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и за усъвършенстване на професионалните умения на курсантите и студентите по морско
дело, от 18 до 20 май 2018 г. в гр. Варна се проведе състезание по морски
многобой. (20/05/2018)
71 Турнир по морски многобой – временни резултати
Временно класиране след края на втория състезателен ден (19.05.2018 г.)
от турнира по морски многобой за Купата на Началника на ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“ и Кмета на град Варна. (19/05/2018)
72 Започна регата за Купата на Началника на ВВМУ „Никола Йонков
Вапцаров“
На 18.05.2018 г. започна състезанието по морски многобой, което се
превърна в ежегодна проява. (18/05/2018)
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73 Делегация на Алжирската народно-демократична република гостува
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
От 30 април до 5 май 2018 г. на официално посещение в нашата страна
е военна делегация от Алжирската народно-демократична република.
(2/05/2018)
74 Международна студентско-курсантска научна сесия във ВВМУ „Н. Й.
Вапцаров“
53-ма студенти и курсанти взеха участие в провелата се на 27 април
2018 г. в Морско училище международна студентско-курсантска научна
сесия. (27/04/2018)
75 Йордан Йовчев консултира развитието на спортната база в Морското
училище
Ръководството на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ предприема серия от консултации за бъдещото развитие на спортната материална база в училището и
поставянето на качествено по-високо ниво на спортно-тренировъчния процес в подготовката на курсантите и студентите. (5/04/2018)
76 Проследяване на движението на китайския спътник TIANGONG 1
Работна група от преподаватели, астрономи, курсанти и студенти на
ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ следи движението на падащия към Земята
китайски спътник TIANGONG 1. (1/04/2018)
77 Представители на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ почистиха територии
около храмове в града
На 17 март 2018 г. за втора поредна година курсантите и студентите от
Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ с подкрепата на духовниците от Варненска и Великопреславска света Митрополия осъществиха
една благородна идея. (17/03/2018)
78 Първи ранен прием на кандидат-курсанти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
Комисия, назначена със заповед на Министъра на отбраната, се събра
на 8.02.2018 г., за да определи приетите кандидат-курсанти в специалност
„Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ –
специализации „Корабоводене за ВМС“, „Корабни машини и механизми за
ВМС“ и „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“,
през учебната 2018/2019 г. (8/02/2018)
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КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОРА НА СЪДИИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД
НА ООН
проф. д-р Александър Драгиев
Бургаски свободен университет

CRITERIA FOR THE ELECTION OF THE JUDGES IN THE UN
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
Professor Alexander Draguiev, PhD
Burgas Free University
Abstract: The judges of the UN International Court of Justice are elected by two bodies of
the United Nations – the Security Council and the General Assembly. The Member States
follow two categories of criteria for election: objective and subjective. The objective
criteria are two: just geographical distribution of judges’ seats in the Court and
representation of the principal legal systems of the world by the judges in the Court. The
subjective criteria are two as well: high moral character of the judge and his professional
qualities as lawyer, and more particularly as international law specialist.
Key words: UN International Court of Justice, judge, objective criterion, subjective
criterion, principal systems of law, common law, civil law
Международният съд на Организацията на обединените нации е най-авторитетния съдебен орган в международното право. Той е универсален такъв орган, и е съд с
обща компетентност. Това означава, че Международният съд (МС) може да разглежда спорове между държави без значение от географското им местоположение, първо,
и второ, може да разглежда спорове от всички области на международното право,
като тази персонална и предметна компетентност на МС се дължи на обстоятелството, че той е орган на възможно най-всеобхватната и като членство на държавите, и
като предмет на дейност организация – Организацията на обединените нации (ООН).
МС се състои от петнадесет съдии, с различна националност. Съдийският мандат е от
девет години, като на всеки три години се овакантяват пет съдийски места, и съответно се избират пет съдии; това може да бъдат нови за Съда лица, но може и да бъдат
преизбрани дотогавашни съдии – няма ограничение за броя на мандатите на съдията.
Съдиите се избират от два органа на ООН: Общото събрание и Съвета за сигурност.
При избора на съдиите държавите в тези органи се водят от две категории критерии –
обективни и субективни.
І. Обективни критерии за избора на съдии в МС
1. Обективните критерии са формулирани в чл. 9 от Статута на МС (Ст.), който
изисква в Съда чрез членовете му да бъдат представени „главните форми на цивилизацията и основните правни системи в света“. Тези условия са обективни, защото без
тяхното изпълнение е невъзможно функционирането на един международен съдебен
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орган, т. е. съд, страни по делата пред когото са държави. Първото условие е в Съда
да са представени „главните форми на цивилизацията“. Този израз е преминал в Статута на Международния съд на ООН от Статута на неговия предшественик – Постоянния съд за международно правосъдие (ПСМП), където пък обяснението за употребата му е, че такава е международноправната лексика от началото на ХХ в., включително и по време на създаването на ПСМП.
Разбира се, основанието за този израз всъщност е състоянието на международните отношения по това време – голяма част от сега съществуващите държави (и почти всички в Африка и Азия) са все още колонии, а техните метрополии са европейски
държави, които заедно с това са и доминиращите в международните отношения. Това
е период, когато първо, има държави, които се дефинират като „Велики сили“, защото имат по-специален статут пред останалите държави, а от друга страна има народи,
които се намират в колониална зависимост от тези „Велики сили“, т. е. колониализмът е легитимен начин за владеене и управление от тях на територии и народи. Резултатът е не просто установяването, а даже институционализирането на неравноправието в отношенията между държавите и народите, в частност и деленето им на
„цивилизовани“ и „нецивилизовани“.
За съвременното международно право обаче изразът „главни форми на цивилизация“ е очевиден анахронизъм, и затова е и неприемлив, и неприложим – при действащия в международните отношения принцип на суверенното равенство на държавите
няма цивилизовани или нецивилизовани такива. Затова под този израз с оглед формирането на съдийския състав в МС трябва да се разбира справедливо географско
разпределение на местата в Съда – принцип, който задължително се спазва при определянето на представителството на държавите във всеки международен орган, затова
не може да не бъде приложен и към съдебния състав в МС.
2. Другият обективен критерий за избора на съдии е чрез тях в Съда да бъдат
представени „основните правни системи в света“. С това понятие в правната терминология се обозначава съществуването на обединения на националните законодателства на определена група държави. Тези обединения се основават на характеристики,
едновременно фундаментални и общи за съответните законодателства, което позволява те да се поставят под общ показател, да се третират като една общност и съответно да получат общо наименование. Различните „национални правни системи имат
повече или по-малко общи признаци. Наличието на тези „общи“ признаци позволява
да бъдат класифицирани правните системи в отделни групи („правни семейства“)“1.
Общите фундаментални характеристики или признаци на националните законодателства (националните правни системи) могат да се изразят в единство на произхода, на историческите корени на правото на тези държави, единство на основните източници на правото им (напр. нормативният акт в романо-германската правна система, съдебният прецедент в системата на общото право, религиозните норми в системата на ислямското право), единство в структурата на националното право, т.е. идентични правни отрасли и правни институти, дори единство на правната терминология
и на правната традиция. А под правна традиция трябва да се разбира „съвкупността
от останало дълбоко в съзнанието на хората исторически обусловено тяхно отноше1

Мукова, Л. Основни признаци на съвременните европейски правни системи: романогерманска и англосаксонска. - В: Научни трудове, т. 3. Международно висше бизнес училище.
Ботевград, 2010, с. 270.
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ние към ролята на правото в обществото, природата на правото и политическата
идеология, а също така към организацията и функционирането на правната система“2.
Общите признаци между националните законодателства са позволили основните
правни системи да бъдат обозначавани и с термина „правни семейства“3. Този термин
е много удачен, защото аналогията със семейството илюстрира основанието за обединяването на националните законодателства в основните правни системи – такава
степен на близост между тях, каквато е родствената връзка между членовете на едно
семейство.
В международноправната наука е безспорно както съществуването в света на
основни правни системи, така и на някои от тях. Не съществува обаче изчерпателен
списък на тези системи . Но затова пък единодушно е мнението в доктрината относно
съществуването на три такива системи: континенталната, системата на общото право,
и мюсюлманската правна система.
2.1. Континенталните европейски държави са типичните представители на континенталната правна система, чието друго наименование е романо-германска4; но тя
може да се срещне и извън Европа, напр. в Латинска Америка, където държавите,
бивши колонии на Испания, са възприели началата на нейното право, което принадлежи към континенталната система, в редица африкански и азиатски държави5, където преминаването й също се дължи на колонизацията на народите им в миналото от
европейски държави. Съответно с освобождаването си тези държави са възприемали
принципите на законодателството на своите метрополии, и така са възприели романогерманската правна система, когато те са принадлежали към нея. А формирането на
тази система в Европа става през ХІІ-ХІІІ в., с възраждането на римското право.
Всъщност тази система се формира на основата на римското право, от една страна, и
от друга страна, от правните обичаи на варварските (германските) племена, нахлули
и разрушили Римската империя, и които са се заселили в земите й в Западна Европа.
Членовете на тези племена, а с тях и завареното в римските провинции население са
регулирали обществените си отношения чрез тези обичаи, до възраждането на римското право.6 Това обяснява наименованието „романо-германска“ за континенталната
правна система.
2.2. Системата на общото право, или още система на прецедентното право, известна също с не съвсем точното, но пък показателно наименование „англосаксонска
правна система“7, обхваща правото на Великобритания и на държави, бивши нейни
колонии, чието право поради това се формира под влияние на английското право. Ето
2

Пак там, с. 271.
Вж. за това Akehurst, M. A Modern Introduction to International Law. L., Boston, Sydney, 1985,
p. 35; Malanczuk, P. Akehurst’s Modern Introduction to International Law. London, N. Y., 1999,
p. 49; Bassiouni, M. C. A Functional Approach to ‘General Principles of International Law’ –
Michigan Journal of International Law, 1989-1990, vol. 11, p. 812, Бержел, Ж. Л. Обща теория на
правото. С.: КА „Л - КА“, 1993, с. 164.
4
Вж. за това наименование на континенталната правна система напр. Мукова, Л. Цит. съч.,
с. 275, Бержел, Ж. Л. Цит. съч., Давид, Р., К. Жоффре - Спинози. Основные правовые системы
современности. М.: Международные отношения, 2009, с. 35, 37
5
Вж. Давид, Р., К. Жоффре - Спинози. Цит. съч., с. 35, Бержел, Ж. Л. Цит. съч., с. 165.
6
Вж. Давид, Р., К. Жоффре - Спинози. Цит. съч., 37 - 41, вж. също Stein. P. Roman Law in
European History. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 39.
7
Вж. напр. Бержел, Ж. Л. Цит. съч.
3
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защо към тази система спадат САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Ирландия,
Малта, както и редица държави от Африка и Азия 8. Възникването и развитието си
тази правна система дължи исторически на дейността на кралските съдилища в
Англия. Те са прилагали местните правни обичаи при решаване на дела, заедно с това
са съдействали за тяхното обобщаване и са ги превърнали в общи за цялата английска държава обичайни правни норми9. Оттук и наименованието „общо право“ за
английското право: „то е наречено така, защото това е право, общо за всички части на
Англия..“10.
2. 3. Една от основните разлики между континенталната (романо-германска)
система и системата на общото право (прецедентната правна система) е по въпроса за
признаване на съдебната практика за източник на правото, което означава – за приложимо право в съдебния процес. Континенталната система на правото представлява
система от правни норми, формулирани в писмена форма. Тези норми са сравнително
добре кодифицирани, което ги прави прецизни и непротиворечиви помежду си. В
континенталната правна система съдебното решение е задължително само за страните по делото, но не и за съда, който го е постановил. Следователно в държавите от
тази правна система съдът може да правораздава само въз основа на регламентирани
в законодателството правни норми, но не и въз основа на съдебни решения. Те не са
източник на правото.
За системата на общото право е характерно, че правната норма не е толкова обща
и абстрактна, както в континенталната правна система, законите са по-казуистични.
Липсва делението на правото на публично и частно, деленето на нормите на диспозитивни и императивни, като огромна роля в процеса на създаването на английското
право играе съдебната практика. Общото право познава и неписани (т.е. обичайни)
правни норми, но не познава кодификацията. В заключение за общото право може да
се каже, че е право на съдебната практика. Тя е източник на правото при него11.
Друга характеристика на общото право е, че правораздаването при него се осъществява въз основа на принципа на прецедента.12. (Оттук и наименованието „прецедентно право“ за тази правна система.) Според него съдебното решение е задължително както за постановилия го съд, така и за стоящите по-долу от него като инстанции съдилища 13, в смисъл, че и двете категории съдебни органи са длъжни да приложат това решение при разглеждане на дело, аналогично на делото, по което е постановено решението. Така съдебното решение става прецедент. Защото прецедент е
всяко едно съдебно решение по конкретно дело, когато се прилага за решаване на
последващи аналогични дела – доколкото техните решения са последващи и повтарящи предходното съдебно решение, то се явява прецедент спрямо тях. „Прецедентът
8

Мукова, Л. Цит. съч., с. 281, Бержел, Ж. Л. Цит. съч., Давид, Р., К. Жоффре - Спинози. Цит.
съч., с. 30.
9
Вж. Barker, D., C. Padfield. Law. Oxford: Made Simple Books, 1992, р. 11, също Мукова, Л. Цит.
съч., с. 281.
10
Barker, D., C. Padfield. Op. cit.
11
За съпоставката между континенталната правна система и системата на общото право вж.
Давид, Р., К. Жоффре - Спинози. Цит. съч., с. 247, 248, 271, 272, 282.
12
За прецедента подробно вж. Кросс, Р. Прецедент в английском праве. М., 1985, 25–27, 55–66,
91; Богдановская, И. Ю. Закон в английском праве. М.: Наука, 1987, 103–121; Шамов, М.
Източници на право в англо - американската правна система - В: Научни трудове на Русенския
университет - 2014, т. 53, серия 7, с. 37; Barker, D., C. Padfield. Op. cit, 11, 24–27.
13
Вж. Богдановская, И. Ю. Цит. съч., с. 106.
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представлява съдебно решение по конкретно дело, което подсказва на другите съдилища какво решение следва да приемат в бъдеще при решаването на аналогични
правни спорове.“14 Многократното прилагане на това съдебно решение впоследствие
по съдебни дела му придава принципен и обобщаващ характер, т. е. характера на
правна норма, регулираща въпроса, който е предмет на делата, решени чрез прецедента. „По този начин правото става по-ясно и предвидимо, и придобива характера на
правна система.“15 Това обяснява общоприетото определение за общото право като
право, създавано от съдебната практика.
Същността на прецедента в системата на общото право, а именно че съдът е
обвързан с предишните си решения, е прието да се изразява с латинския термин stare
decisis (да се придържаш към вече решеното, да решиш така, както е решено порано)16. „На практика stare decisis означава, че когато един съд постановява решение
по едно дело, всички съдилища, равни или с по-нисък ранг от този съд, трябва да
следват предишното решение, ако делото пред тях е подобно на предишното дело.“17
2.4. Системата на мюсюлманското или още ислямското право, както личи от
наименованието й, включва законодателствата на държавите, където доминиращата
религия е ислямът; общото за тези законодателства, независимо от различната им
степен на развитие е, че се основават на ислямската религия. Нещо повече, в тази
правна система, както във всяка религиозна правна система, правото е подчинено на
религията, т. е. на исляма18. В ислямските държави шериатът (т. е. тази част от ислямската религия, която съдържа правилата за поведение на мюсюлманина) се е превърнал в позитивно право било изцяло (напр. забраната за лихва при заем на пари), било
най-малкото що се отнася до личностния статут (напр. брака)19.
3. Изхождайки от изложената същност на понятието за основна правна система
(правно семейство), става ясен и смисълът, нещо повече – необходимостта от този
обективен критерий за избора на съдии в МС. При положение че функцията му е да
решава спорове между държави, включително и такива от различни правни системи,
най-подходящо е тези спорове да се решават от съдии, принадлежащи към различните такива системи и съответно добре познаващи ги. Само при такава представителност на съдебния състав МС може да има качеството на съд за всички държави в
света, за международната общност като цяло.
В Съда винаги има поне двама съдии от системата на общото право – от САЩ и
Великобритания, но е имало и съдии от Канада, Австралия, Нова Зеландия, които са
от същата система. В Съда винаги има съдии от Франция, Русия, Латинска Америка,
а те са представители на континенталната правна система. Нейни представители са
също и съдиите от Западна и Източна Европа. В Съда винаги има и съдия –
гражданин на ислямска държава като представител на системата на мюсюлманското
право.

14

Шамов, М. Цит. съч.
Barker, D., C. Padfield. Op. cit., p. 11.
16
Вж. Богдановская, И. Ю. Судебный прецедент..., с. 7.
17
Holland, J., J. Webb. Learning Legal Rules. Oxford, 2006, p. 131.
18
Вж. Давид, Р., К. Жоффре - Спинози. Цит. съч., с. 347.
19
Вж. Карбоние, Ж. Гражданско право. Въведение. С.: ЛИК, 1999, с. 152.
15
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ІІ. Реално разпределение на съдийските места в МС с оглед на обективните
критерии за избор на съдии
Съдържащите се в чл. 9 Ст. обективни критерии обаче са много общи, те казват
какъв съдийски състав трябва да се постигне чрез избора на съдиите, но не казват как
да се постигне това. Отговорът на този въпрос е дала практиката в ООН относно
избора на съдиите в МС. В хода на тази практика са се формирали две категории
правила относно разпределението на местата в Съда: (1) правила относно тяхното
разпределение между отделните географски региони и основните правни системи в
света; и (2) правила относно тяхното разпределение между държавите вътре в отделните географски региони и основните правни системи, след като първото разпределение е извършено. Чрез тази втора категория правила се отчита ролята на националността, на гражданството на съдиите.
В резултат на прилагането на тези правила традиционното регионално разпределение на местата в Съда е следното: за Северна Америка – 1 място, за Западна Европа – 4
места, за Източна Европа – 2 места, за Африка – 2 места, за Азия – 3 места, за Латинска Америка – 2 места, за ислямските държави – 1 място. На практика обаче това регионално разпределение не функционира в чист вид, а е съобразено с един политически фактор, който е основополагащ за цялата система на ООН. Този политически
фактор е съществуването сред членовете на ООН на една по-особена категория държави – постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН (СС): Великобритания,
Франция, САЩ, Русия, КНР. Въпреки, че няма правна норма, резервираща места за
тези държави в Съда, в действителност всеки постоянен член на СС има свой съдия,
макар и формално номиниран и избран от квотата на своя регион. Ето защо всъщност
винаги има американски, британски, френски, руски и китайски съдия, и следователно пет съдийски места отиват за едни и същи държави и съответно свободни за разпределение са не всичките 15 съдийски места, а само десет от тях. Така мястото, полагащо се на Северна Америка, се заема от съдия от САЩ, като държава, постоянен
член на СС. В Западна Европа, след като се приспаднат местата на Великобритания и
Франция, които са постоянни членове на СС, остават само две съдийски места за разпределяне. За региона на Източна Европа, след приспадане на мястото на Русия като
постоянен член на СС, на практика остава едно съдийско място.
Интересно е разпределението на съдийските места между държавите от Африка.
Едно от местата е за държава, възприела като своя правна система континенталната
правна система, а другото е за държава, възприела системата на общото право, тъй
като това са съществуващите в Африка правни системи. Причината е, че африканските държави, с малки изключения, са бивши колонии или на Франция, или на Великобритания. Освобождавайки се, като независими държави те възприемат принципите
на правните системи на своите метрополии20. Така законодателствата на бившите колонии на Франция се изграждат чрез рецепция на нейната правна система, основана
на римското право, а законодателствата на бившите колонии на Англия – чрез рецепция на нейната система на общото право. Няколко други африкански държави – бивши колонии на Белгия, Португалия и Италия, също възприемат континенталната
правна система чрез правото на своите метрополии. Така начинът на разпределение
на местата в МС между африканските държави външно изглежда, че възпроизвежда
колониалното разделение на Африка. Но всъщност с този начин на разпределение се

20

Давид, Р., К. Жоффре - Спинози. Цит. съч., с. 30
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изпълнява изискването на Ст. в Съда да бъдат представени съществуващите правни
системи, в случая – съществуващите в Африка правни системи.
За Латинска Америка специфичното е, че двете й места в МС се поделят по възможност между една държава от Южна Америка и една от Централна Америка. По
възможност, защото понякога и двете съдийски места отиват за южноамериканските
държави, които са повече на брой от тези от Централна Америка. От трите съдийски
длъжности за Азия едната е резервирана за КНР като постоянен член на СС, така че
на практика за разпределение остават само две. Досегашната практика показва, че едно от тези две азиатски съдийски места почти винаги се заема от японски съдия, а
другото – най-често от индийски.
Една особеност съществува при разпределението на съдийското място, отредено
за държави от мюсюлманската правна система. Те не образуват един цялостен географски регион – такива държави има и в Азия, и в Северна Африка. Независимо от
това, с оглед на избора на съдиите тези държави се третират като едно цяло, на което
се придават тези функции, които принадлежат на региона. Така северноафриканските
арабски държави ще се състезават не за някое от местата за Африка, а за мястото, отредено за ислямските държави. Следователно в случая с тези държави е налице даже
не и модификация на регионалния принцип на разпределение на съдийските длъжности, а направо изоставянето, неприлагането му. Този принцип всъщност е заменен
с обединение на ислямските държави по религиозен признак. (Възможността за такова обединяване се дължи и на факта, че най-важните измежду ислямските държави –
арабските, третират себе си като части от една единна арабска нация, основание за
което им дава единството на езика, религията, историята, културата, традициите и
обичаите.) Чрез приравняването на този признак с регионалния принцип се създава
една фикция – на това обединение на ислямски държави по религиозен признак се
придава географски статут – статут на регион, за целите на избора на съдии в МС.
Обективният резултат от тази фикция, е че по този начин се осигурява представителство в Съда на мюсюлманското право, което е една от основните правни системи в
света.
В историята на МС, макар и рядко, но има случаи, а сигурно ще има и занапред,
на избор на съдия от държава, която не влиза в нито един от посочените региони.
Това са съдии от Австралия, Нова Зеландия, Канада, която принадлежи към региона
на Северна Америка, но полагащото му се едно съдийско място винаги се заема от
гражданин на САЩ. Наблюденията показват, че в такива случаи мястото за такъв
съдия винаги се взема от двете съдийски места от квотата на Западна Европа.
ІІІ. Субективни критерии за избора на съдии в МС
Субективните критерии са формулирани в чл. 2 Ст. и може да бъдат разделени на
личностни и професионални. Личностният критерий се изразява в изискването съдиите да бъдат лица с високи морални качества. Що се отнася до професионалните
критерии, съдии в МС могат да станат две категории лица: (1) юристи с призната
компетентност по международно право, или (2) лица, отговарящи на условията, но
само такива, каквито са те в съответната държава, за заемане на най-висшите съдебни
длъжности в своите държави. Това не означава, че тези лица трябва да са или да са
били съдии от най-висок ранг, а само че те имат право на това. Посочените професионални критерии са алтернативни, следователно достатъчно е кандидатът за съдия
да отговаря само на единия от тях.
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Традиционно категорията на юристите, специалисти по международно право, се
разбира като обхващаща както лица, които имат практически опит в областта на международното право, придобит от тях напр. като дипломати, така и лица, чиито занимания с международно право са теоретични, академични.
По отношение на втората категория лица, можещи да станат съдии в МС, очевидно е, че чрез нея се допуска в Съда да влязат и лица, които не са специалисти по
международно право, но имат качествата на съдии, доколкото членовете на МС извършват същата дейност, както съдиите във всеки друг съд – решаване на правни
спорове (макар в случая – международни). А чрез условието те да отговарят на изискванията за най-висшите съдебни постове в своите държави (макар и при резервата, че
изискванията са конкретни за конкретната държава), се гарантира влизането в Съда
на лица с голям професионален юридически опит, което се налага и с оглед значението на МС за системата на ООН, а и за международната общност като цяло, и с оглед сложността на международноправните спорове, които трябва да разглеждат
съдиите в него.
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Abstract: Основната цел на тази статия е да покаже въздействието на Data
Analytics в областта на образователно пространство. Представят се базови възможности на инструментите за анализи и визуализация на данни на системата
Orange. Приложени са редица обучаващи примери за изследователски анализ на
данните.
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1. Науката за данните
Днес с навлизането на Интернет на нещата в нашия живот нараства нуждата от
анализ на данните за извличане на полезна информация. Например за по-добро
разбиране и насочване към клиентите, компаниите могат да допълват своите бази от
данни с нови данни от социални мрежи, браузъри, сензорни и др., за да получат попълна картина на своите клиенти. Банките и телекомуникационните компании могат
по-добре да предвидят загубата на клиенти; търговците могат да определят кои продукти ще се продадат заедно; автомобилните застрахователни компании могат да
проучат колко добре клиентите им шофират и т.н.. Основната цел е да се създават
прогнозни модели, на базата на които да се взимат управленчески решения.
В съвременния живот, данните, генерирани от IoT сензорите, се предават чрез
мрежата и интегрираните данни се анализират [6], функционален изглед на процеса е
показан на фигура 1.

Фигура: 1. IoT и Data Аnalytics

Термините Big Data, Data Analytics и Data Mining описват както самите данни,
така и технологиите за събиране, обработка, управление на данните и методите за
анализ. Data Mining е процеса на търсене на скрити данни и закономерности, предва111
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рително неизвестни, нетривиални и практически полезни, необходими за взимане на
решения в различни сфери на човешките дейности. Тук акцентът е не само в извличане на нови факти, но и генериране на хипотези, които могат да бъдат проверявани.
Традиционните инструменти на анализа се основават на математическата статистика –
регресия, корелация, клъстеризация, анализ на времеви редове, дървета на решенията
и др., а също и техники на изкуствения интелект като: машинно обучение, невронни
мрежи, генетични алгоритми, размити логики и др.
Big Data Analytics се явява развитие на концепцията Data Mining. Също така е и
развитие на решаваните задачи, сфери на приложение, източници на данни, методи и
технологии на обработка. От появата на концепцията Data Mining до настъпване на
ерата на Big Data, се изменя обема на анализираните данни, появяват се високопроизводителни системи, нови технологии, в това число Map/Reduce и нейните многочислени програмни реализации. Появява се науката за данните – Data science.
Data science съчетава множество подходи и техники, свързани с анализ на данни
от областта на статистиката, откриване на знания, машинно обучение, изкуствен интелект, програмиране, комуникация др. Науката за данните включва и процесите по
изчистване и интеграция на данните, избор и трансформация на данни, извличане на
знания, техния анализ, оценяване и представяне. Може да се каже, че Data science е
„сплав“ от различни дисциплини, технологии и средства за анализ на данните.
Независимо дали целта е да се открият интересни взаимовръзки, да се категоризират обекти в групи, да се оптимизира планирането на ресурси или да се определят
тарифи за таксуване, основното разбиране на техниките за анализ на данните, може
да помогне за извличане на полезни знания и коректно решаване на задачите.
При задачата за класификация е зададено крайно множество от обекти, за които е
известно към кои класове принадлежат, а класовата принадлежност на останалите
обекти е неизвестна. Трябва да се построи алгоритъм, който класифицира произволен
обект като укаже стойността на целевия атрибут. Когато възможните стойности на
целевия атрибут са само две, то имаме „бинарен” класификационен проблем, в другия случай – „многокласов”. Най-общо алгоритъмът работи като създава серия от
случайни правила. При задачата за предвиждане, предварително данните са разделени на две групи с взаимно изключващи се елементи – тестови и тренировъчни групи
данни. На базата на първото множество се изгражда модел на данните, като се генерират правила и се избират тези, които отговарят най-добре на данните. Процесът се
повтаря определен брой пъти, докато се намери правило, което да удовлетворява
(почти 100%) тренировъчните данни. След това правилата се проверяват чрез тестовите данни и се оценява модела.
Регресионният анализ дава отговор на въпроса какви са причините. Той показва
взаимните отношения между величините, които могат да бъдат интерпретирани като
причинно-следствени. Това е статистически анализ, предназначен да дава количествен израз на ефектите на дадена група променливи X1, X2, ..., Xp, които условно се
наричат „независими“ върху друга променлива Y, която се нарича „зависима“. Основната идея е търсене на естествена функционална връзка от вида: y = f (x1 , x2 , , xp).
Уравнението се нарича уравнение на регресия.
Асоциативен анализ – изучава честотата на съвместно появяване на факти. Този
анализ е свързан с откриване на „асоциативни правила”, задаващи условия за стойностите на атрибутите, които се явяват често заедно в дадено множество от данни.
Асоциативните правила имат вида: X => Y. Така правилото се състои от две части:
X е условната (предшестваща) част, а Y е логическото следствие (резултантна част) [2].
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При клъстерния анализ – целта е n на брой обекта да се групират в k на брой
групи, наречени клъстери, като се използват p на брой признаци (променливи). Така
клъстерът се формира от подобни обекти, независимо от техните класове. Целта е
разкриване на евентуално скрита групировка на обектите. Едно важно деление на
клъстеризационните процедури е в зависимост от това, дали се задава предварително
броя на клъстерите. Голямото разнообразие на процедурите се поражда от използваните правила за създаване на клъстерите [3]. По-известни са методите „на най-близкия съсед”, „на най-отдалечения съсед”, „на центроидите” и др.
Анализ на шумове – в данните могат да се съдържат обекти, които не поддържат
основното поведение или модел на данните. Те се наричат отклонения (Outliers) и се
определят като шумове. Понякога, обаче, тези данни може да са по-интересни от
останалите случаи. Отклоненията са разликите между измерените стойности и съответните очаквания на базата на предишни или нормативни стойности. Задача за анализ на данните е при откриване на множество от отклонения да се създаде описание
на характеристиките на отклоненията, да се обясни причината за това, да предложи
действие за довеждане на стойностите обратно към техните очаквания и др.
2. Средства на системата Orange за визуализация и анализ на данни
Софтуерът Orange [15]. е разработка на факултета по биоинформатика в университета на Любляна. Той е с отворен код, базиран на езика Python. За процеса на инсталиране на продукта е нужно да се изтегли подходящата версия от уеб сайта:
https://orange.biolab.si/download/. Например: Classic installer (Default), Orange3-3.4.5Python34-win32.exe.
Orange е базирана на компоненти, визуална среда за програмиране. Компонентите на Orange (widgets) предоставят широк спектър от възможности: от елементарна
визуализация на данни, предварителна обработка и валидация до оценяване на алгоритми за обучение и изграждане на модели за прогнозиране [5].
Следва разглеждане на редица примери за визуализиране и изследователски анализ на данните, чрез които се представят основните възможности на системата
Orange. В началото на работата, създаваме нов работен процес, след което се зарежда
работния плот (canvas) и набора с инструменти. Всяко извличане на данни започва
със зареждане на данните чрез инструмента „File”, които са предварително изчистени
и във формат за работа в „Orange”. Нека да изберем инсталирания файл с данни
„iris.tab” от галерията на системата. Данните могат да бъдат въведени от Excel (.xlsx),
от текстов файл с раздели (.txt), файл с данни разделени със запетая (.csv) или URL
адреси.
Във файла „iris.tab” са въведени
данни, относно размерите на венчелистчетата и чашелистчетата на ирисите. След като са прочетени данните от файла, с два клика върху изхода на „File” избираме да създадем
връзка с „Data Table”, така изпращаме данните за инспекция. На фигура 2
е изобразена връзката за комуникация между двата инструмента „File”
Фиг. 2. Инструменти „ File” и „Data Table”
и „Data Table”.
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Инструментите за визуализация включват: „scatter plot”, „box plot”,
„histogram”, „distributions”, „silhouette plot”, „tree viewer”, „pythagorean tree“ и редица
други. Предлагат се и допълнителни опции за визуализации на мрежи, географски
карти, изображения и др. За да представим нагледно приложението на инструментите, разглеждаме последователност от примери:
 Scatter Plot
Инструментът Scatter Plot осигурява двуизмерна визуализация, както за непрекъснати, така и за дискретни признаци. Данните се показват като набор от точки,
всеки, от които има x-axis стойност, определяща позицията по хоризонталната ос и yaxis стойност на атрибута, определящ позицията по вертикалната ос. На фигура 3 са
представени стъпките за визуализация на данни с инструмента Scatter Plot на
„Orange”.

Фиг. 3. Визуализация на данни с инструмента Scatter Plot на „Orange”.

Различните свойства на графиката, като: цвят, размер и форма на точките, заглавията на осите, максималния размер на точките и трептенията, могат да се коригират
от диалогов прозорец на инструмента, показан на фигура 4. Отново използваме файла, относно данните за ирисите „iris.tab”.
Ако даден набор от данни има много атрибути е трудно ръчно да се сканират
всички двойки, за да се намерят интересни или полезни връзки. Затова в „Orange“
може да използва визуализация на данните с опцията Find Informative Projections
(Start Evaluation). Функцията ще върне списък с двойки атрибути по средна оценка на
точността на класификация. Целта на оптимизацията е да се намерят проекции на
scatter plot, където случаите са добре разделени.
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Фиг. 4. Различни свойства на графиката с инструмента „Scatter Plot“

Scatter Plot, както и другите инструменти на „Orange“, поддържа възможности за
приближаване и изключване на част от графиката, както и ръчен избор на селекция за
данни. Тези функции са достъпни в долния ляв ъгъл на прозореца на инструмента.
Инструментът по подразбиране е Select, който избира данни в област. Pan позволява
да се премества плота около избрания прозорец. С мащабиране може да се увеличава
мащаба, докато Reset zoom нулира визуализацията до оптимален размер.
Scatter Plot може да се комбинира с всеки друг инструмент. На фигура 5 е показана извадка от данни в Scatter Plot. Данните са селектирани със задържане на бутона Shift и кликване с ляв бутон на мишката, от Data Table.

Фиг. 5. Селекция на данни в Scatter Plot, които са представени в Data Table
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Box Plot

Инструментът Box Plot показва разпределението на стойностите на атрибутите. Добра практика е да се проверяват
всички нови данни с този инструмент,
за да се открият бързо несъответствия,
като дублирани стойности, големи
различия в стойностите или подобни
данни. В резултат на анализ на атрибут
с непрекъснати стойности, можем да
видим изображение от типа, показан на
фигура 6:

Фигура 6. Резултат от работа на
инструмент Box Plot в „Orange”.

Това изображение представя следните статистически стойности:
- Средата (тъмносиня) вертикална линия представя модата.
- Светлосиния правоъгълник представя стандартното отклонение от модата
(стандартно отклонение на средната стойност).
- Медианата е представена с жълтата вертикална линия.
- Непрекъснатата хоризонтална синя линия показва разликата между областта
на първата част (от 25%) и останалата част (от 75%) от данните.
- Тънката пунктирана линия представя целия диапазон от стойности (от найниската до най-високата стойност в набора от данни за избрания параметър).
На фигура 7 са визуализирани данните от файла „iris.tab”, като се анализират
стойностите на дължините на чашелистчетата на ирисите.

Фиг. 7. Визуализация на резултата от анализа на данни с инструмент Box Plot.
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За атрибути с дискретни стойности, лентите представляват броя на случаите с
всяка отделна стойност на атрибута. Нека сега да заредим файла „Zoo.tab“ от
галерията на Orange, в този случай Plot-инструментът, (фигура 8) показва броя на
различните видове животни в набора от данни за зоологическа градина. Има 41
бозайници, 13 риби, 20 птици и т.н.
Box Plot е полезен за намиране на статистическите зависимости на конкретен
набор от данни. Например набор от потребителски данни, дефинирани в друг
инструмент (като Scatter plot) или обекти, включени към някой клъстер или възел за
класификация.

Фиг. 8. Визуализация на дискретни данни с инструмента Box Plot в „Orange”.

 Distributions
Инструментът Distributions показва разпределението на стойностите на атрибути
с дискретни или непрекъснати стойности.
За дискретни атрибути графиката, отразява колко пъти всяка стойност на
атрибута се появява в данните. На фигура 9 е показана графика, като са използвани
данните от “iris.tab”, сравнявайки стойностите на дължините на чашелистчетата за
трите класа ириси.
Инструментът Distributions показва разпределенията на стойностите за указани
променливи. Ако се маркират променливи с непрекъснати стойности, Bin инструментът ще дискретизира променливите, като ги зададе на интервали. Броят на интервалите се определя със зададена точност. Друга възможност е да зададем гладкост на
кривите на разпределение на непрекъснатите променливи. От инструмента
Distributions може да бъде поискано да показва раздели със стойности само за случаи
от определен клас, използвайки Group by. Също могат да бъдат показани и изчислените вероятности чрез Show probabilities.
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Фиг. 9. Визуализация на данни с инструмент Distributions.

При непрекъснати атрибути стойностите се показват като функционална графика. Класовите вероятности за непрекъснати атрибути се получават с оценка на плътността на гаусовото ядро, а появата на кривата се определя от лентата с инструменти Precision (smooth or precise). В следващия пример, показан на фигура 10, отново се
използва набора от данни за ирисите (Iris.tab), като е създадена графика на данни за
атрибут с непрекъснати стойности, визуализирани с инструмент Distributions в системата „Orange”.

Фиг. 10. Визуализация на данни с инструмент Distributions.
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Pythagorean Tree

Използва се за визуализиране и изследване на дървовидни модели. След изграждане на модел, чрез инструмента Tree, резултатът може да се визуализира с инструмент Pythagorean Tree, използвайки равнинни фрактали, които изобразяват общите
йерархии на дървовидната структура. На следващата фигура 11 е представена връзката между File, Tree и Pythagorean Tree инструментите и визуализация на данните в
системата „Orange”, използвайки файла с данни „iris.tab”.
В диалоговия прозорец се задават параметрите за визуализацията:
- Depth задава дълбочината на показваните дървета;
- Target class указва целевия клас за класификационното дърво, като интензитетът на цвета на възлите съответства на вероятността за целевия клас;
- Size задава възможност за изчисляване на размера на квадрата, представляващ
възела. Ако е избран Size-Normal се запазват размерите на възлите, съответстващи на
размера на подгрупата данни от възела. Ако е избран Size-Square root то се задава
квадратен корен от съответната трансформация на размера на възела. При SizeLogarithmic трансформацията на възела е логаритмична.
- Plot properties: опцията Enable tooltips дава възможност за показване на информация относно всеки възел;
- Show legend – при активиране се извежда легенда.

Фиг. 11. Визуализация на данни с инструмент Pythagorean Tree.

 Тree Viewer
Тree Viewer е друг инструмент за визуализация на дървовиден модел.
Тree Viewer и Pythagorean Tree са инструменти, които визуализират дърво, но
визуализацията на Питагор изисква по-малко пространство и е по-компактна, дори и
за малък набор от данни (фигура 12).
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Фиг. 12. Визуализация на данните от файла Iris.tab.с инструментите Tree Viewer
и Pythagorean Tree

 Sieve Diagram
Този инструмент построява диаграма с правоъгълници, като площта на всеки
правоъгълник е пропорционална на очакваната честота за избраната величина, докато
наблюдаваната честота е илюстрирана чрез броя на квадратите в него. Разликата
между наблюдаваната и очакваната честота се проявява в честотата на защриховане,
използвайки цвят за индикация. Ако отклонението има положителна стойност се използва син цвят, ако е отрицателно – червен цвят.
Класификационен анализ със средствата на „Orange“
Класификацията е процес на разпределение на дадено множество от обекти в
съответствие с приетите в системата правила. В резултат се получават подмножества,
обединяващи част от обектите на изходното множество на основание един или няколко признака. Такива подмножества се наричат класификационни групи.
Йерархичната класификация е система за класификация, която се използва когато
класификационните признаци за определена номенклатура са йерархично зависими и
подчинени. При тази класификация се получават съподчинени класификационни
групи. Получените подмножества не се пресичат. Последователността на разделяне е
следната: отначало класификационното множество се дели по избран признак на
големи подгрупи. Всяко новосформирано множество се класифицира в зависимост от
стойностите на следващ признак и по подобен начин множеството се дели последователно до необходимата степен на детайлизация. При прилагането на този метод,
връзките между членовете на дадена класификация образуват йерархия между елементите, която графично може да се представи като дърво.
В следващия пример нека използваме база от данни за пасажерите на
„Титаник“.
Исторически
данни
са
достъпни
на
адрес:
https://en.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic. Таблици с данни във формат *.csv са
достъпни на адрес: https://www.kaggle.eom/c/titanic/data (test.csv; train.csv). За конкретен анализ на тези данни е необходимо те да се „почистят”, подредят и подготвят, като се запазят само потенциално полезните. В редица случаи е необходимо данните да
се преформатират и декомпозират. В практиката се използват различни инструменти
за тези цели, например:
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Excel – мощен инструмент за работа с таблични данни, в който се поддържат
редица функции за обработка и анализ на данните.
Релационни СУБД – в тази категория попадат системи, в които могат да се
заредят таблични данни и да се разпределят в таблици с релации между тях.
Този подход дава голяма гъвкавост при филтрирането и редуцирането на
липсващи данни и изпълнение на сложни заявки върху данните.
Скриптови езици – най-използвани за тази цел са езиците R, Python, Perl. Те
са мощни инструменти при работата с големи обеми от данни и позволяват
провеждане на мащабни анализи.

В някой случаи, когато се обработва огромно количество данни се налага преобразование, за да се редуцира представеното множество данни, без това да промени
резултата от работата с тях. Редукцията на данните може да се реализира по различни
начини като:
- редукция на размерностите – премахване на някои несъществени за анализа
размерности;
- компресиране на данните – с цел намаляване на физическия им размер;
- заместване на данните с по-малки по размер алтернативни данни, чрез параметризация;
- създаване на концептуални йерархии, чрез представяне на данните в групи
(клъстери) на различни йерархични нива.
 Select Rows
Чрез системата Orange можем да филтрираме данните, например с помощта на
инструмента Select Rows, като едновременно с това идентифицираме колоните, по
които бихме искали да получим извадка, върху която ще правим анализ. Можем да
изберем само конкретни стойности на атрибут, които искаме да участват в анализа.
Например за атрибута пол са въведени различни стойности, ние указваме на системата за този атрибут да приема единствено възможни стойности – Male, Female и
Other (фигура 13).

Фиг. 13. Работа с инструмента Select Rows.
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За решаване на задачата, свързана с йерархично клъстеризиране, извършваме
следната последователност от стъпки:
1. Избираме файла с данни, в случая train.csv
2. Зареждаме избрания файл с данни с помощта на инструмента File.

Фиг. 14. Избор на инструмент в системата Orange.

3. В прозореца на инструмента File се визуализира информация за заредения
набор от данни: размер, брой и типове данни.
4. Преглед на данните с инструмента Data Table. Инструментът Data Table получава един или повече набори от данни в своя вход и ги представя като таблица.
Данни могат да бъдат сортирани по стойности на указани атрибути.

Фиг. 15. Преглед на данните от файл с инструмента Data Table.
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Създаване на връзка: File -> Distances.
Прилагаме йерархично клъстеризиране с инструмент Hierarchical Clustering.
Изготвяне на отчет (Report).

 Distances
Инструментът Distances изчислява разстоянията (между редовете
или колоните) в даден набор от
данни. От инструмента Distances
трябва да изберем метрика за разстоянието Distance Metric. Задаваме Euclidean – познатото евклидово разстоянието между две точки.
Този инструмент Distances
трябва да бъде свързан с друг
инструмент, който изисква измерване на разстояния (степен на близост) на обекти. В примера използваме Hierarchical Clustering за
групиране на обектите.

Фиг. 16. Инструмент Distances.

 Hierarchical Clustering
Инструментът Hierarchical Clustering извършва йерархичното групиране на произволни типове обекти чрез изчислените разстояния Distances и показва съответната
дендрограма. Дендрограмата е граф-дърво, в което всеки възел отразява една стъпка
от процеса на клъстеризиране. Тя носи и допълнителна информация за разстоянието
между двата клъстера.

Фиг. 17. Процес на йерархично клъстеризиране и визуализиране
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Фиг. 18. Дендрограма – резултат от работата на инструмента Hierarchical Clustering

Инструментът поддържа четири начина за измерване на разстоянията между
клъстерите:
• Single linkage – разстоянието между най-близките елементи на двата клъстера;
• Average linkage – средното разстояние между елементите на два клъстера;
• Weighted linkage – претеглено свързване, използвайки метода WPGMA.
• Complete linkage разстоянието между най-отдалечените елементи на клъстерите
Етикетите на възлите в дендограмата могат да бъдат избирани в полето Annotation.
Огромни дендрограми могат да се изрежат в полето Pruning, като се избере максималната дълбочина на дендрограмата. Това засяга само визуализацията, а не действителното клъстеризиране.
Инструментът предлага три различни метода за избор:
• Manual (ръчен) – чрез кликване в рамките на дендрограмата ще се избере
клъстер. Няколко клъстера могат да бъдат избирани чрез задържане на Ctrl, като всеки избран клъстер е показан в различен цвят и се разглежда като отделен клъстер в
изхода.
• Height ratio – задава коефициент на пропорция на височината.
• Top N – избира се броя на възлите.
Може да се приложи мащабиране Zoom, за да се увеличи или намали мащаба.
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Фиг. 19. Настройки на инструмента Hierarchical Clustering

Данните могат автоматично да бъдат изведени при всяка промяна Auto send is on
(когато е включена опцията автоматичното изпращане) или, чрез натискане на Send
Data. Натискайки този бутон, ще се създаде изображение, което може да бъде запазено.
Последната стъпка е изготвяне на отчет – Report с инструмента Hierarchical
Clustering.

Фиг. 20. Изготвяне на отчет с инструмента Hierarchical Clustering
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Aко изберем Append cluster IDs – следва добавяне на идентификационни номера
на клъстерите и можем да видим допълнителна колона в таблицата с данни, наречена
Cluster. За целта трябва да добавим още един инструмент Data Table след клъстеризирането. Това е начин да се провери как йерархичното клъстеризиране групира отделните случаи.

Фиг. 21. Работен поток за йерархична клъстеризация.

Нека сега към процеса добавим и инструмент Scatter Plot за визуализация на
данните за избрани случаи от йерархичното клъстеризиране (фигура 22).

Фиг. 22. Работен поток за Hierarchical Clustering с инструмента Scatter Plot.
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Инструментът Scatter Plot осигурява двумерна визуализация. На изображението
(фигура 23) е показан набора от данни за атрибут Survived за пасажерите на „Титаник“.

Фигура 23. Визуализация на набора от данни за атрибута Survived.

Клъстерен анализ със средствата на „Оrange“
Процесът на клъстеризация е предназначен за разбиване на съвкупността от
обекти на еднородни групи – клъстери. Колкото повече обектите вътре в клъстера са
по-подобни един на друг и се отличават от обектите в другите клъстери, толкова поточна е клъстеризацията.
Клъстерите обикновено се изобразяват в n-мерно евклидово пространство и се
описват чрез съответни геометрични характеристики – координати на центъра
(центроида), радиус и т.н. За оценка на сходството на обектите, попадащи в даден
клъстер, се използват метрики, които обикновено се основават на евклидовото разстояние между точките или други характеристики.
Методите за решаване на задачата за клъстеризация са две основни групи:
- Йерархични – чрез рекурсивно обединяване или разделяне на обектите в клъстери се създава дървовидна структура на клъстеризацията, изобразена като дендрограма. Методите са подходящи за прилагане върху ограничено множество от неголям
брой обекти.
- Нейерархични – основаващи се на итеративни техники за групиране на изходната съвкупност от данни. Най-популярният метод от тази група е метода
k-средните (k-means), известен още като „бърз клъстерен анализ”.
При този метод на К-средните величини (K-Means Cluster Analysis) се отчита
разстоянието на всяка единица до центровете на отделните клъстери, като най127
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близкото разстояние определя принадлежността на единицата към съответния клъстер. Методът изисква предварително да се определи броят на клъстерите. Центровете
на тези клъстери могат да бъдат известни или да се оценят от данните. Освен това
центровете могат да останат постоянни или да се актуализират в процеса на анализа.
Задача: да се анализират данни, чрез програмата Orange Data Mining, относно
закъснения на полети и да се направи модел, като за целта се използват данните от
следния линк: https://data.world/data-society/airlines-delay.
Данните във файла са относно закъснения на полети. При този анализ ще търсим
какво общо има между закъсняващите полети, с цел изясняване на причините за закъсненията. Разглеждайки зададения голям обем данни, при първоначален анализ
можем да решим да изключим данни, които могат да не са необходими за анализа,
като например месец, година и ден от месеца относно полета.
Нейерархична клъстеризация k-means
За решението нека построим модела на k-means, избирайки последователно
различен брой клъстери. Установяваме, че след 5 клъстера, няма значително отличаващ се от останалите клъстер. Поради, което се спираме на брой клъстери – 5.
Чрез Scatter plot инструмента построяваме възможните проекции и избираме
първата, която е с най-голяма вероятност, в случая атрибутите ArrTime / DeptTime.
Получава се следната диаграмата, показана на фигура 24.


Фиг. 24. Визуализация на пет клъстера по атрибутите ArrTime и DeptTime.

Йерархична клъстеризация
Йерархичният клъстерен анализ се провежда на два етапа. Резултатът на първия
етап е броя на клъстерите, на които следва да разделим данните. На втория етап извършваме клъстеризацията като използваме броя на клъстерите, които сме определили на първи етап.
Различните методи за свързване на единиците могат да доведат до различни резултати при формирането на клъстери.
 метод на междугрупова свързаност (Between-groups linkage);
 метод на вътрешногрупова свързаност (Within-groups linkage);
 метод на най-близкия съсед (Nearest neighbor);
 метод на най-далечния съсед (Furthest neighbor);
 центроиден метод (Centroid clustering);
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медиален метод (Median clustering);
метод на Вард (Ward's method).

Основен инструмент при йерархичната клъстеризация е дендрограмата, която
представлява графично изображение, показващо процеса на формиране на клъстерите чрез присъединяване на случаите към тях.
Когато изберем даден клъстер от дендрограмата, данните за клъстера се прехвърлят към свързаната таблица с данни (Data Table). Получената таблицата може да се
отвори и в нея се визуализират данните за полетите, дестинация, причината за закъснение и време, както и номера на клъстера, в който попадат полетите. Извадка от
примерна таблица, показваща подробна информация за избран клъстер е дадена на
фигура 25.
Избирайки опцията Save Data, можем да запишем избрани данни от даден
клъстер под формата на нова таблица за следващи изследвания.

Фиг. 25. Извадка от таблица с данни, относно избран клъстер.

MDS проекция
В работния процес за инструмента Hierarchical Clustering можем да прикачим
инструмент MDS – двумерна проекция на данни, която прави многомерно мащабиране на данните, на базата на матрица с разстояния (фигура 26).


Фиг. 26. MDS графика на два от получените клъстери.

Rank – класифицира и филтрира данните според тяхното значение. Най-важните
характеристики са показани на фигура 27.
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Фиг. 27. Класифициране на данните от клъстерите

Venn Diagram
Инструментът Venn Diagram визуализира данните, които се припокриват чрез
представяне на множествата от данни с кръгове в различни цветове.


Задача за предвиждане със средствата на „Оrange “
Нека използваме файла с данни Data.xml (с данни за потребители – имена,
възраст, хоби, ниво на образование и материален статус) и да създадем модел с
инструмента Tree. След това подготвяме таблица Test.xml със същата структура, но
колоната хоби не е зададена (?) и ще бъде предвиждана от създадения модел.

Фиг. 28. Създаване дървовидна структура и визуализиране с инструмент Tree Viewer.
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Първо създаваме дървовиден модел чрез инструмента Tree и визуализираме
дървовидната структура чрез инструмента Tree Viewer. Потребителят може да избере
възел и по този начин да изведе данните, свързани с възела за анализ. Процесът е показан на фигура 28.

Фиг. 29. Структура на файла Test.xml.

От менюто Evaluate избираме инструмента Predictions, който извършва прогнозите за данните от файла Test.xml и определя стойност на незададената колона – хоби,
предвиждана от създадения модел. Структура на файла Test.xml е показана на фигура 29.
Графичният потребителски интерфейс на системата Orange дава възможност на
потребителите да се съсредоточат върху изследователски анализ на данните, вместо
върху кодиране на алгоритмите. Системата предлага и компоненти за машинно обучение и възможности за разширяване на функционалността за извличане на данни от
външни източници, извличане на текст, мрежов анализ и т.н.
3. Извличане и анализ на данните в среда за електронно обучение
Науката за данните в полза на обучението е нов поглед, който съчетава множество подходи за обработка на данни, получавани от различни университети среди
и системи. Особен интерес представляват данните за отпадащите студенти от онлайн
курсовете за обучение [7]. Тук на базата на данните, събирани за студентите, участващи в различни форми на електронно обучение, търсим връзка между статистически
методи, машинно обучение, откриване на модели на поведение и анализи на данните.
Например: избираме файла с данни за студентите и го зареждаме с помощта на
инструмента File. В прозореца на инструмента се визуализира информация за заредения набор от данни: размер, брой и типове данни. Преглед на данните се извършва
с инструмента Data Table, а тяхното графично визуализиране с инструмента Scatter
Plot.
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Фиг. 30. Примерен работен процес чрез системата Orange.

Тук бихме могли и да филтрираме данните с помощта на инструмента Select Rows
и да идентифицираме колоните, върху която ще правим анализ. В случая първоначално разглеждаме дали има стойности, които се различават драстично от останалите
чрез инструмента Outliers.
Ако приложим класификационен анализ ще се идентифицират подмножества от
обекти с общи характеристики. За целите на този анализ включваме инструмента
Distance за измерване на разстоянието между отделните точки и избираме метрика
Distance Metric – Euclidean (евклидово разстояние). След прилагане на йерархична
клъстеризация с инструмента Hierarchical Clustering ще получим групи от студенти с
общи характеристики. Накрая изготвяме отчет (Report).
Всеки преподавател, който създава електронен курс би искал да направи курса
уникален, по-интерактивен и удобен за студентите. Анализът на натрупаните данни
ни дава шанс да анализираме как учащите реагират на курсовете и да оценим ефективността на метода на преподаване, кои стратегии за обучение работят добре и кои
не са полезни по отношение на постигането на целите на e-Learning [1].
Друга изследвана характеристика е как обучаващите предпочитат да достигат до
търсената информация. Например, голяма част от учащите предпочитат видео уроците,
оптимизирани за мобилни устройства. На база на натрупаните данни и техния анализ
преподавателите могат да променят начина, по който доставят учебното съдържание.
С достъпа до интернет се променя и модела на оценяване. Студентите вече
решават казуси и работят по проекти, базирани на изследователска дейност, вместо
да отговарят на въпроси с множество възможности за избор. Чрез анализ на натрупаните данни, може да се проследи как се справят с предизвикателства през целия модул на обучение от началото до края. Анализът на данните, натрупвани в курсовете
за електронно обучение дава възможност да се промени модела на изпитване и да се
проектират модули, които да отговарят на индивидуалните нужди на обучаемия,
относно търсене на необходимата информация [4].
Базирайки се на натрупани данни от работата на система за електронно обучение
с различни потребители, прилагайки средства от областта на науката за данните, могат да се взимат различни решения относно обучението [13]. Отворени проблеми в
направлението са свързани с оптимизиране на достъпа до данните, чрез прилагане на
агенти за извличане на знания и нови техники за анализ на данни.
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Интересът на обучаемите, активното им участие в процеса на усвояването на знания и придобиването на умения, в голяма степен могат да бъдат повлияни от качеството на използваната обучаваща среда.
Заключение
Важно условие за успешното развитие на икономиката на настоящия етап е способността да се улавят и анализират големи масиви и информационни потоци. Налага
се мнението, че овладяването на ефективни методи за анализ на големи данни е условие за индустриална революция. Четвъртата индустриална революция [14] е тясно
свързана със следващото поколение Интернет, което трябва да гарантира, че огромният потенциал на изкуствения интелект, виртуалната реалност, връзката с физическия свят, машинното обучение, повсеместните мрежи от хора и машини се използват пълноценно за всеобщо подобряване качеството на живот и допринасят за изграждането на устойчиви общества.
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ИНОВАТИВНОТО УЧИЛИЩЕ – (НЕ)ОБХОДИМОСТ,
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА ИЛИ АЛТЕРНАТИВЕН МОДЕЛ
В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
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THE INNOVATIVE SCHOOL - (NO) CIRCUMSTANCES, THE
POSSIBILITY OF CHANGE OR AN ALTERNATIVE MODEL IN
BULGARIAN EDUCATION
Prof. Mariya Aleksieva PhD
Burgas Free University
Анотация: Счита се, че една иновация е стратегическа, когато излиза извън рамките на конкретното училище, в което се случва, когато вдъхновява и други организации да я прилагат по сходен начин спрямо собствените си възможности и условия. Само при достатъчно количествено натрупване на иновации в образователния
процес във всяко едно българско училище можем да говорим за качествена промяна в
българското образование.
Към настоящия момент основните иновативни политики в образованието са
насочени към преход:
 от класна стая центрирана към учителя в класна стая, в центъра на която е
ученика;
 от един единствен път на придобиване на знания, умения и отношения, към множество пътища;
 от единна медийна среда към мултимедийна среда;
 от изолирана работа, към работа в сътрудничество между педагогическите
специалисти;
 от доставка на информация, към обмен на информация;
 от пасивно слушане в класната стая към активен диалог в нея;
 от откъслечно въвеждане на информационните технологии към тясна връзка
между ИКТ и нови образователни теории за преподаване и учене.
Ключови думи: Иновация, иновативно училище, образование, учене, знания, умения,
отношения, ценности, компетентностен подход, трансверсален подход.
Abstract: An innovation is considered strategic when it goes beyond the particular school
in which it occurs, when it inspires other organizations to apply it in a similar way to their
own capabilities and conditions. Only with sufficient quantitative accumulation of
innovations in the educational process in any Bulgarian school can we speak of a
qualitative change in Bulgarian education.
At present, the main innovative policies in education are aimed at transition:
 from a classroom centered to the teacher in a classroom centered on the student;
 from a single path of acquiring knowledge, skills and attitudes, to multiple paths;
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from a unified media environment to a multimedia environment;
from isolated work, to work in collaboration between pedagogical specialists;
from delivery of information to exchange of information;
from passive listening in the classroom to active dialogue in it;
from a fragmented introduction of information technology to a close link between ICT
and new educational theories for teaching and learning.

Keywords: Innovation, innovative school, education, learning, knowledge, skills, attitudes,
values, competence approach, transversal approach

„Ако самото образование беше в състояние да постига подобни
резултати, нямаше да има нужда от алтернативи”
Сър Кен Робинсън
Дигитализацията на съвременния свят е важен фактор, който оказва влияние
върху всички сфера от живота. Може да се твърди, че училищата, които прилагат
компетентностен подход подготвят ефективно децата за предизвикателствата на
21-ви век. Тези училища се харaктeризират с едно ключово качество – иновативност.
Иновативността в образованието се отличава с няколко критерия, които гарантират качество на образователния процес:
- разчупване на учебното съдържание и активни връзки между предметите;
- вдъхновяващи учители, които търсят новото, използват съвременни преподавателски методи и споделят опита си;
- отчитане индивидуалността на всяко дете;
- стимулиране на креативност;
- разширяване на учебната среда извън класната стая и разбира се включването
на родителите и обществото.
Дискусиите, които се водят по отношение на иновативното училище са актуални
и интригуващи, защото:
- в този тип училище се залага на съвременни иновативни подходи, методи и
форми за организиране на педагогически взаимодействия;
- в мисията на иновативното училище е заложена идеята да изгражда личности,
които притежават знания, умения, отношения и ценности, адекватни на съвременното дигитално информационно общество;
- подготвя учениците да бъдат конкурентоспособни за професиите на бъдещето.
Заложеното в ядрото на иновацията съчетание от развитие на дигиталната компетентност и интегриран подход в обучението отговаря на необходимостта от компетентности от комплексен тип, характерни за дигиталната трансформация на съвременния свят.
Ключова дума в описанието на новия модел училище е „промяна“.
В какво се изразява промяната?
С възпитание на поведение, свързано с по-добро ориентиране в обкръжаващата
среда, с по-активна гражданска позиция.
С развиване на креативността и въображението, които са естествено състояние на
децата, особено в началния етап на обучение. Родителите очакват образователните
институции да „позволят“ на децата им да развиват тези свои таланти, така че на
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един следващ етап да са добре ориентирани в различните житейски ситуации и да са
подготвени със знания, умения и отношения, които ще им дадат възможност успешно
да се реализират.
Промяната има за цел да направи съвременното училище не само по-привлекателно и приятно за учениците, но и да даде възможност на учителите да работят в
учеща среда, която създава условия и възможности за качествен образователен процес.
За нуждата от промяна в образованието се говори на различни управленски нива
и дискусионни форуми. Тя е заложена и в новия Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. През 2017 г. се създаде механизъм и се
публикуваха първите Насоки за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища на България за учебната 2017/2018 година. Назрял е моментът, в който
модерните практики в образованието, за които у нас повече се говори, но трудно
намират своето място, да се приложат в реална учебна среда. Да се даде възможност
на креативните директори и учители да реализират своите идеи и добавяйки стойност
към вече изграденото, да създадат едно актуално, отговарящо на очакванията на съвременните деца, образование.
Тезата, която защитавам в настоящата публикация е, че иновативното училище е
не само алтернативен модел за промяна в българското образование, но е и качествена възможност за реализиране на това необходимо преобразяване.
За доказване на формулираната теза е проведено кратковременно изследване, в
рамките на което бяха изведени доказателства, че иновацията, свързана с прилагане
на компетентностния подход, организирането на учеща среда и прилагането на иновативни методи на преподаване дават възможност на учениците да усвоят комплексни знания по изучаваните научни области, да формират умения и отношения, свързани:
 с аналитичното и критичното мислене: умението да се подхожда към
проблемите от различни гледни точки, да се предизвиква мислене и да се виждат връзките между проблемите;
 с предприемачество и креативност;
 с различни начини за учене, което са важни за личностното развитие – в
училище и в професионалния свят, където гъвкавостта е ключова.
За да се справят със сложните, мултидисциплинарни въпроси по гъвкав начин,
децата трябва да се научат да си сътрудничат с други деца и хора с различен произход, култура и възпитание. Компетенциите в областта на културата и на творческите изяви са важни, както и способността да се оценяват и разбират музиката, литературата и визуалните изкуства или себеизявата чрез тях. Компетенциите в
областта на математиката са необходими в ежедневието, както и разбирането за
естествения свят и способността знанията и технологиите да се прилагат в различни
ситуации. В момента особено актуално е формирането на дигитални компетенции,
което насочва вниманието към това учениците да се научат, как да взаимодействат по
възможно най-добрия начин с тези инструменти в училище и извън него. Същевременно с това се развиват ключови компетентности и умения на учениците да прилагат придобитите знания в разбиране на заобикалящия ги свят и в откриване на своите
таланти, така че да се превърнат в удовлетворени личности, активни и творчески
граждани на съвременното общество.
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I. Парадигма и проблеми за разрешаване в съвременното образование
За да имаме иновация, трябва да имаме проблем, на който да търсим решение
чрез позитивна промяна на статуквото. Иновацията в образованието възниква като
отговор на обществената необходимост от обучение на цялата човешка същност; от
изграждането на създатели, а не само потребители; от гъвкави личности, способни да
се учат в активно променяща се среда.
Навсякъде по света високоефективната система на образование е от ключово значение за националната икономика и нейната конкурентоспособност. Учебните стандарти следва да са максимално високи, затова училищата трябва да дадат приоритет
на предмети и методи на обучение, съобразени с тези стандарти. [6,15]
До момента формалното образование включва максимална стандартизация на
трите основни елемента: учебна програма, преподаване на учебно съдържание и
оценяване. Преобладаващите национални учебни планове и програми са основани на
идеята за отделните учебни предмети. В образователната система тези предмети са
заложени в определна йерархия. Най-високо са поставени езиковата грамотност и
математиката, а напоследък и ключови дисциплини като технологии, природни науки
и конструктивна дейност. Следват хуманитарните, включващи история, география и
социални науки. На по-ниско място обикновено са поставени дисциплини като изкуство, музика, физическо възпитание, танци, драма, дизайн. [6,17]
По отношение на преподаването формалното образование все още предпочита
прекия трансфер на знания, насочен към целия клас, а не работата по групи. До голяма степен се отнася скептично към креативността, личното отношение и невербалните модели на работа, както и към ученето чрез откривателство и въображение.
По отношение на оценяването, стандартизиращият подход набляга на формалните писмени изпити, както и на широкото прилагане на тестове, включващи въпроси с избор на един от няколко предложени отговора. Подходът е скептичен към възлагане на курсови работи, използване не портфолио, тестове с отворени въпроси,
оценяване между учениците, както и към другите оценъчни подходи, които по-трудно се проверяват количествено.
Една от целите на тестовете е повишаване на конкуренцията между ученици,
учители и училища въз основа на презумпцията, че така се повишават стандартите. В
тази нова среда учениците се конкурират помежду си, учителят бива оценяван найвече въз основа на техните резултати, а училища и инспекторати заедно се борят за
повече ресурси. Стандартизираните тестове влияят на разпределението на финансите,
на атестирането на учителите и на относителната свобода или зависимост на училищата от нечие ръководство. [6,18]
Така че, ако тенденциите към стандартизиране бяха проработили според първоначалния им замисъл, едва ли щеше да е нужно да се налагат реформи, промени в
системата на образованието. За съжаление обаче световната статистика сочи други
резултати. През 2012 г. 17% от завършващите средно образование в САЩ не са способни да четат и да пишат добре, допускат правописни, граматически и пунктуационни грешки, под Второ равнище според скалата на PISA (Програмата на ОИСР за международно оценяване на уменията). Грамотността на 50% от възрастното население
на страната е под Третото равнище. [6,19]
По отношение на ниво на грамотност България води негативната класация в
Европа по дял на 16-годишните ученици с ниво 1 и по-ниско по критерия „способност за четене“. Според Европейската комисия, 41% от българските ученици не са
напълно грамотни. Достатъчно висок е и процентът средно за страните от Евро137
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пейския съюз – 19%. С най-добри резултати по този показател са учениците в
Естония (9,1%), Ирландия (9,6%) и Полша (10,6%). Във Финландия този процент е
само 8,1% и това не е никак случайно. Целият свят наблюдава реформите, които се
извършват в образователната система на Финландия през последните години.
Проблемите не са свързани единствено с основните умения – четене, писане и
смятане. Учениците в САЩ, Европа и България изпитват трудности да отговорят
правилно на въпроси дори от елементарна обща култура. Според изследване на
„Нешънъл Джиографик“ (National Geografic) 21% от американците на възраст 18-24
години не могат да посочат Тихия океан на картата на света, а общо 65% от анкетираните не могат да открият Великобритания на картата.
Статистиката все по-ясно очертава тенденцията, че стандартизираното образование не отговаря на икономическите предизвикателства на времето. Безработицата
сред младите хора в световен мащаб бележи рекордно високо ниво. Близо 600 милиона
от хората по света на възраст между 15 и 24 години са безработни. В историята това е
най-високият регистриран брой безработни младежи – почти 13% от хората на тази
възраст. За периода 2008-2013 г. младежката безработица в Европа нараства драматично, достигайки почти 24%. [6,20]
Според данни на Евростат, в България хората между 15 и 24 години, които нито
учат, нито работят са 25% за 2014 г. Най-малък е делът (8-10%) на неучещите и неработещи младежи в Исландия, Норвегия, Швеция, Дания, Швейцария, Люксембург,
Холандия, Австрия и Германия. [15]
Както навсякъде по света, така и в България нивото на заетост в огромна степен
се определя от нивото на образователна квалификация. За висококвалифицираното
население заетостта е над 80%, за средноквалифицираното – над 65%, а за нискоквалифицираното – под 30%. За групата на младите хора (15-34 г.) е налице много пониско от средното за Европейския съюз ниво на заетост, особено за младежите с ниско или без образование (5% за България при средно за ЕС 18%). [16]
От посочените статистически данни става ясно, че системите за масово образование все още налагат строги правила и стандарти, към които учениците да се приспособяват. Изисква се приспособяване към учебния план и програма, към стандартното
обучение и оценяването. Днес, обаче, търсенето на интелектуалния труд с цел креативност и създаване на добавена стойност значително се повишава.
През 2004 г. Ай Би Ем (IBM) публикува изследване за това, какви качества търсят съвременните мениджъри в своите служители. Интервюирани са 1500 бизнес
ръководители от осемдесет страни. Двете най-важно качества са адаптивност към
промяна и креативност при създаване на нови идеи. [6,24]
Все по-ясно става, че съвременните общности и училища се нуждаят от различен
тип образование, основани на максими, различни от тези на стандартизирането в образованието. За да постигнем това, трябва да помислим, как радикално да променим
както съществуващата, така и бъдещата училищна практика, да излезем от стария индустриален модел и да приложим нов, основан на коренно различни принципи и
практики. [6,30]
Образованието може да се подобри само, когато започнем да гледаме на него като на жива система, когато разбираме , че в някои условия хората се развиват добре, а
в други – не. [6,48]
Сър Кен Робинсън в своята книга „Креативните училища” прави аналог на образованието с органичното земеделие и формулира четири основни принципа, заложени в съвременния тип образование, от който се нуждаем:
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 Здраве. Органичното образование акцентира върху интелектуалното, физическото, духовното и социалното развитие и благосъстояние на ученика.
 Екология. Органичното образование признава жизнената взаимовръзка на
всеки един от тези аспекти на развитие за всеки ученик и за обществото като
цяло.
 Справедливост. Органичното образование развива индивидуалните способности и потенциала на всеки ученик независимо от различните обстоятелства
и уважава ролята и отговорността на всеки, който работи и се занимава с него.
 Грижа. Органичното образование създава оптимални условия за развитие на
учениците въз основа на практиката, всеотдайността и мъдростта на опита.
Най-добрите училища винаги са спазвали тези принципи. И ако те се приложат
повсеместно, революцията в образованието, от която се нуждаем, ще се случи. Защото задачата, пред която сме изправени, не е да се увеличават резултатите за сметка на
включването на учениците в процеса; задачата е да бъдат накарани училищата да
оживеят, да бъде създадена подходяща култура за това. Там е смисълът на принципите. [6,48]
Основната задача на училището е да създаде условията, които ще заздравят връзката между ученици и учители, което на свой ред е предпоставката да се случи
„революцията в образованието”. Пътят към тази цел минава през следната система от
задачи, според Кен Робинсън:
 Най-фундаменталното ниво в образованието изисква създаването на условия,
позволяващи на учениците да искат и да могат да учат. Всичко останало
следва от тук.
 Следващата стъпка е осъзнаването, че ролята на учителите е да помагат на
учениците в процеса на учене. Доброто изпълнение на тази роля само по себе
си е изкуство.
 Ролята на училищните директори е да създадат условия, позволяващи на учителите да изпълняват тази си роля. От изпълнението й зависят успехът на лидерството и културата в училището.
 Ролята на политиците е да създават условия на местно, регионално или национално ниво – в зависимост от степента си на отговорност – позволяващи на директорите на училища да изпълняват правилно задълженията си.
В системата на финансираното от държавата образование трябва да има консенсус, какво и защо трябва да се преподава, както и за начините, по които учителите и
училищата следва да отчитат качеството на онова, което правят. [6,73]
Точно това разбиране за взаимодействието между преподаване и учене изгражда
същността на концепцията за „Силата на ученето”. Един от създателите и основните
привърженици на тази концепция е британският учен Глен Клакстън. Според него изграждането на силата на учене означава „да се помогне на младите хора да станат подобри обучаващи се както в училище, така и извън него. Да се изгради култура в
класната стая и респективно в училището, която систематично да създава навици и
нагласи, позволяващи на младите хора да преодоляват трудности и несигурност, при
това спокойно, уверено и креативно.” Според Клакстън учениците, които са по-уверени в своите способности за учене, учат по-лесно и по-добре. Те работят по-упорито
и с повече желание, представят се по-успешно при изпитване и външни оценявания.
[6,110]
Всички тези идеи са заложени в иновативните училища като алтернативен модел
за промяна в образованието в света и в България.
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II. Категорията „иновация“. Иновативните училища като структурни иновации в Закона за предучилищното и училищното образование
Категорията „иновация” се определя като „нова идея, метод или средство” [7] и
„промяна, която създава ново измерение за действие”[7].
Иновацията в сферата на образованието се дефинира като процес, при който
„нещо ценно се извлича от знанията и уменията чрез генериране, развитие и прилагане на идеи за създаване на нови или подобрени продукти, процеси и услуги” [7].
Изхождайки от този ред на мисли можем да твърдим, че иновациите в училищната
институция са ориентирани към промяна:
в начина на организиране на педагогическите взаимодействия между „учителиученици“;
в начина на организацията и управлението на самите образователни институции;
в използването на подходи и методи, които водят до генериране на идеи;
в крайните продукти от дейността на учениците – проекти, албуми, презентации,
програми, фото истории и др., които отразяват познаване на учебното съдържание и
трансферирането на умения. По този начин иновацията се превръща в „ … крайният
резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност“
[13].
От друга страна иновацията, включително в сферата на образованието, се характеризира като „управленски процес, който изисква специфични инструменти, правила и дисциплина” [7]. От тази гледна точка акцентът е преместен от специфични нови
и полезни идеи до целия организационен процес и процедурите за промяна и развитие на организацията. Според Г. Цоков в рамките на образователните организации
могат да се управляват и реализират успешно няколко основни нива на иновационни
промени. Това разпределение на иновации на отделни равнища е направено в съответствие с тяхната сложност, времето необходимо за тяхното осъществяване и необходимите усилия. Те са:
1-во ниво на иновации. Промяна в квалификацията на педагогическия персонал.
Членове на педагогическия персонал могат да се включат в различни форми на вътрешна и външна квалификация. Възможна съпротива в този случай е малко вероятна
и относително лесно може да се преодолее.
2-ро ниво на иновации. Това ниво е свързано с промяна в установените процедури в рамките на организацията. Променените или новите процедури могат да бъдат
свързани с: нови форми на контрол върху качеството на преподаване; нови форми на
взаимодействие с родителите; въвеждане на нови методи в процеса на обучение. В
този смисъл това са допълнителни, по същество частично модифицирани форми на
дейност. Тези нововъведения изискват основно промяна в дейностите и функционални характеристики на ръководството и персонала.
3-то ниво на иновации. Включва промяната на структурата на организацията.
Това са значително по-сложни промени. При тях се осъществява преразпределение
на властта, на отговорностите на отделните учители и педагогически специалисти,
промени във функциите на управление. Това ниво на иновации включва и промяна на
нагласите в организацията, промяна на поведението на отделни лица или групи.
4-то ниво на иновации. То е свързано с промяна на стратегията за развитие на
организацията. Тази промяна се отразява в дейността на организацията като цяло.
Тези нововъведения засягат ценностни ориентации на учителите.
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5-то ниво на иновации. Промяна на организационната култура. Тези иновации са
най-трудни за реализиране и изискват максимално време и усилия. [7]
Успешната реализация на всяко нововъведение изисква строго наблюдение и мониторинг, които се осъществяват на основата на един общ модел на управление на
промяната, който минава през следните етапи:
1) Наличие на предпоставки за иновацията;
2) Признаване на проблемите;
3) Възникване на инициатива за преодоляване на дисфункционалното състояние;
4) Теоретични и емпирични научни изследвания;
5) Създаване на визия, на концепция за нововъведението, преформулиране на
индивидуалните роли, правила и отговорности;
6) Изпробване на визията с отделни членове на организацията, осъществяване на
пилотни експерименти и др. (т.е. изпробване в определени класове или училища);
7) Допълнителна обработка на концепцията;
8) Запознаване на всички членове на организацията (т.е. педагогическите кадри) с
визията, организиране на нови структури, провеждане на обучение за усвояване на
нови умения, осигуряване на ресурси и др.;
9) Практическо приложение на новостта, обособяване на нови рутини, променени
процеси на работа, инструменти и механизми за управление на дейността, осигуряване на гъвкав контрол, продължаващо обучение и развитие, награди и признания,
признаване на успеха и др.;
10) Прекъсване, бюрократизация и връщане към предишни етапи или консолидация. При консолидация:
11) Разпространение на иновацията в други организации (т.е. в цялата образователна система);
12) Налагане на иновацията и загуба на нейната новост;
13) Замяна на иновацията с нов продукт [25]
Възможността за създаване и развитие на мрежа от иновативни училища е една
от важните структурни иновации в Закона за предучилищното и училищното образование.
Една от важните законодателни промени, въведена със Закона за предучилищното и училищното образование, е свързана със създаването на иновативните училища. За пръв път в българското училищно законодателство се определя възможността
за провеждане на алтернативни училищни политики. Успешното осъществяване на
тази структурна новост за промяна и развитие на образователни организации, до голяма степен ще определи успеха на процеса на разширяване на училищната автономност и на организационната промяна, започнал с влизане в сила на новия Закон за
предучилищното и училищното образование.
Според закона иновативните училища постигат подобряване на качеството на
образованието, като: „разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението; организират по нов или
усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда; използват нови
методи на преподаване; разработват по нов начин учебно съдържание, учебни
програми и учебни планове“ [12].
Критериите за определянето на училищата като иновативни се уреждат в държавния образователен стандарт за институциите. Според този стандарт иновативни училища могат да са неспециализираните държавни, общински и частни училища, които
извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на ино141
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вативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в
образователния процес. Те са училища, които постигат подобряване на качеството на
образованието, като:
• „разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;
• организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и
образователната среда;
• използват нови методи на преподаване;
• разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни
планове“. [13]
Според процедурата определена в Стандарта училищата кандидатстващи за
иновативни представят до 31 януари в Министерството на образованието и науката
училищни проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта. Описаният иновативен процес в училищните проекти за иновации може да бъде с продължителност до 4 години и да
обхваща всички или част от участниците в образователния процес в училището.
Самите училищни проекти за иновации съдържат: „мотиви за предложената
иновация, свързани с обективни данни и анализи на състоянието и елементите на
училищния живот; цел на иновацията; подробно описание на иновативния процес и
иновацията за определения в проекта период; план за изпълнението по учебни
години; възможност за разширяване на обхвата на иновативния процес“ [13].
Постъпилите в Министерството на образованието и науката училищни проекти за
иновации разглеждат и оценяват от Комисия за иновативните училища създадена от
министъра на образованието и науката. Критериите за оценяване на училищните
проекти за иновации са:
• „ясна и конкретна цел на проекта, свързана с повишаване качеството на образованието;
• съответствие на предложените дейности с целите в проекта;
• възможност за проследяване на въздействието от иновативния процес и
иновацията върху качеството на образованието;
• измеримост на очакваните резултати;
• приложимост на иновацията и възможности за мултиплициране;
• съответствие с изискванията в държавните образователни стандарти за
учебния план, за организацията на дейностите в училищното образование и за общообразователната подготовка“ [13].
Вече има конституирана Комисия за иновативните училища и приети правила и
документация за провеждане на необходимите процедури за одобряване на иновативните училища.
Очаква се процесът на утвърждаване на иновативните училища в България да доведе и до положителни промени като:
• Разширяване на креативността и иновативността в образователните организации;
• Създаване на възможности за мултиплициране на образователните иновации;
• Промяна на модела за въвеждане на иновациите в образованието – от налагане
на новости по административен път, към създаване на иновации в отделната организация;
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• Възможност за създаване на мрежа от иновативни училища, чрез което ще се
промени и модела на взаимодействие и координиране между отделните образователни организации;
• Създаване на реална алтернатива на масовото училищно образование.
Иновативните образователни организации се оформят като една от малкото
алтернативни възможности за реформиране на българското училище и за разширяване на неговата автономия.
III. Жизненият цикъл на иновацията в образованието. Същност и характеристики на иновативното училище
Според И. Агерондо, за да се наблюдава един цялостно завършен жизнен цикъл
на иновация в образованието са необходими поне 10 години [25]. Ако приемем това
твърдение за вярно, резултатите от въвеждането на иновации в училищата, защитили
проекти за това ще могат да се видят след не по-малко от 9 години. Нещо повече, и
на учителите, които работят по иновативни проекти, и на училищните ръководители
трябва да е ясно, че заложените в проектите иновации трябва да се разглеждат в дългосрочен план, който трябва да бъде ясно разписан в реализацията на училищната
политика.
За осъществяване на иновационна дейност образователни организации трябва да
отговарят на определени условия, които могат да се обединят няколко направления:
• отчитане на ролята на всички елементи на средата;
• умело подкрепящо и подпомагащо ръководство;
• създаване на подходящи работни структури и професионално учебни
общности;
• отчитане на множество външни за организацията фактори;
• включване на родители;
• създаване на стимули;
• добра информираност и ефективно общуване. [26]
За успешно водена иновативна дейност училищните организации търсят и наемат
хора с набор от разнообразни допълнителни компетенции като креативност, умения
за непрекъснато усъвършенстване, за прилагане на новости, за поемане на рискове, за
работа в екип. Училищните лидери определят посоката, приоритетността на иновациите и оказват влияние върху условията за иновации. Те определят и стимулите,
които ще мотивират работещите в организацията да се ангажират в реализирането на
промяната.
Основните иновативни политики в конкретните училища са насочени към промяна в мястото на ученика (превръщането му в активен конструктор на собственото
си знание, субект на педагогическо взаимодействие); в начина на учене (учителят не
е единствения източник на знания и знанието се придобива от множество източници); в начина на организиране на учеща среда (мултимедийна среда чрез която ученикът има достъп до различни информационни ресурси); в обмена на информация
(учителят от основен източник на информация се трансформира в посредник за обмен на информация); в широкото използване на възможностите на информационните
и на комуникационните технологии (съчетаването на информационните технологии с
нови образователни теории за преподаване и учене).
Интересен и полезен в този контекст е моделът на иновативното училище в щата
Вашингтон, САЩ. Според този модел иновативното училище се оценява като такова
в няколко основни насоки на дейност.
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Основните педагогически иновации могат да бъдат свързани с:
• Разширяване на учебния ден или да предприеме други мерки, за да се увеличи
комуникацията между ученика и учителя;
• Промяна в учебното съдържание, която да е свързана със социалните и / или
академични нужди на отделните ученици;
• Разширяване на партньорствата на училището с общността, бизнес, и / или
други организации от местната общност;
• Да се включват изследователския подход в процесите на преподаване и учене;
• Иновациите да не са изолирани в един или два класа, а да се реализира в цялото
училище;
• По-активно ангажиране на учениците в работата им по конкретни теми, академични или кариерни области;
• По-широко използване на интерактивни и творчески методи на обучение, като
например учене на основата на проекти;
• Използване на интердисциплинарен подход към обучението;
• Образователните предизвикателства по-адекватно да отговарят на потребностите на учениците;
• Реализиране смели, креативни и иновационни стратегии, за да адаптира процеса
на обучение в по-голяма степен към нуждите на учениците.
Другите насоки на дейност, по които се оценява иновативното училище, са следните:
• Очаквания към учениците – от учениците се очаква да се отличат и отговарят
или надвишават лични и/или базовите училищни очаквания; учениците се включват в
дейности, свързани с критично мислене, решаване на проблеми и за прилагане на
знанията в реалния свят ситуации.
• Очаквания към учителите – високи очаквания и стандарти към педагогическите
специалисти; от учителите се очаква да идентифицират и да помогнат на учениците
да се справят с по-високите лични и / или училищни очаквания; от учителите се очаква да осигурят учебна среда, която предизвиква интереса и активността на учениците.
• Диференциране на обучението и наличие на образователни опции – на учениците е предоставен образователни възможности, съобразени с техните различни стилове
на учене; училището разполага със система за идентифициране на академични и
други нужди на отделните ученици; учебните програми са проектирани така, че да
дават възможност за персонализиране на обучението.
• Родители и общностни партньорства – училището е разработило формални и /
или неформални партньорства с родителите, общността, бизнес, университети и / или
други организации; представители на партньорите са пряко ангажирани с учениците
като ментори и наставници, или в други роли.
• Училището като образователна лаборатория – наличие в училището на образователно експериментиране и иновации; учители и администратори непрекъснато дават оценка на напредъка на учениците си и коригират тяхната образователна
програма въз основа на оценката; персоналът на училището споделят своите успехи и
предизвикателства с други преподаватели и заинтересовани страни.
• Доказателства за успех – училището е успешно в постигането на високи академични очакванията за техните ученици; наличие на тенденция за подобряване на академичните постижения, дипломиране, и / или други показатели на учениците; академични и други показатели сочат, че училището е по-добро в сравнение с партньорските училища. [7 и 27]
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Като цяло иновативните училища във Вашингтон постигат следните цели:
• Осигуряват на учениците и родителите разнообразен набор от образователни
възможности;
• Насърчават активното участие на общността и партньорство с местните училища;
• Изпълняват ролята на лаборатории за образователна експериментиране и иновации;
• Реагира и се адаптира към различни стилове, подходи и цели на обучението;
• Предявява към ученици и преподаватели по-високи очаквания и стандарти;
• Насърчава и улеснява реализирането на смели, креативни и иновативни образователни идеи. [7 и 27]
Интересен е статутът на иновативните училища, според новото българско училищно законодателство.
През юли 2017 г. правителство одобри първия списък с иновативни училища в
България. Общо 184 учебни заведения са избрани и предложени от Комисията за
иновативните училища към Министерството на образованието и науката. Този акт на
правителството води до демократизирането и разширяването на училищната автономия в образованието. И най-вече опита на иновативните училища, ще даде възможност да се промени моделът за реализиране иновациите в българското образование –
от предимно административно-политически, централизиран, той да се превърне в
организационен, свързан с разпространяване на нововъведенията отдолу-нагоре. А
това важно условие за успеха на всяка образователна реформа.
За първи път в българското училищно образование е предоставена възможност на
почти 200 училищни организации от цялата страна да реализират в 4 годишен период
иновативни проекти. Проектите са разпределени, както следва:
- разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението 46 училища;
- организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и
образователната среда – 51 училища;
- използване на нови методи на преподаване – 88 училища;
- разработване по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни
планове – 14 училища.
В списъка на иновативните училища за учебната 2018/2019 година са вписани
290 учебни заведения от 103 населени места.
Проектите за иновации са насочени към разработване и въвеждане на иновативни
елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, както и разработване по
нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Иновативните
процеси в тях могат да бъдат с продължителност до 4 години, като в тях могат да се
включват всички или част от учениците. В проектите на училищните организации за
всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които
подлежат на мониторинг. Определени са целите и идеите, свързани с личностното,
интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.
Благодарение на различните иновации учениците имат възможност да се срещнат с професионалисти в реална работна среда, да развиват своите умения за учене
чрез сътрудничество и взаимодействие – работа в екип, комуникация, креативност и
критично мислене. Възпитаниците на училищата могат да наблегнат на изучаването
на нови езици, включително и за програмиране. Могат да „влязат в обувките“ на
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учителите си и да заемат тяхната роля, преподавайки на своите съученици. В голяма
част от училищата с иновативни елементи се набляга на изкуствата, увеличавайки
броя на часовете, свързани с тях.
Варна
В основно училище „Цар Симеон I“, е разработен проект „Училище за успешни
личности“, като се залага и на новите технологии, които се използват в обучението.
„Иновативните елементи са по отношение на организацията и съдържанието, като в
продължение на 4 години в различни класове (втори и пети клас) се въвеждат иновации за формиране на умения за учене, чрез сътрудничество и взаимодействие –
работа в екип, комуникация, креативност и критично мислене. Всяка година се
включват нови класове от 2-и и 5-и клас, които следват стъпките на предходните“.
Обучението е насочено към задълбочено формиране на конкретно умение, като през
учебната 2018-2019 г. ще се работи за лидерство и работа в екип.
През първата година глобалната тема е „Успешни личности, които ни вдъхновяват“.
През втората година се работи за развитие на умения в креативност чрез изучаване на глобалната тема „Идеи, които променят света“.
На третия етап от проекта учениците ще разработват нова тематика: „Проблеми
на съвременния свят – възможни решения“, по която ще се работи за критично мислене и решаване на проблеми.
Темата „Лидерство и работа в екип“, замислена за четвъртата година, е
естествен завършек на иновативния процес и начало на нова иновация.
Добрич
Средно училище „Св. Климент Охридски” – Добрич кандидатства с проект
„Проектно-базирано учене чрез изкуства”. Иновацията се основава на разбирането за
свързване на предишния опит на учениците с новите знания чрез активна познавателна дейност. Сред новите методи на преподаване са откривателско учене; „обърната
класна стая“; интерактивни методи; работа по проекти; иновативни изследвания в
областта на гражданското образование. В обучението са обхванати 450 ученици –
всички са I, II, III и IV клас, като през първата година на иновацията участват само
учениците от първи и втори класове, а от следващата учебна година – и трети клас.
Стара Загора
Търсене на оперен фантом зад сцената, в шивалнята, в залата и сред кулисите е
част от иновативния проект „Зограф“, който е реализиран от преподавателите и учениците в старозагорското Второ основно „Петко Славейков“. Тази практика е наложена отдавна от учителя по рисуване. Част от уроците се провеждат извън учебното
заведение: в художествената галерия, в регионалната библиотека, в музея и в оперния
театър. Първата тема с децата от паралелките с изобразително изкуство е да запознае
малките със сградата, в която учат, която е паметник на културата, за която е добре
да се знае и оценява.
Велико Търново
В Природо-математическата гимназия „Васил Друмев” във Велико Търново в
иновацията са обхванати общо три паралелки и петима учители. За профил Математически са въведени нови учебни предмети – Компютърна математика в VІІІ клас и
Приложна математика в ІХ клас. В основата на тези предмети са залегнали изучаването на динамичен математически софтуер и система за компютърна математика, с
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които се развива алгоритмично мислене, изграждат се умения, необходими за всички
технологични специалности. В иновацията са обхванати две паралелки и трима учители. За профил Софтуерни и хардуерни науки са въвеждане на два нови учебни
предмета в VІІІ клас: Въведение в програмирането на С++ и Компютърна математика, и един нов предмет: Алгоритми и структури от данни в ІХ клас. Учебното
съдържание е така структурирано, че се изучават основите на компютърните науки,
изграждат се практически умения за разработка на софтуер със съвременни софтуерни технологии и се развиват екипни умения. Програмата е разработена така, че
усвояването на необходимите понятия и умения става чрез активно участие на ученика в учебния процес.
Кюстендил
Пето ОУ „Христо Ботев“ в гр. Кюстендил ще повишава знанията на учениците си
по природни науки. Планираната иновация е насочена към повишаване мотивацията
на учениците към изучаване на знания по природни науки и даване на отговор на
въпроса, защо трябва да се учат. Чрез използването на интерактивни методи и ИКТ в
задължителното обучение, заниманията по интереси и свободното време учениците
придобиват математически, природонаучни и дигитални компетентности, умения за
прилагане на принципите за устойчиво развитие. Очаква се учениците представят резултатите от своите произведения като продукти, да работят в екип или самостоятелно с научен ръководител и учител. В процеса на работа се разкриват възможностите и
талантите на учениците, като се организират условия за изяви според интереси. За да
развият творческите си възможности при провежданите занимания, на децата са били
осигурени необходимите материални и дигитални ресурси. По данни от училището
за изминалата 2017/2018 учебна година е отчетен по-висок среден успех от учениците от иновативните паралелки като резултат от иновативните дейности през годината.
Разград
Целта на иновацията в Професионална гимназия по химични технологии и
биотехнологии „Мария Кюри“ в Разград е постигане на по-високо качество на професионалното образование чрез организиране на учебната среда по нов начин. За
учениците от 11-и и 12-и клас част от учебния процес е изнесен в една от фирмите в
града, като идеята е да се преодолеят границите между отделните учебни предмети и
учениците да усвояват комплекс от знания, необходими им за професионалната им
реализация. Те могат да наблюдават протичането на химичните и биотехнологичните
процеси в реални работни условия при използването на съвременни технологии (производство на различни антибиотици и други продукти), анализи в лабораториите на
предприятието на най-модерни типове апаратура. Новата организация предопределя
и използването на нови методи на преподаване, включени са ментори и консултанти
от страна на фирмата-партньор в реална работна среда.
Русе
Средното училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“, Русе,
наричано още Дойче шуле, разработи проект с иновативни елементи при чуждоезиковото обучение, които ще се прилагат през учебната 2018/2019 година. Тези промени ще засегнат паралелките в първи, осми и девети клас. Работната група по проекта,
съставена от педагогически специалисти на училището, разработи нова учебна програма и нови методи на преподаване по немски език в първи клас, нови методи на преподаване по немски език в осми клас и по английски език в девети клас. Освен Дойче
шуле още три училища в Русе са включени в списъка на иновативните школа –
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основните училища „Любен Каравелов“ и „Иван Вазов“ и Английската гимназия
„Гео Милев“.
Бургас
Най-голямата езикова гимназия ПГРЕ „Г. С. Раковски“ е заложила на дигиталните технологии в образователния процес. От учебната 2018/2019 година учениците се
обучават по иновативна програма, която предвижда използването на метода „обърната класна стая“, при който в процеса на преподаване се ангажират и самите ученици.
Предвижда се около 30% от учебния материал на 8-и и 9-и клас да бъдат преподавани
на учениците нестандартно, чрез видеоуроци. Преподаването на учебното съдържание става чрез видеоклипове, които са предварително подготвени от учителите. Но
учениците са тези, които в клас преподават уроците. Учителите, разбира се, контролират и ръководят изцяло процеса от началото до края. В иновативната програма са
ангажирани 15 преподаватели, които ще работят по системата „обърната класна
стая“. Този процес на обучение дава възможност на класовете да работят по групи.
Това е един от начините за внедряване на дигитални технологии и развиването на
умения в тази насока, казват учителите. „В Европа този метод е много популярен и
интересен, харесван от учениците.
От учебната 2018/2019 година още няколко училища в гр. Бургас спечелиха
проекти за иновации. Сред всички училища най-голям интерес буди ОУ „Александър
Георгиев-Коджакафалията“, поради факта, че иновацията е присъдена на цялото училище.
ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ е новосъздадено училище, което от
самото начало на съществуването си (2017 г.) залага на съвременни иновативни
подходи за педагогическо взаимодействие, отговарящи на изложената в Стратегията
за развитие на училището мисия за изграждане на личности, които притежават знания и умения, адекватни на съвременното дигитално информационно общество, за да
бъдат учениците конкурентоспособни в професиите на бъдещето. Заложеното в ядрото на предлаганата иновация съчетание от развитие на дигиталната компетентност и
интегриран подход на обучението отговаря на необходимостта от умения, приложими в условията на дигиталната трансформация на съвременния свят.
ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ разполага с високотехнологична
материална база, отговаряща на изискванията на съвременното образование с иновативни елементи. Оборудването позволява цялостна реализация на описаните погоре методи, стимулирайки креативността на учениците и учителите. В училищната
общност се изгражда култура на отворена комуникация посредством постоянна обратна връзка между ученици, учители и родители със средствата на платформата за
управление на образованието shkolo.bg и с неформалните инструменти на затворените социални групи. Основна роля при формирането на позитивна среда играе училищният психолог, който осъществява постоянна и продължаваща подкрепа за ученици и родители, както индивидуално, така и в групови тренинги и училища за родители.
Освен традиционни методи като беседа, лекция, упражнение, наблюдение и др., в
ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ се използват и съвременни подходи
като проектнобазирано обучение, дебати, изнесено обучение, групова дискусия,
ситуационни методи /метод на конкретната ситуация; казус; симулация/, евристична
беседа, игрови методи, вкл. използването на ИКТ, обърната класна стая, метод на недостига на информация, метод на излишъка на информация, бинарен урок.
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Посочените интерактивни методи отговарят на изискванията за целесъобразност
и подчиненост на целите на образователния процес и покриват индивидуалните
стилове на учене. Те осигуряват интелектуални и практически предизвикателства и
така се постига интеграция между знанието и действието, както и между знанията и
уменията, придобити по различните учебни дисциплини.
Концепцията на училището съчетава интегрирания подход и новите технологии.
Предвид факта, че дигиталната компетентност променя спецификите си и вече обхваща всички останали компетентности от референтната рамка, според управлението на
училището, тя може да послужи като комплексно решение за развитието на целия
набор от компетентности по отношение на съвременното технологично поколение. А
интегрираният подход на обучение се дефинира като най-удачен за преодоляване на
предизвикателствата пред образователната система.
Крайната цел на предлаганата иновация е, изграждайки комплексни компетентности на базата на интегрирания подход на обучение и прилагайки към тези умения
високотехнологични инструменти за педагогическо взаимодействие и работа, учениците да се подготвят за предизвикателствата на дигиталното общество и професиите
на бъдещето. Наред с това училището си е поставило задача да разработи методика,
която успешно да обедини възможностите на ИКТ със спецификите на учебното
съдържание и да въвлече учителите и учениците в процеса на създаване на индивидуален стил на работа и откриване на творчески подходи при осъществяване на процеса на обучение и личностно развитие.
Въведената в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ иновация обхваща
учениците, които през учебната 2018/2019 година са в I, II, V и VI клас. Решението се
базира на две взаимно допълващи се концепции:
1) Интегриран подход: Интегрираният подход има организационно-практически характер. Познавателната дейност се формира предимно емпирично, но не изключва теоретичните понятия и обобщения, на които се крепи усвояването на учебното съдържание. Осъществява се идеята за единство и активно взаимодействие на
учебните предмети като съставни части от процеса на обучение, които органично се
обединяват, в резултат на което се очертават и разкриват новите интелектуални хоризонти и синхронно се развиват ключовите компетентности. Не на последно място,
интегрираният подход позволява прилагането на подпомагащи форми на педагогическо взаимодействие като посочените в т.3.2., които позволяват учебното съдържание да се адаптира към индивидуалните стилове на учене.
През учебната 2017/2018 г. педагогическият екип разработва и прилага успешно
интегрирани уроци в I и V клас. Реализират се двоични, троични и четворни междупредметни взаимодействия като: математика - информационни технологии; човекът и
природата - български език и литература - информационни технологии - изобразително изкуство; английски език - география и икономика - информационни технологии и т.н. Подходът се посреща с голям интерес от учениците и с безрезервната
подкрепа на родителите, като в същото време дава отлични академични резултати –
учениците от I и V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ заемат призови места в национални и международни състезания и олимпиади.
Подходът позволява и създаването на нови образователни проекти като въведените под формата на занимания по интереси часове по краезнание, в които учениците
използват знанията си от задължителното учебно съдържание, за да изучават родния
си град.
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2) Развитие на дигитални умения. ИКТ присъстват неизменно в методическия дизайн на обучението. По този начин се отговаря на изискванията на съвременното информационно общество, както и на предефинирането в интегрален технологично доминиран план на ключовите компетентности.
Концептуалното решение, което се внедрява, е използването на обучителен микс
от дигитални инструменти и ресурси, обслужващи интегрирания подход и развитието
на технологичните умения включва:
• Облачна платформа Office 365, посредством чиито функционалности се реализира интегрираното обучение в V клас;
• Learningapps – инструмент за създаване на интерактивни уроци, позволяващ
обединяване на различни предметни области;
• Minecraft: Education Edition – ключов елемент от иновацията, прилаган във
всички учебни предмети. С помощта на учителя самостоятелно или в група учениците създават светове и изследват заложената в учебното съдържание проблематика,
създават модели, симулации, решават практически задачи и намират творчески
алтернативи на поставени проблеми.
От своя страна, въведените под формата на занимания по интереси часове по
основи на програмирането привличат 100% от учениците на целодневна форма на
обучение. От 8 паралелки, обучаващи се в училището през 2017/2018 година, са
сформирани 8 пълни групи за основи на програмирането, които развиват начални
софтуерни умения посредством програмируеми играчки като bee-bot и Finch и цялостни решения за визуално програмиране като code.org, Scratch и Minecraft.
Реализацията на иновацията изисква нов тип методика и вътрешнопедагогическо
взаимодействие. Учителите работят в тясно сътрудничество при разработването на
уроците, планират календарни дейности и се учат един от друг, прехвърляйки границите на тясната си специалност, увличат свои колеги, ученици и родители, като предефинират понятието „екип“. По този начин се оформя иновативна училищна
общност, която има висок фактор на въздействие върху заобикалящата я градска
среда.
IV. Иновативни училища по света и тяхната философия
Подготовката на детето/на ученика за свят, който все още не съществува, не е
лесна задача за който и да е преподавател. Учениците имат нужда да бъдат провокирани и вдъхновени. Те искат да си сътрудничат и да работят със своите връстници,
обичат технологиите и имат потребност да бъдат включени колкото се може повече в
учебните им часове.
Казано в едно изречение, децата имат по-високи очаквания към образователната
система, отколкото тя към тях.
Критериите, които отличават иновативното от обикновеното училище, включват:
- технологична достъпност
- насърчаване на креативността и творчеството
- равенство между индивидите
- колаборация в работния процес и
- поощряване на дигиталната грамотност.
В комбинация тези пет критерия са силен инструмент за формиране в хода на
обучението на умения за 21-ви век – Сътрудничество, Комуникация, Критично мислене, Творчество. [23]
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По-долу в текста са посочени няколко примера, които показват на практика, каква е успешната формула за иновативно училище и как се случва промяната в стандартизираното образование по света.
Иновативно училището в Латвия
Според модела на иновативното училище в Латвия се работи в три области на
подобрение.
Първата основна област е училищната култура. Нейното развитие, е свързано
със следните основни моменти
• Демократично и отворено управление на образование – Открит процес на вземане на решение Учители са въвлечени в процеса на вземането на решения, училище
форум за дискусии, „велики събирания“, всеки е добре дошъл да коментира, предполагат или работа на нови инициативи. Учителите развиват програми в партньорство
(Интердисциплинарен подход в преподаването)
• Лидерство и визия – училищен мениджмънт подкрепа на иновациите определя
ясни и конкретни визия. Индивидуални срещи с персонала. Учителите са постоянно
вдъхновени и подкрепени за въвеждане на нови практики от училище управление
• Вътрешна комуникация – Силна вътрешна комуникационна система, редовно
обсъждане на програмните цели на срещите на педагогичския персонал.
• Учебни общности – Споделяне на опит между учители, образуваните учителски
групи, които споделят опит анализират работата, взаимни наблюдения на учители ,
общи теми за проучване на учебни програми; участие на родители и на други заинтересованите страни в учебна общност; срещи в училище, където учениците и родителите могат да споделят мнението си по теми от учебното съдържание и теми; училището е отворено за споделяне своята визия, цели и действия с обществеността, с
което се гарантира непрекъсната обратна връзка ;
• Практики за професионално развитие – Постоянна квалификация на учители;
повишаване на технологичните умения на учителите, обучение на основата на проекти, технология интеграция в учебните програми и педагогически умения; наличие на
визията на училище за професионалното развитие на учителите
Втората област на подобрение е процесът на обучение. Основните компоненти
на усъвършенстване тук са:
• Изучаването на уменията на 21-век – Комуникация на майчин език и чужди езици; формиране на основни математически, природо-научни и дигитални умения чрез
извършване на дейности, като новите знания се усвояват чрез групова работа, изследователски проекти, съвместни задачи; социални и граждански компетенции –комуникационни умения, разработен чрез група работи, презентация, съвместни проекти,
дискусии и задачи на групата; разрешаване на проблеми, иновации и предприемачество – учениците търсят решения за решаване на проблеми, без преди това известна процедура, научили се да осъзнават риска и проявяват инициатива да се
поемат рискове; умения за самостоятелно учене и организиране на обучаваните; културно съзнание и глобална перспектива – знания и умения за работа в различни културни среди с помощта на широк спектър от знания и ресурси, справяне с глобалните
проблеми, без предварително определени отговори.
• Интердисциплинарни подходи – широко използване на проектно-базирано
обучение при интегрирани в учебните програми, /например дни за проекти, които
съчетават използване на знания от различни теми/; сътрудничество с други участни151
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ци в образованието – учебен процес включва сътрудничество с ученици и учители от
други училища, местни публични органи, неправителствени организации ;
• Организация на процеса на обучение – засилен ученически избор на предмети
и инструменти използвани в учебния процес; възможности за обратна връзка и самооценка от страна на учениците.
Третата област на подобрение в иновативните училища е образователната
среда. Основните компоненти на усъвършенстване тук са:
• Физическа учебна среда – Гъвкаво училищно пространство, което може да се
трансформира за променящите се нужди – иновативна педагогика и по-добра интеграция на ИКТ, /например премахване стени и мебели на класна стая/;
• Интеграция на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) – наличие на интерактивен училищен уеб сайт, който позволява на учители, ученици и
други заинтересовани страни да поддържат връзката си с училище, въпреки тяхното
местоположение, интеграция на социални мрежи с училищния сайт; технологиите са
ежедневна част от учебния процес, като са интегрирани в учебните програми и ИКТ
се използва в различни моменти на учебна дейност – домашни работи, проекти и работа по групи и т.н.; наличие на модерни технологии в училище – компютърни зали,
компютри, лаптопи, безжичен интернет, интерактивни бели дъски, дигитални фотоапарати и т.н.
• Достъпност на учебната среда – Учебна среда, която е достъпна за учениците.
Околната среда и инфраструктурата са на разположение на учениците след учебното
време за индивидуално развитие.
В зависимост от нивото на реализираните подобрения в основните области и
компоненти за усъвършенстване в тях, училищата в Латвия се оценяват като:
• „не-иновативно;
• отчасти иновативно;
• умерено иновативно;
• иновационно адаптирано;
• иновационен лидер“ [ 7 и 28].
Училището Steve Jobs в Амстердам, Холандия
Методологията в училището отхвърля конвенционалните методи на образование.
Всяко дете преминава през учебното съдържание за своята възрастова група по индивидуален план, определен от собствените му темпове на възприемане на преподавания материал.
Индивидуалният план се оценява и развива от детето, неговите родители и неговите треньори (така се наричат учителите) на всеки шест седмици.
Въз основа на резултатите се предлагат нови лични предизвикателства, които да
стимулират учебния процес и нови начини на преподаване, от които детето и родителите му могат да изберат.
Всички ученици от 4-ти до 12-ти клас получават таблети на компанията Apple,
напълно заредени с приложения, които да ръководят индивидуалното обучение.
Целта е децата да се ангажират да проектират собственото си образование. [23]
Училището Innova в Перу
Innova е училище, което съчетава няколко различни форми на обучение – технологична форма – онлайн обучение, водене на стандартни уроци, както и груповата
форма на обучение. Всички те се провеждат в дизайнерска постройка, проектирана да
бъде модулна и приспособима към мястото [23].
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Гимназията Ørestad в Копенхаген, Дания
Гимназията представлява гигантски експанзивен стъклен куб-класна стая, в която
се обучават над 1100 ученици. Половината от времето те прекарват в изучаване на
определени предмети, важни за придобиването на основни знания и компетенции. А
в другата половина от учебния ден си сътрудничат помежду си в отворена среда и
решават казуси, които да ги подготвят да мислят открито по различни житейски
теми.
Според директора на училището, преподавателите искат да работят в среда, където заедно с учениците да правят изследвания и анализи по казуси, засягащи проблеми
от световна величина, защото според тях, за да е ефективно образованието, училището трябва да е отворено към външния свят.
Благодарение на удобната си кръгла форма, откритите пространства, които са основна част от интериора на гимназията, дават свобода и енергия на учениците по време на учебните им сесии. Вдъхновени от заобикалящата ги атмосфера, те се мотивират да предприемат и участват в собственото си обучение. Децата са разделени на
групи и в импровизираните класни стаи от време на време биват ръководени от учител. Подвижните стени и библиотеки създават по-уединена обстановка за учене, когато има нужда от по-детайлно задълбочаване в учебния материал [23].
В заключение може да се каже, че иновативните училища са училища, които
постигат подобряване на качеството на образованието въз основа на въвеждането на
нови подходи (компетентностен, трансверсален, интегративен) по отношение на:
организацията на педагогическите взаимодействия с учениците, организацията на
учеща среда (която е подкрепяща, приобщаваща, социално-педагогическа) планиране
и адаптиране на учебното съдържание спрямо учениците (познавателния опит, познавателната активност, стилът на учене, възрастовите и индивидуални особености на
ученика, темпа на работа), методи на преподаване, управление и организация на
учебния процес, квалификация на педагогическите специалисти. (Схема 1)
Схема 1. Характеристики на иновативното училище
Учебно
съдържание,
учебни
програми и
учебни
планове

Квалификация
на учителите
и учителско
сътрдуничество

Управление и
организация
на учебния
процес

Методи на
преподаване и
образователна
среда

Иновативно
училище

Учеща учебна
среда
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Критериите, на които трябва да отговаря едно училище,
за да е носител на промяната и
за да внася иновации в образователния процес:
 Интегриран подход в
преподаването на учебното
съдържание, интердисциплинарност;
 Иновации в организацията на образователната среда;
 Интерактивни методи
на преподаване, включващи
съвременни технологии и програмни продукти;
 Креативност на директора и екипа от педагози и психолози;
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 Методи на преподаване, съответстващи на познавателните възможности на
учениците и развиващи умения и компетентности;
 Методи на преподаване, основани на дискусия, диалог, интеракция между
учителя и учениците;
 Възможност за проследяване и измерване на резултатите от обучението
върху качеството на образованието;
 Проверка на знанията под формата на индивидуално и екипно разработване
на проекти;
 Високо ниво на взаимодействие между учители и родители.
Представените идеи теоретично са заложени в стратегията на иновативните училища като алтернативен модел за промяна в образованието в света и в България.
Ще завърша с цитат от книгата на сър Кен Робинсън „Креативните училища“:
„Ефективното обучение винаги предполага баланс между взискателност и свобода,
традиции и иновации, индивид и група, теория и практика, между нашия вътрешен
и външен свят“.
Считам, че именно в това е разковничето към успеха при това не само в сферата
на иновациите в образованието.
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СПЕЦИФИКА И ЗНАЧИМОСТ НА ДЛЪЖНОСТТА
„КОНТРОЛЕР” В СЪВРЕМЕННОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
проф. д-р Галина Георгиева Куртева
Бургаски свободен университет

SPECIFICS AND IMPORTANCE OF POSITION „CONTROLLER“
IN THE CONTEMPORARY ENTERPRISE
Prof. PhD Galina Georgieva Kurteva
Burgas Free University
Abstract: This study examines the specifics of the activity of the controller in the enterprise.
The evolution of the controlling activity is being monitored as well as the reasons for
introducing the position controller in the organization is analyzed. Further, the study
justifies the importance of this position for the management process in enterprises. From
this point of view, the focus is on the elements of the competency model of the position
controller in the modern enterprise.
Key words: controlling, controller, competence profile
Въведение
В условията на глобална икономика организациите изпитват все по-големи
затруднения да се справят адекватно с бързо променящата се среда и това налага приложението на разнообразни управленски техники и методи на планиране, отчитане,
контрол, координиране и анализ на цялостната дейност на предприятието. Те съставляват и основния инструментариум на контролинг концепцията. Контролингът издига управлението на ново ниво, интегрирайки, координирайки и направлявайки дейността на различни служби и подразделения на фирмата за постигане на оперативните и стратегическите й цели. Той е ориентиран преди всичко към поддържане и координиране на процесите във фирмата при реализацията на управленските решения. За
използването на контролинга като инструмент на управление на предприятието е необходимо да се създадат специализирани за целта структурни единици, които да осъществяват централизирана разработка на планове и контрол върху тяхната реализация. Специалистите, които реализират функциите на контролинга, се наричат
контролeри. Те отговарят за правилността на използваните методи и инструменти на
планиране, контрол и анализ на управленските решения, а така също за прозрачност
и нагледност на постигнатите резултати. В своята роля контрoлерът не определя как
да се планира, а съветва как и кога да се преосмисля възможността за реализация на
планираните мероприятия. Контролерите са вътрешни икономически консултанти на
всички, които вземат решения, и действат като навигатори за постигане на целите. Те
се грижат за прозрачността на резултатите, финансите, процесите и стратегията. Те
осигуряват на фирменото ръководство информация за възможностите да се прилагат
иновативни решения при проблеми в бизнеса, вместо да се противодейства със стария опит. Например, контролерите помагат на мениджърите при генерирането на ре156
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шения, свързани с временно намаляване закупуването на материали и заготовки,
смяна на ненадеждни доставчици, преразпределение на ресурсите, които ще повлияят
за подобряване ситуацията за достигане на оперативните цели.
За систематизирането на основните задачи на контролера в предприятието и
присъщите му компетентности за реализация на тези задачи, е добре да се проследи
еволюцията на професията контролер.
Еволюция на контролинговата дейност в предприятието
Като научно направление контролингът се оформя в края на 19 началото на
20 век. като специфична област от задачи в корпоративното управление. Заедно с това се оформя и променя във времето профилът на специалиста, изпълняващ тези задачи – контролера. От „човека зад цифрите” днес контролерът се възприема като
партньор в управлението, който анализира бизнес проблемите и активно търси решения.
В периода от 1878 г. до 1931 г.1, когато се обособява длъжността на контролера
като различна от дейността на счетоводителя, основната негова задача е координирането на управленските дейности в стопанските организации.
В периода 1931-1979 г2. ролята на контролера се трансформира от координатор в
навигатор. Потвърждава се необходимостта от успешно управление на предприятията посредством развито вътрешно фирмено планиране, отчет и контрол. Дейността на
контролера се пренасочва от регистрация на минали стопански събития към
прогнозиране на тенденциите в бъдещото развитие на фирмата. Счетоводителят и
контролерът се позиционират на едно йерархично равнище в управленската структура.
В края на 20 век се развива и разпространява автоматизирана интегрирана
управленско-информационна система на контролинга за комплексно информационно
осигуряване на мениджърите, разработват се и широко навлизат стандартни и модулни програми, улесняващи и оптимизиращи информационно-осигуряващата функция
на контролинга, развива се инструментариума и методиката на функционалния контролинг.
Периодът след 2000 година до днес, обусловен от навлизането в контролинга на
принципите на процесния подход и приоритетното управление на промените в организацията. В табл. 1 е обобщена ролята на контролинга в системата за управление на
съвременните предприятия.

1

През 1880 г. създадена е системата Atchison, Topeka and Santa Fe Railway System (USA), в
която за първи път чрез контролинга на фирмено ниво са решавани финансово-икономически
задачи и са управлявани финансовите средства и основния капитал; а през 1892 г. Американската фирма General Electric Company създава за първи път в света длъжността контролер във
фирменото управление.
2
През 1931 г. се създава първия Институт за изследване и развитие на контролинга като
управленски механизъм (Controllers Institute of Amerika); през 1951 г. се развива концепцията
за контролинга, базираща се на планирането и разчета на маржиналните разходи; след 1965 г. в
немските предприятия се обособяват центрове на печалба, пряко свързани с воденето на отчетността и налагащи комплексното приложение на функциите на контролинга; през 1969 г. се
създава секция по контролинг в Обществото на финансистите във фирменото управление във
Франкфурт.
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Таблица 1
РОЛЯ НА КОНТРОЛИНГА В СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ [1, с. 31-37]
Ролята на контролинга при реализация на отчетната дейност в предприятието
▪ събиране и обработване на информация;
▪ разработване и внедряване на система за вътрешен управленски отчет;
▪ унифициране на методите и критериите за оценка дейността на предприятието
и неговите поделения;
▪ отчет и контрол на разходите и резултатите по поделения и звена.
Ролята на контролинга при реализация на функцията планиране
▪ Разработване на методика за планиране;
▪ Предоставяне на информация за разработване на плановете;
▪ Координация на различните планове и разработване на цялостен план на
предприятието;
▪ разработване на график за предоставяне на плановете;
▪ Проверка на плановете, съставени от поделенията на предприятието за пълнота и реализуемост;
▪ Информационна поддръжка при разработване на базовите планови (продажби,
производство, инвестиции, снабдяване).
Контролингът при реализацията на управленската функция „Контрол и
регулиране”
▪ определяне на величините, които ще бъдат контролирани във времеви и
съдържателен разрез;
▪ установяване на допустимите граници на отклоненията от плана;
▪ сравняване на плановите и фактическите величини за измерване и оценка на
степента на достигане на целите.
Ролята на контролинга при информационно-аналитично осигуряване на
дейността на мениджъра
▪ разработване архитектурата на информационната система;
▪ стандартизация на информационните носители и канали;
▪ предоставяне на цифрови материали, които биха позволили да се осъществи
контрол и управление на предприятието;
▪ събиране и систематизация на най-значимите за приемането на решения данни;
▪ разработването на инструментариум за планиране на контрола и приемането
на решения;
▪ консултации по избора на коригиращи мероприятия и решения;
▪ осигуряване на икономичност на функционирането на информационната система.
Специални функции на контролинга в системата на управление на предприятието
▪ събиране и анализ на данни за външната среда: пазари на пари и капитали,
конюнктура на отрасъла, правителствени икономически програми;
▪ сравнение с конкурентите;
▪ обосноваване на целесъобразността от сливане с други фирми или откриване
(закриване) на филиали;
▪ извършване на калкулация за особените заявки;
▪ разчети за ефективността на инвестиционните проекти.
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В съответствие с така систематизираните функции, можем да изведем четири
основни дейности в контролинга, разглеждан като управленска система:
1. Установяване на целите – определяне на качествените и количествените цели
на предприятието и избор на критерии, по които може да се оценява степента на
достигане на поставените цели.
2. Планиране – превръщане на целите на предприятието в планове. Като първи
стъпки на планирането са анализът на силните и слабите страни на предприятието, и
оценката на поведението на факторите от външната среда. Въз основа на този анализ
се разработва стратегията на предприятието, а след това и плана. Последният позволява да се оцени, доколко е реално постигането на набелязаните цели, какво помага и
какво пречи на предприятието, за да ги реализира. Плановете са разработват както за
предприятието като цяло, така и по всяко подразделение. Контролингът участва при
разработването на методиките за планиране, координира дейността на различните
подразделения и служби на предприятието в процеса на планиране, а така също оценява плановете, определя доколко те стимулират към действие, доколко реално е тяхното изпълнение.
3. Изготвяне на оперативен управленски отчет – отразява цялата финансово-стопанска дейност на предприятието в хода на изпълнение на плана. Като елемент на
системата за контролинга той принципно се различава от счетоводния отчет. Спецификата на управленския отчет се състои в това, че е ориентиран към информационните потребности на ръководителите на предприятието и подразделенията му, към
поддръжка на приемането на управленските решения, а счетоводният отчет е насочен, преди всичко, към външни потребители (държавни институции, банки и др.)
4. Управление на информационните потоци в предприятието – важен елемент на
системата на контролинга в предприятието. Самият процес на управление често се
разглежда като процес на преобразуване на информация. Съществува определен
минимален обем информация, без който ефективното управление е невъзможно. При
това, колкото по-разнообразна може да е реакцията на обекта на управлението, толкова повече информация е необходима.
Контролинговият процес, като обособена и специфична човешка дейност се изпълнява от контролер (контрольор), но по същество е насочен към подпомагане на
мениджърския екип в процеса на вземане и реализиране на стратегически, тактически и оперативни решения. Подпомагането намира израз в три ключови направления регистриране на отклоненията от плана, анализ на тези отклонения и въоръжаване на
мениджърския екип със средства за ликвидиране на отклоненията (вж фиг. 1).

Фигура 1: Ключови направления на контролера в мениджърския екип [3, стр. 64-67]
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Позицията контролер следва да оказва съдействие и подкрепа на мениджърите от
различен тип, като поема различни техни задължения (организиране на процесите на
планиране, анализиране и отчитане на информацията генерирана от различни информационни източници и т.н.), подпомага мениджърските екипи при обосновката на
различни решения, дава напътствия и становища по въпросите свързани с изграждането и изменението на процесите протичащи в организацията. Контролерите биха
могли да ограничават мениджърските инициативи по отношение на приемането на
икономически неефективни решения, както и решения, които биха били в личен интерес на мениджмънта – биха фаворизирали едно за сметка на друго корпоративно
поделение. Мениджърът и контролера са две ключови позиции в съвременното организационно управление, които работейки в синхрон и хармония биха довели до успешна реализация на дефинираните корпоративни цели (вж. фиг. 2).

Фигура 2 : Позицията контролер в съвременното организационно управление
[3, стр. 64-67]

Като основна причина за въвежданото на длъжността „контролер“ в частното
предприемачество се възприема развитието на индустриалния бизнес. Присъствието
на контролери в компаниите става осезаемо по време на икономически кризи и найвече в годините на Голямата депресия. В началото преобладава историческо-счетоводното виждане за контролинг концепцията и от там работата на контролера се фокусира върху изпълнението на функциите отчетност и ревизия при вече извършени
стопански събития, но с времето обхвата на длъжността се разширява. Годините на
кризи променят съдържанието и формата на корпоративното целеполагане и финансовото планиране, което трансформира контролинга в система ориентирана към бъдещи събития. Първата формална дефиниция за функциите на контролерите е дадена
от „Financial Executives Institute“ в САЩ през 1931 г. Институтът дефинира функциите на позицията контролер в две форми – кратка и детайлизирана. При кратката дефиниция в обхвата на задълженията на контролера са включени:
- поддържане отчетността на всички активи, пасиви и транзакции в корпорацията;
- следене на регулярните одити по отношение отчетността на всички активи,
пасиви и транзакции в организацията;
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- иницииране на мерки и процедури (чрез взаимодействие с други служители и
ръководители на отдели и звена) за оптимизиране на икономическата ефективност на организацията.
Тази кратка форма не обхваща пълния спектър от функциите присъщи на контролерите, което налага нейното допълване. През 1935 година Policyholders Service
Bureau of the Metropolitan Life Insurance Company съвместно с Института на контролерите в САЩ преразглеждат и допълват функциите на позицията контролер. Допълненият набор от функции е представен в специално издание – „Functions of the
Controller“, където официално се конституират задълженията и отговорностите на
контролера, подредени по степен на важност и честота, групирани както следва:
- общи отчетни дейности;
- подготвя и одобрява всички финансови доклади и помощни отчети;
- одиторска дейност;
- бюджетни дейности;
- материални запаси;
- управление на офисите и поделенията на организацията;
- допълнителни дейности – статистики свързани с организацията и изготвяне на
специални доклади и изследвания.
Приблизително четвърт век след тази публикация, през 1962 г., функциите на
контролерите са отново преразгледани и допълнени с:
- планиране;
- съставяне и интерпретиране на отчети;
- оценка и консултиране;
- решаване на въпроси свързани с данъчното облагане;
- съставяне на отчети за държавната администрация;
- осигуряване съхранението на корпоративното имущество;
- изследвания.
Конкретните функционални отговорности, които са ангажимент на позицията
контролер са обект на непрекъснато обновяване в съответствие с постоянно променящите се условия на глобалната икономическа система в рамките на която функционират съвременните организации.
За българските предприятие длъжността контролер е една нова позиция в щатното им разписание. Съдържанието, обхвата и дълбочиността на работата на контролера търпят известни различия, произтичащи от спецификата на предмета на дейност
на предприятието, характеристиките на протичащите в организацията процеси, организационната културата и други външни и вътрешни фактори, и не на последно място от нагласата и очакванията на мениджърите/ собствениците.
Характеристика на длъжността „Контролер” – права и отговорности на
контролера
Основната цел на контролинг концепцията както вече изяснихме е ефективното
насочване на управленския процес към постигането на поставените корпоративни
цели. В съответствие с тази цел, контролерът следва да обезпечи напълно следните
по-важни функции – координиране на управленските дейности за постигане на корпоративните цели; информационна и консултантска поддръжка на приложението на
взетите управленски решения; изграждане и поддържане работата на обща информа161
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ционна система за управление на организацията; гарантиране прилагането на максимално рационален и ефективен управленски подход.
Съществуват различни становища за мястото и ролята на контролера в организацията. Според едни, контролерът е ръководител на вътрешното планиране и икономическите изчисления и като такъв той е оценител по същество. Съществуват мнения, че контролерът отговаря за всичко и всички в организацията и никой не може да
направи нищо без негово знание. Тук трябва, обаче да се направи уточнението, че
позицията контролер не е властова позиция, тоест контролерът няма власт и не взема
управленски решения, а само ги подпомага. Контролерът не освобождава мениджърите от изпълнение на основните им управленски функции - планиране, организация,
ръководство и контрол. Той им осигурява информационно – консултационна поддръжка за изпълнение на тези функции, като за целта използва различни методики и
тактики. Методите се извличат от счетоводството и планирането, тактиките включват
управление чрез целеполагане. Методиката включва и техники за управление на документооборота. Според друга гледна точка, понятията контрольор и главен изпълнителен директор са тъждествени. Тази хипотеза не е коректна, защото контрольорът
може да се възприеме, като „икономически ръководител“ който с помощта на информационните потоци (и тяхната обработка) подпомага процеса на вземане на оптимални решения в различни функционални области – продажби, производство, изкупуване, маркетинг, реклама и т.н. Контролерът не контролира, а гарантира, че всеки е в
състояние да контролира себе си в рамките на организацията за постигане на корпоративните цели, като акцент се поставя на целите свързани с печалбата.
Бихме могли да обобщим и уточним, че по своята същност контролерът се явява
генератор на цели и планове – един вид икономическа пилот, навигатор, който използва информационните масиви, като подпомага корпоративното ръководство в условията на динамично променяща се външна среда да взема оптималните управленски решения.[4] В този смисъл контролерът има мениджърска позиция, която му
дава следните права:
‐ да изготвя разпореждания, указания и инструкции;
‐ да предлага изпълнение на направените разпореждания;
‐ да изиска предприемането на конкретни мерки по повод на изпълнението
и/или неизпълнението на дадените разпореждания.
Контролинг концепцията не може да бъде успешно приложена от една единствена личност. Доколкото организациите прилагат контролинг концепция най-често се
среща следната структура: контролингът се изпълнява от специалист контролер, но
дейността му е насочена към подпомагане на мениджърите в процеса на вземане и
реализиране на стратегически, тактически и оперативни решения. В таблица 2 са
обобщени задачи присъщи на позицията контролер според отношение на американската и европейската концепция за контролинг. Различията са следствие от спецификата на бизнес средата и организационната политика и култура.
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Таблица 2
ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛЕРА
Американски модел на задачите
на контролера

Европейски модел на задачите
на контролера

1) Съставяне, координиране и контрол на 1) Консултиране и координиране в прореализацията на корпоративните плацеса на стратегическото планиране;
нове;
2) Управление на разходите;
2) Сравняване на реално получените ре- 3) Управление на процеса на движение
зултати с приетите стандарти и еталони;
на информацията;
3) Информиране на мениджмънта за ре- 4) Консултиране и координиране при
зултатите от дейността;
планиране на инвестиции;
4) Анализ и оценка на управленските 5) Провеждане на специализирани икопроцеси на всички нива и във всички
номически изследвания.
сфери на управлението;
5) Оценка на организационната и процесната структура на организацията;
6) Формулиране и използване на принципите и методите на работа в областта
на данъчното облагане;
7) Контрол и координиране при съставяне на отчети за държавната администрация;
8) Осигуряване на безопасност на имуществото;
9) Наблюдение и изследване на икономическите, политическите и социалните
фактори. Оценка за влиянието им
върху организацията.
Сложната и динамична бизнес среда, в която съществува съвременната фирма
задълбочават и разширяват обхвата на работата на контролера, респективно и неговите отговорности. В съвременната организация основните задачи на контролера са
свързани с основните управленски функции планиране, контрол, координиране. По
принцип, планирането е систематично ориентирано към бъдещето, целенасочено към
размисъл и поставяне на цели и мероприятия. Процесът на планиране спомага за
идентифициране и решаване на бъдещи проблеми и трябва да се основава на пълна
информация, прогнози и известна сигурност. Планирането е повтарящ се процес, при
който целите винаги се адаптират или актуализират. Резултатът от този процес е
план, в който са определени ресурси, отговорности, срокове, цели и действия на организацията в бъдеще. Индивидуалните задачи на контролера по време на процеса на
планиране са основно координиране и управление на задачата по планиране;
координиране на подплановете, с цел създаване на цялостен план и консултативно
участие при определяне на корпоративните цели. В този смисъл, разработването и
прилагането на подходящи системи и инструменти за планиране са отговорност на контролера. Той трябва да информира съответните ръководители за целите, да препоръча
лицата, отговорни за разходите и насоките за бъдещите действия. С други думи, ролята
на контролера е само да подкрепя или координира процеса на планиране. [13, стр. 100]
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Между планирането и изпълнението или влизането в сила на планираните обстоятелства минава известно време и междувременно могат да настъпят промени.
Това води до необходимото взаимодействие между планиране и контрол, при което
функцията на контролера се състои главно в наблюдението и оценяването на свързаната с плана закономерност. Чрез планирането, целевите стойности се определят и
дефинират, след което контролерът регистрира и анализира отклоненията между планираните и действителните променливи. Контролерът предоставя информация за необходимостта от коригиране на плана. За да се избегнат конфликти и съпротива от
страна на изпълнителите, контролерът се нуждае от познания за въздействието на
контролните системи върху поведението.[13, стр. 350]
Друга важна задача на контролера е да събира информация и да я предоставя на
отговорните лица. Цялата необходима информация се предоставя в точното време, на
точното място, в правилното ниво на детайлност за планиране и контрол. По-специално, това е информация, свързана с управлението, като например информация за
приходите, разходите и резултатите, както и нефинансови показатели за изпълнение.
Дори в процеса на предоставяне на информация, контролерът отново координира
действията си по единна информационна система и координира данните на информационната система с други системи. Информацията трябва да помогне за генерирането
на решения, да открива отклонения и да дава възможност за изпълнение на управленските задачи. Контролерът може да предостави информацията по различни начини – вербален, писмен, графичен или табличен. Предоставянето на информация е под
формата на система за докладване. [13, стр. 183-230]
Лице, което заема позицията контролер трябва да покаже своята способност за
обективна преценка в процеса на методично наблюдение и подпомагане на мениджмънта. Контролерът не работи сам, неговата основна задача е да конструира поредица от действия, които да привежда (адаптира) и координира в корпоративната
практиката (например – координация на докладите за различните области, в които
компанията реализира своята дейност) между отделните структурни звена на организацията. В този смисъл контролерът изпълнява широк набор от задачи, свързани с
координирането на дейностите по изпълнение на плана:
- помага за определяне на начина, по които ще се ръководи организацията;
- събира информация (за управленските тактики прилагани от конкуренцията,
интервюта с мениджърите и т.н.);
- събира предложения и координира резултатите от провежданите вътрешни и
външни проучвания;
- съобщава на ръководството синтезираната информация от своята дейност.
Тези задачи могат да се систематизират в зависимост от равнището на планиране.
В рамките на стратегическото планиране контролерът изпълнява следните задачи:
- подпомагане, планиране и евентуално провеждане на анализи на заобикалящата среда;
- разработване на сценарии и хипотези;
- подпомагане, планиране и помощ в работата по отношение на развитието на
нови техники или прилагането на програми за успешното реализирането на
различни корпоративни цели (придобиване на по-голям пазарен дял, например);
- подкрепа на мениджмънта при реализиране на нови стратегически цели;
- координиране на разбирането за корпоративните цели и пътищата за тяхното
постигане между всички работещите в организацията (мениджмънт и персонал);
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- съгласуване на стратегически цели с избрания начин на управление на организацията, подкрепа и насърчаване при развитие на планови проекти в стратегически области (като избор на седалище, обновяване на продукти, структура на
капитала, изследвания, развитие на служителите и т.н.);
- наблюдаване напредъка в планирането (сравнение с фактическото състояние,
анализ на отклонения);
- изготвяне на доклади за ръководството;
- насърчаване и развитие на мениджърските системи за информация;
- планиране и наблюдение на документооборота в компанията.
В оперативен аспект контролерът изпълнява следните задачи:
- помага мениджмънта при определяне на оперативните цели въз основа на
стратегическите цели;
- обобщава отделните частични планове (план за пласмент, за производство, за
финансиране и т.н.);
- създава или насърчава създаването на инструментариум за проследяване на
изпълнението (проследяване на разходите, на ефектите от рекламната политика на компанията и т.н.);
- проследява същинското развитие, констатира отклонения и ги анализира;
- докладва за отклоненията на ръководството и дискутира за тях с отговорните
лица, както акцентира на възможните коригиращи действия. [3]
Успешната работа на контролера зависи от професионалната зрялост и квалификация на контролера. Изискванията [8, стр. 8] към заемащите позицията контролер
зависят от конкретната сфера на отговорност и са свързани с конкретни обстоятелства (конкретни ситуации на работното място, корпоративната култура, организационна структура, а също така и от появата и развитието на нови приложни технологии). На практика един контролер се различава много малко от един счетоводител,
друг прилича много повече на по-висш мениджър. Съответно и компетентностният
профил на контролерите е много разнообразен. [10, стр. 49-53]
Като анализатор контролерът се фокусира върху анализа на свързаната с управлението информация и подготвянето му за нуждите на ръководството. В този аспект
изискванията към контролера са свързани с необходимите методологични и специфични за съответната бизнес сфера компетентности. Преди всичко е важно аналитичното мислене и високата степен на контрол. В ролята си на анализатор контролерът
трябва да работи по начин, ориентиран към ръководството, за да подготви цялата
информация в съответствие със спецификата на това ръководство като получателя.
Независимо от това, тази роля изисква и определена способност за разрешаване на
конфликти и умения за общуване, тъй като информацията трябва да бъде коментирана и презентирана. Тъй като задачите му обикновено са критични от гледна точка на
времето и са от значение за управлението, аналитичният контролер трябва да бъде
устойчив и способен да се справя.
В ролята на бизнес партньор контролерът е всеобхватен партньор на ръководството. Той трябва да се адаптира индивидуално към всеки мениджър и да го подкрепя
в съответствие с неговия бизнес опит и познания за цялата управленска задача. По
този начин обхватът на задачите на бизнес партньора надхвърля работата му само с
цифрите. Без това познаване на информацията, обаче контролерът не може да изпълнява ролята на бизнес партньор. [11, стр. 100]
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Контролерът трябва да може да превърне идеите в цифри, да проникне комплексно в планирането и да анализира причините за отклоненията. Овладяването на
инструментите за контрол и оценка е също толкова необходимо, колкото и подходящата комуникация. Нагласите на ръководителите и професионалните им умения
трябва да бъдат правилно и логично оценени от контролерите. За да подкрепи мениджърите равнопоставено, контролерът трябва да знае управленските отговорности на
всеки мениджър. В ролята на партньор е важно контролерът да докаже своята устойчивост, неподкупност, неутралност и опора на мениджъра. В случай на конфликт,
контролерът трябва да действа като координатор между различните ръководители.
Поради относителната им независимост контролерите в една организация са в
добра позиция да действат като поддръжници и двигатели на процесите на промяна,
като по този начин допълват и облекчават тежестта на управлението. В тази роля
контролерите се нарича агенти за промяна (Change Agent). Контролерите са спътници и инициатори на процесите на промяна. Основните изисквания към контролера в
ролята му на агент за промяната са умения като умереност, поведенчески и комуникационни умения. Въпреки, че тези умения могат да бъдат научени, те трябва да бъдат развивани. В тази си роля контролерът придружава процесите на промяна в компанията. [19]
В ролята на Change Agent контролерът е интегриран много рано в процеса на
стратегическия анализ. В резултат на това трябва да бъде по-ангажиран с конкурентните фактори на диференциацията на компанията и пазарните събития. Само тогава
контролерът може да консултира темата за промяната, проактивния подход или да
даде правилен стратегически съвет. Той участва в разработването на стратегията и
следователно работи критично с оперативното управление. Промените обикновено са
възможни само със съпротива, поради което в ролята на Change Agent контролерът
трябва да е съвестен, чувствителен, кооперативен, екипно ориентиран и неутрален.
Целта на тази все по-стратегическа роля на контролера в съвременната организация е
да насърчава положителния растеж. Контролерите работят и извън обичайната си
област на дейност и имат пряко влияние върху промените в продуктите, организацията и развитието на пазара.[9] Стратегическият контролер може да действа като
агент за промяна, само когато има усет за промяна и е отворен за иновации. [16,
стр. 42-43]
Успешната работа на контролера изисква от него да притежава определени
компетентности. Различните области на компетентност на контролерите трябва да се
разглеждат в мрежа [11, стр. 33-35]. Професионалната компетентност означава притежаване на специализирани знания, придобити чрез професионално обучение или
трудов опит. Тя определя готовността и способността на една личност да се справят
със задачите, свързани с работата, самостоятелно, независимо и професионално, т.е.
уменията на майстора.
Компетентностен профил на контролера
Компетенциите на контролера можем да ги разделим в две групи: общи и специализирани. Общите професионални компетенции са класическите технически
изисквания към тях, като например овладяване на планирането или познаване на
финансовото счетоводство, които могат да бъдат обучени и усвоявани добре. Този
набор от компетенции формират основата за дейността на контролера. Тук се включват познания по макроикономика, комуникация, бизнес модели, процеси и ИТ, познания за индустрията, бизнеса и правните ограничения. Необходимите специализирани
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познания на контролера включват степен на бизнес администрация или специално
обучение. Изисква се овладяване на бюджетирането, планирането, счетоводството,
финансите и отчетността и изчисляването на инвестициите. По подобен начин, контролерът трябва да има опит в дейностите по контрол и анализ, както и в управлението на проекти. Необходими са обширни познания в областта на разработването и поддръжката на информационни системи, както и на инвестиционните сметки и в работата с подходящ софтуер. По-специално е необходимо задълбочено познаване на системите за контрол и планиране. Поради разпространението на международното
счетоводство знанията за международните счетоводни стандарти също стават все поважни. [6, стр. 71]
Тъй като контролерите, които работят в корпорации, обикновено обменят данни
от колеги по целия свят или трябва да правят презентации на чужд език на членовете
на борда или колеги, често изискване е притежаването на добре обоснованите
езикови умения.
Освен това се предполага, че е необходимо разбирането на техническите характеристики и конструкции, защото продуктите стават все по-технологично сложни. Знанията за организацията, методите за оперативен маркетинг и намаляване на разходите също са част от компетентностния профил на контролера. [14, стр. 18]
Познавателните познания и познанията за мотивационните инструменти са необходими на контролерите, за да повишат ангажираността на служителите за постигане
на бизнес целите и да повлияят на тяхното поведение. Контролерът трябва да интегрира всички оперативни зони в цялостната система. Поради това неговият опит трябва да бъде широк. [14, стр.18]
От контролерите все повече се изискват аналитични умения на високо ниво като
важно методологично умение за генериране на смислени анализи. Освен това, познанията за сценарийни техники, комуникационни техники, техники за промяна, техники за представяне, реторика, техники на паметта, наставничество и езикови умения за
контролерите са също от решаващо значение. Едно от основните изисквания на контролера в сложната и динамична икономическа среда, която виждаме днес, е да се
осигури подкрепа на вземащите решения и да се ускорят решенията, като се намали
сложността им. [8, стр. 29-30]
За да направи това, контролерът трябва да може да координира мерките за
постигане на целите, да открива коефициенти на загуба и да предлага и инициира
мерки за противодействие. Аналитичното мислене, което използва контролерът
трябва да е обективно и рационално, като по този начин поддържа независимостта и
подкрепя непопулярните мерки. За това той трябва да застане зад компанията и да
може да се идентифицира с нея и по никакъв начин да не бъде песимистичен, в противен случай това може да има демотивиращ ефект върху другите. Той трябва да
филтрира много информация, използвайки я за най-важното, да съобщава информацията разбираемо и да е в състояние да се изрази устно и писмено. Контролерът
трябва да има някакъв вид търговско поведение, да представя своите знания и информация в писмена и устна форма, така че получателят на информацията да разбира не
само това, към което се стреми контролерът, но и да се убеди в правотата му. [14,
стр. 15-18]
В резултат на цифровизацията, контролерът трябва да разширява своята методологична компетентност. Поради цифровите промени в различни процеси, корпоративни и секторни области, както и в областта на информацията и анализите, е необходимо контролерите да се изградят подходящи методологически компетенции. [15,
стр. 48-49]
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Съществува и необходимост от бизнес компетентност. Тя се отнася до подробни
и добре обосновани познания за компанията. Бизнес компетентността описва разбирането на продуктите, пазарите, технологиите и организацията на съответната компания. Това включва и експертизата на ключовите фактори за успех, вътрешната логика
на успеха, както и стратегическата ориентация. Контролерите трябва да разширяват
бизнес знания, които използват за изпълнение на задачите си. В резултат на това те
играят важна роля в компанията и активно участват в стратегическата ориентация.
Конкурентният натиск принуждава компаниите да увеличат ефективността си в дългосрочен план. Това работи само, ако управленското ниво се поддържа от контролери, които разбират бизнес модела, могат да предоставят правилната информация и да
показват потенциала за развитие. [17]
Контролерите трябва да са наясно с целите на компанията, да бъдат бдителни и
внимателни и да наблюдават с емпатия това, което се случва в областта на отговорността им. Само когато става въпрос за прилагане на мерки чрез участие на всички,
които вземат решения се изпълнява контролната функция.
Контролерите трябва да работят с достатъчна бизнес компетентност, защото
изискванията към бизнес компетентността на контролера в съвременната организация непрекъснато се повишават. [11, стр. 85]
При изграждането на своите бизнес умения обаче те зависят от желанието на
ръководителите да включват контролерите в техните процеси и да споделят бизнес
знания с тях. Едва тогава контролерът може да подкрепи оперативни мениджъри с
подходящи анализи и системи в своите задачи за вземане на решения. [7, стр. 85]
Социалните и личните компетенции са характеристиките, които отличават добрите контролери от много успешните контролери. Комуникативните умения са много
важни за контролерите, защото те трябва да могат да дават комплексни отговори на
управлението по интегриран начин. Освен това, контролерите се нуждаят от умения
за работа в екип, емоционална компетентност, определяне на цели и умения за развитие, способност за мобилизиране и мотивиране, интерес към изграждане на социални
мрежи, самоуверено и уважително взаимодействие с други хора. [12, стр. 24]
Контролерът трябва да може да овладее сътрудничеството между отделните части и да разбере чувствителността на своите събеседници, дори ако това често изисква
голямо търпение. Той трябва да е в състояние да разбие корпоративните цели в отделни области и да ги превърне в разбираеми цели, така че да се приемат с разбиране
от изпълнителните директори. Съответно, контролерът трябва да събира, обработва и
показва информация в съответствие с приемника, ако е необходимо и по целенасочен
начин, така че да могат да бъдат пречупени определени мисловни модели на получателя. Само когато контролерът отговаря на това изискване, е възможно той да изпрати съответните контролни импулси. [17]
Като част от задачата за предоставяне на информация, контролерът има интерфейси към цялата организация, тъй като източниците на информация са децентрализирани. Това води до необходимостта от многобройни контакти и създаване на работна мрежа за различни подрайони, професионалисти и служители на компанията.
Особено важно изискване за контролера е способността за комуникация. [20]
Една примерно съдържание на професионалните изисквания, базисните и функционалните компетентности е показано в таблицата… Конкретизиране на съдържанието им следва да се направи съобразно спецификата на дейността на съответната
организация.
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Таблица 3
ПРИМЕРНО ОПИСАНИЕ НА ПРОФИЛА НА КОНТРОЛЕРА В ПРЕДПРИЯТИЕ Х
І. Примерни професионални изисквания към длъжността контролер
- обучение за контролер във висшето образование или като повишаване на квалификацията;
- обучение, гарантиращо на контролера знания във вътрешното / управленското и
външното / финансовото счетоводство и стратегическото и оперативното планиране и контрол, практически опит в отрасъла;
- знание на чужди езици;
- приложни знания в информационните и комуникационни технологии, наред с
офис-софтуер и приложни системи като SAP и инструменти за анализ на данни
(управленски информационни системи),
- методи за презентиране.
ІІ. Елементи на компетентностния профил
1. Някои базисни компетентности на контролера
- Способност за аналитично мислене – контролерът не работи само с числа, да той
подготвя различни анализи и разчети, но освен числата под внимание следва да
бъдат взет и отчетени – политическите, икономическите, социалните, демографските
и т.н. фактори, които пряко и/или косвено оказват въздействие върху компанията;
- Способност за ретроспективен анализ – времевият хоризонт в работата на контролера не е минало. Той се движи от настоящето към бъдещето чрез контрол,
анализ, прогноза, набелязване на цели и разработване на мероприятия, базирайки се на факти от миналото;
- Способност за стратегическо мислене – той трябва да умее правилно да интерпретира и дефинира икономическите реалности, т.е. да определи стратегическите фактори за успех, да изведе възможностите и заплахите и съгласно потенциала на фирмата да предложи за избор различни стратегически решения, за
него разходите и приходите не са даденост, а променяща се действителност от
познати възможности и рискови хипотези;
- Способност да убеждава, да мотивира хората, да ги приобщава към своята идея,
към идеята на компанията. Той трябва не само да дава препоръки, а да успее да
мотивира служителите на практика да приложат тези препоръки;
- Сила да защитава мнението и решенията си – контролерът трябва да умее да се
противопоставя на формалната структура и статуквото;
- Способност за комуникация – контролерът трябва да умее да презентира оценките си, отчитайки авторитета на ръководителите и същевременно да съчетава
авторитета на знанието с авторитета на поведението;
- Способност за работа в екип и корпоративно действията му да са в непосредствена връзка или взаимодействие с всички звена на фирмата. Той ползва и
предава информация от и във всички звена и от него се изискват умения да прилага подходящи стратегии за разрешаване на конфликтни ситуации.
- Способност да се ангажира с фирмената култура и да се идентифицира с ценностната система на фирмата.
2. Някои функционални задължения на контролера
‐ Поддържане отчетността на всички активи, пасиви и транзакции;
‐ Следене на регулярния одит на горепосочените елементи;
‐ Иницииране на мерки и процедури (чрез взаимодействие с други служители и
ръководители) за постигане на икономии и по.добра ефективност;
‐ Подготвя и одобрява всички финансови доклади и помощни отчети;
‐ Консултиране и координиране при съставянето на бюджетния пакет на предприятието;
‐ Изготвя специални доклади и изследвания.
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Заключение
Контролингът като нова система за управление и контрол все повече намира
място за приложение предимно в организациите от реалния сектор. Концепцията за
контролинг-системата е базирана на функциите планиране, контрол, анализ и информационно осигуряване. Тя е ориентирания преди всичко към поддържане и координиране на процесите във фирмата при реализацията на управленските решения. Оптимизацията в работата на ръководителите намира израз в три ключови направления –
регистриране на отклонения от плана, анализ на тези отклонения и осигуряване на
инструментариум за преодоляване на отклоненията. Контролинговият процес като
обособена и специфична човешка дейност се изпълнява от контролерите в предприятието. Като всяка друга позиция в предприятието, така и позицията на контролера
изисква определен набор от компетентности. Притежаването им е предпоставка за
ефективно изпълнение на функционалните им задължения.
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Аннотация: В статье рассмотрены негативные и позитивные факторы не
позволяющие России подняться на более высокий уровень экономического развития и
войти в пятерку стран лидеров. Проводится сравнение стран по экономическим и
социальным показателям, таким как внутренний валовой продукт и его среднегодовой прирост, динамика вклада различных отраслей в ВВП, показатель информационно-коммуникационных технологий и инновационной составляющей развития, а
так же социальных настроений общества относительно проводимой экономической
политики. В дополнении к этим цифрам используется рейтинг конкурентоспособности стран, разработанный немецким учёным, доктором экономических наук,
основателем и президентом Всемирного экономического форума Швабом Клаусом
Мартином.
Ключевые слова: Внутренний валовой продукт, добавленная стоимость, инновации,
рейтинг конкурентоспособности, экспорт, импорт, чистый отток капитала,
показатели социальных настроений.
Abstract: The article considers the negative factors that prevent Russia from rising to a
higher level of economic development and entering the top five countries. The comparison
of countries on economic and social indicators, such as gross domestic product and its
average annual growth, the dynamics of the contribution of various industries to GDP, the
indicator of information and communication technologies and innovation component of
development, as well as social attitudes of society regarding the economic policy. In
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addition to these figures, there are the competitiveness rating of countries developed by the
German scientist, doctor of economic Sciences, founder and President of the world
economic forum by Schwab Klaus Martin.
Keywords: Gross Domestic Product, value added, innovation, competitiveness rating,
exports, imports, net capital outflow, indicators of social sentiment.
Современный мир и особенно страны с развитой экономикой впитали в себя
черты смешанной экономической системы. Примеры таких систем можно наблюдать
во всём мире. В Европе смешанные черты экономик стали стандартом жизни позволяющими управлять экономическими процессами, как централизовано, так и децентрализовано, одновременно используя государственную и частную собственность, развивая государственное и муниципальное управление, общественную и
социальную деятельность, гармонично сочетая капиталистическую систему хозяйствования с чертами социалистической централизованной системы управления. Ярким
примером таких стран стали Германия, Швейцария, на востоке – Китай, Сингапур,
Южная Корея на Американском континенте – Канада и Америка, на севере Финляндия, Швеция. Эти страны успешно развивают государственные, коммерческие,
социальные институты для обеспечения правовой и социальной защиты граждан,
преумножая валовой внутренней продукт в сочетании с государственным управлением и распределением экономических благ для обеспечения экономических гарантий, и улучшения качества жизни.
Экономика СССР представляла собой вторую по объёму ВВП по паритету покупательской способности. Доля экономики в общемировом валовом продукте составляла 20%. Соотношение производства средств производства к производству предметов потребления составляло 75,3% и 24,7%. В Соединённых штатах Америке это же
соотношение составляло 53,8% и 46,2% [1]. В целом эти цифры не могут служить
доказательством высокопроизводительной или высокоэффективной экономики, но
доказывают значимость СССР и его влияние на мировое развитие. Правительство в
то время уделяло огромное внимание внедрению научно-технического прогресса на
предприятиях России, поэтому Советский Союз держал „пальму первенства” по
выпуску: чугуна и стали, нефти и газа, металлорежущих станков, минеральных
удобрений, пиломатериалов, производству военной техники и др.; занимал второе
место по добыче золота, улову рыбы и морепродуктов, добыче угля и т.п.,. В течение
1970-1983 гг. ВВП на душу населения в СССР увеличился на 1 867.0 долларов (в 2.0
раза) до 3 655.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих
ценах равен 143.6 долларов или 5.7% [2 ].
Сегодня, после 30 лет. перестройки и проведения реформ, Россия вновь проявляет свои амбиции и претендует лишь на 5-ое месте в общемировом лидерстве. Современная система государственного управления, хотя и является подобием системы
СССР с точки зрения централизации управления и его монополизации, но в сущности отличается не только системой контроля за расходованием финансовых и материальных ресурсов, но и системой распределения и перераспределения материальных благ. Федеральная антимонопольная служба сетует на то, что „государство уже
не просто устанавливает правила ведения боевых действий, но пытается регулировать всю экономическую систему страны.”
По оценке Федеральной Антимонопольной службы до финансового кризиса 1998 года, доля государства в ВВП составила 25%, а в 2018 году эта доля уже состав 60-70%.
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Международный валютный фонд оценивает долю государственных компаний около
33%. Разница в оценках объясняется тем, что частные компании, принадлежащие
„своим людям” слишком близки к высокопоставленным лицам государства, что бы
принимать самостоятельные решения. Монополизация крупных корпораций и компаний не придаёт Правительству уверенности в том, что темпы роста экономики будут
расти, инвестиции увеличиваться, а бедность сокращаться. Аудиторы счётной палаты
сильно сомневаются, что Россия осуществит прыжок от 1,7% роста ВВП заложенного в прогнозном значении в бюджет 2020 года к 3,1% роста ВВП к 2021 году,
поэтому Министерство финансов и Счётная палата не поддерживает столь оптимистического прогноза, сделанного Министерством экономического развития. Темпы
роста инвестиций (5-6,5% в 2020 и 2021 соответственно) и сокращения бедности
ставятся так же под большое сомнение. Наиболее яркий критерий оценки темпов
роста экономического развития России и других стран – ВВП по приоритету покупательской способности.
Списки стран по ВВП (ППС) в триллионах долларов США2
Табл. 1
Страна

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Китай

16,7

18,3

19,8

21,3

23,2

25,3

США

16,8

17,5

18,2

18,7

19,5

20,5

Индия

6,7

7,4

8,0

8,7

9,6

10,5

Япония

4,9

5,0

5,1

5,3

5,4

5,6

Германия

3,6

3,8

3,9

4,0

4,2

4,4

Россия

3,8

3,9

3,8

3,9

4,0

4,2

Примечание: в десятку стран по этому критерию (кроме указанных в таблице)
вошли такие страны как: Индонезия (7-ое место) Бразилия (8-ое место), Великобритания (9-ое место), Франция (10-ое место).
После сильного спада большинства направлений экономической деятельности в
2015 году произошло их восстановление. Из отрицательной области (динамика направлений промышленного производства, государственного управления, образование
и здравоохранение, сельское хозяйство и рыболовство) в 2018 году перешли в
2

Оценено авторами по оценкам:
GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF (15.10.2019). Дата обращения
15 октября 2019
GDP based on PPP share of world total (англ.). IMF (15.10.2019). Дата обращения 15 октября
2019
GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). Всемирный банк (29.09.2019). Дата
обращения 3 октября 2019
GDP based on PPP 2018 (англ.). Всемирный банк (19.09.2019). Дата обращения 3 октября 2019
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область положительных значений Рис 1. Динамика 2018 года, хотя и является положительной, но негативно отражается на социальной защищенности граждан России,
потому – что влечёт сокращение расходов на здравоохранение и образование. Созданию цепочки добавленной стоимости в структуре ВВП России мешает сырьевая направленность экономики, высокая составляющая импортных комплектующих в структуре ВВП машин и оборудования промышленности.
Кроме того, процент увеличения добавленной стоимости государственного
управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения состав‐
ляет 3,5%, а сектор обрабатывающей промышленности по сравнению с 2017 годом
увеличился лишь на 1,5%. Для сравнения, Китаю удалось увеличить объём обрабаты‐
вающей промышленности в 14 раз за 20 лет.

Рис. 1. Вклад видов экономической деятельности в прирост ВВП.
В России лишь 9,6% промышленных компаний инвестируют в инновации, около
8% компаний телекоммуникационной сферы и 3-х процентов в сельском хозяйстве.
Такие показатели не обеспечат инновационного роста в этих отраслях. По показателям инвестиций в НИОКР и инновационным вложениям, Россия оценивается в 40,3
млрд. дол. по паритету покупательной способности (исследования ЮНЕСКО). Однако это составляет лишь 1,1% от ВВП, что сразу же отбрасывает Россию за пределы
15-топ стран мира. Для сравнения среднемировой показатель – 1,7%, а для северной
Америки и западной Европы это 2,5% [3]. Доля машиностроения в стоимости экспорта страны отражает степень вовлечения национальной отрасли в международное разделение труда, уровень востребованности продукции на мировом рынке, связанный,
прежде всего, с ее качеством. По экспорту машиностроение в России занимает 2-ое
место после ТЭК. Эта отрасль дает 15% экспорта России. Минэкономразвития России
прогнозировало, что рост обрабатывающей промышленности России в 2019 году
составит 2,0 % [4]. В то же время, по данным Института проблем естественных моно174
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полий 40% ВВП России создается за счет экспорта сырья, в том числе 25 % экспорта
нефти и газа. Машиностроение, электроника и другие высокотехнологичные отрасли
формируют 7-8% отечественного ВВП. Экспорт высокотехнологичной продукции
составляет всего 2,3% от промышленного экспорта России. Для сравнения: в США
эта цифра равна 32,9%, в Китае – 32,8%. Удельный вес России в глобальном экспорте
наукоемкой продукции не превышает 0,3%. На долю отечественного станкостроения
приходится не более 1% станков, закупаемых российским бизнесомх [5].
В дополнении к этим цифрам воспользуемся методологией конкурентоспособности стран, которую разработал немецкий учёный, доктор экономических наук,
основатель и президент Всемирного экономического форума Шваб Клаус Мартин.
На макроэкономическом уровне есть несколько критериев, которыми может гордиться Россия ввиду того, что они отражают позитивные стороны текущего состояния и снижают уровень социальной напряжённости. Россия в 2018 году имела достаточно стабильную политику на макроуровне (55 место из 140 стран) и не высокий
государственный долг (56 место из 140 стран), существенный ВВП (6 место из 140),
большой внутренний рынок (6 место из 140). Умеренная и управляемая инфляция не
вредит экономике, снижая неопределённость в ожидании отдачи от инвестиций, повышает вероятность планируемой доходности.
Несмотря на снижение, её уровень ещё достаточно высок в России (102 место из
140 стран). Потеря макроэкономической стабильности, инфляция, во взаимосвязанном мире, где капитал быстро реагирует на происходящие экономические и
политические изменения, может увеличить отток капитала с дестабилизирующими экономическими последствиями. Так происходило в 2018 году, когда отток
капитала увеличился в 2,7 раза. Чистый отток капитала из России вырос по сравнению с 2017 годом до 67,5 млрд. долл. По прогнозам центрального банка отток из
России капитала за 2019 год составил, вероятнее всего, не превысит оттока за 2018 год и
прогнозируется на уровне 50 млрд. долл.
Своим указом Петр первый 12.01. 1722 года учредил прокуратуру. В указе была
определена следующая задача: „уничтожить или ослабить зло, проистекающее из
беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония. Эта задача не решена и сегодня. Следует отметить определённые позитивные сдвиги в направлении
независимости судебной системы, повышении эффективности правовой базы при
разрешении споров необходимо отметить улучшение критерия свободы слова и печати (121 место из 140 стран), но этого недостаточно. Критерий независимости судебной системы ухудшается по сравнению с 2017 годом. Рейтинг судебной системы
России в делах правосудия не высок – 92 место из 140 стран за 2018 год. В 2018 году
(по сравнению с 2017), увеличилась организованная преступность (78 место из 140
стран), участились случаи убийств (117 место), возрос терроризм (118 место). Тяжёлым грузом на развитие экономики России ложится и такое зло как коррупция – 113
место из 140 стран. Индекс коррупции практически не меняется уже несколько лет.
Недостаточно хорошо защищена собственность имущих граждан (112 место). Этот и
ряд других факторов негативно действуют на развитие малого бизнеса в России.
По итогам 2018 года малый бизнес понес серьезные потери в доверии органам
государственной власти. Рейтинг доверия государственной власти страдает из – за
непопулярных мер и, в целом, проводимой внутри страны политики на увеличение
налогового бремени, сокращение величины оплаты труда рядовых работников, повышение пенсионного возраста. Вместо создания благоприятных условий малому бизнесу в 2018-м государство увеличивает налоги. Несмотря на общий фон создания
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благоприятного климата, ужесточаются условия ведения бизнеса: увеличились
штрафы за неуплату страховых взносов, выросла нагрузка на доходы физических лиц
и взносам, увеличился единый налог (ЕНВД) на 4%, стали существенными влияние
санкций. Россия занимает 106 место (из 140 стран) по финансированию малого и
среднего бизнеса, доступности венчурного капитала 93 место, ставка регулирования
банковского капитала – 42 место. Особенно болезненно отражается на экономике –
уменьшение на 0,37 % числа малых инновационных предприятий. Центр по изучению общественного мнения ВЦИОМ провёл исследование по индексам настроений
или социального самочувствия граждан России. Исследования проводились с 2014
года до настоящего времени. Результаты исследования за сентябрь 2019 года по сравнению со вторым кварталом 2014 года тоже не радуют. Практически все показатели
социальных настроений значительно снизились.
Таблица индекса социальных настроений
Табл.2
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Индекс социальных настроений (в пунктах)
„В какой мере Вас устраивает сейчас жизнь,
которую Вы ведете?“
„Как Вы считаете, через год Вы (Ваша семья)
будете жить лучше или хуже, чем сейчас?“
„Как бы Вы оценили в настоящее время
материальное положение Вашей семьи?“
„А как бы Вы оценили нынешнее экономическое
положение России в целом?“
„Как бы Вы оценили в целом нынешнюю
политическую обстановку в России?“
„Насколько Вы согласны с тем, что дела в стране
идут в правильном направлении?“

2 кв.2014

Сент. 2019

74

48

73

51

75

51

64

29

77

40

77

45

Таблица составлена автором на основании данных ежемесячных Экспрессопросов, проводимых ВЦИОМ по репрезентативной общероссийской выборке [6].
Таким образом, как видно из таблицы 2, индексы социальных настроений значительно снизились. Это говорит о том, что Россияне, в целом, не удовлетворены: проводимой экономической политикой, собственным экономическим положением, вектором развития страны в настоящем и будущем, а так же не оптимистично смотрят в
будущее относительно перспектив улучшения собственного положения. Следует
отметить, что процесс количественных изменений происходит достаточно медленно,
особенно в практической плоскости, например, патентные заявки на изобретения по
сравнению с 2013 годом в области ИКТ не возросли, а снизились. Показатель,
определяющий развитие ИКТ и воздействие на конкурентоспособность является
валовая добавленная стоимость сектора ИКТ в процентах к ВВП. Показатель темпа
роста Внутреннего Валового Продукта (ВВП) и его добавленной стоимости является
необходимым условием роста конкурентоспособности. Из таблицы видно, что она,
практически, не изменилась в процентах к ВВП и составляет 2,7%.
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Основные показатели развития цифровой экономики в России.
Табл.3
Показатели цифровой
экономики
1
Внутренние затраты на исслед.
и разработку по направлению
„Информационно-телекоммуникационные системы“,
в % к общему объему затрат.
Публикации российских авторов
в области ИКТ в изданиях,
индексируемых в базе данных
Web of Science: всего, ед.

2013

2014

2015

2016

2017

2

3

4

5

6

8.0

8.3

8.2

8.3

8.4

1529

2593

3678

3927

4036

в % от общемирового числа
публикаций в области ИКТ

0.82

1.27

1.62

1.70

2.10

Патентные заявки на изобретения
в области ИКТ, поданные
российскими заявителями всего, ед.

1772

1763

1898

1532

1732

0.44

0.45

0.35

0,41

2.7

2.6

2.7

в процентах от общемирового числа
патентных заявок в области ИКТ
Валовая добавленная стоимость
сектора ИКТ в процентах к ВВП*

По доле в ВВП сектор ИКТ сопоставим с энергообеспечением (2.9% ВВП), на
треть ниже сельского хозяйства (4.4%). От лидеров по этому показателю – Республики
Корея, Швеции, Финляндии – наша страна отстает в 2-3 раза. [7]
Надежды на четвертую индустриальную революцию и её волшебное влияние на
экономику постепенно таят. Причиной слабого эффекта получаемого в индустрии –
это низкий коэффициент обновления оборудования, острая необходимость замены
оборудования третьего, четвёртого технологического уклада пятым и шестым, а так
же недостаточный уровень подготовки кадров в процессе внедрения IT-технологий,
Smart-технологий и, в целом, цифровых технологий. Сегодня Россия не является
страной высокой индустриализации, поэтому быстрого эффекта ждать не стоит.
Таким образом, для обеспечения вхождения Росси в пятёрку следует проделать
серьёзную работу:
 демонополизации экономики и развитию малого бизнеса;
 ускоренному темпу обновления оборудования в машиностроительной
отрасли, изменения структуры добавленной стоимости;
 увеличить темпы роста ИКТ и её удельный вес в валовой добавленной
стоимости;
 снизить отток капитала за рубеж до минимума (10-15 млрд. долл.) в ближайшее время;
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 повысить такие критерии как независимости судебной системы, свобода
слова и печати, обеспечить защиту частной собственности и завоевать доверие граждан к проведению реформ.
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ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ „ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ“
ПРИ ИЗБОР НА ДЕСТИНАЦИЯ И СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН
проф. д-р Лина Анастасова
Бургаски свободен университет

BULGARIAN TRAVELERS’ BEHAVIOR ON BEHALF OF
DESTINATION AND ACCOMMODATION CHOICE
Prof. Lina Anastassova PhD
Burgas Free University
Abstract: The main goal of this research paper is to make an attempt for exploring the
behavior of the Bulgarian non-organized travelers concerning their destination and
accommodation choice with comparison to the behavior of the travelers in the past. The
second study goal was to identify the typical profile of the Bulgarian travelers. The
research method was based on content analysis of the information from the open-ended
questions to the members of a closed Bulgarian group „Travelling in the world” in
Facebook. The sample consists of 164 respondents which responses on voluntary basis
form the primary research information. Тhe study identified 3 main travelers’ segments
among the Bulgarians travelers called by the author as follows: „Comfort Travelers”,
„Adventurers” and „Travelers around”. The final part of the paper includes some
conclusions from the study about the actual Bulgarian travelers’ behavior on behalf of
destination and accommodation choice.
Key words: travelers’ behavior, information sources, destination and accommodation
choice
Въведение
Туризмът в 21 век е една от най-желаните и практикувани активности през
свободнотo време. Като такава дейност туризмът е обратното на работа и всъщност е
една „илюстрация как работа и свободно време са организирани като отделни и
регулирани сфери на социалната практика“ (Urrry, 1990). Докато преди 2 века туризмът е бил съвсем елитарно занимание и пътуващите са били само представители на
зараждащата се буржоазия и членове на аристократичните фамилии в Европа (Cohen,
1979b), то в днешно време поради разнообразието на дестинации, цени и видове
транспорт, пътуват представители на различни слоеве на обществата. Международният туризъм става все по-масово явление под различни форми, цикълът се завърта,
което от своя страна води отново до по-разнообразно предлагане от възможности за
пътуване. В същото време през последната декада с развитието на информационните
трехнологии се наблюдава едно интересно явление, а именно нарастване на дяла в
международен мащаб на туристите, които сами организират всички компоненти на
пътуването си без да използват туристически посредници – транспорт, трансфер, нощувки, изхранване и посещения на забележителности и всякакви допълнителни услу179
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ги. Но въпреки напредъка на Интернет в началото на 21 век, туристите до 2004-2005
година т.е. до началото на настъплението на социалните мрежи и онлайн платформите за резервации, все още разчитат на посредничеството на класическите посредници – туроператори и турагенти (Kracht & Wang, 2010; Gursoy & Umbreit 2004).
Постепенно ситуацията се променя и в онлайн информационните канали се включват
все по-активно и социалните мрежи, през които вече минава традиционната устна
реклама в туризма от познати и приятели. Неслучайно множество изследвания през
последната декада са фокусирани върху свързани със социалните мрежи теми като
„виртуални общности“ (Illum, Ivanov & Liang, 2010), позиции на социалните мрежи в
търсачките (Xiang & Gretzel 2010), адаптиране на социалните мрежи към националните пазари (Gretzel, Kang, & Lee 2008) и влияние на социалните мрежи върху брандинг стратегиите на дестинациите (Munar, 2011).
Тъй като всяко пътуване е вид социо-културно преживяване, американският изследовател N.Graburn има известно основание като предлага концепцията за разграничаване на времето на „обикновено“ и „сакрално“, що се отнася до връзката му с
туризма (Graburn, 1989). Докато понятието „обикновено, прозаично“ според Graburn
се отнася до от ежедневния живот, то пак според него времето от туристическото пътуване е „неординерно, необичайно“ и в този смисъл то е „сакрално“ т.е. свещено
(Graburn, пак там). Всъщност още Дюркхейм пръв подхвърля идеята, че „туристите
се подготвят за ваканцията си така, както поклонниците се подготвят за предстоящо
поклонение“ (Durkheim, 1964). Търсенето на информация е важна дейност при планирането и подготовката на пътуване зад граница поради важността на решението и по
тази причина още през 80те и 90-те години има множество изследвания посветени на
тази дейност и те проучват в международен мащаб какви информация и по какви
въпроси свързани с пътуването се търси най-често (Schul & Crompton 1983; van Raaij
1986; Fodness & Murray 1997; 1999; Vogt & Fesenmaier 1998; Gursoy & Umbreit 2004).
От тази гледна точка е интересно да се проучва как българските туристи подготвят
своите туристически пътувания и тъй като масовият турист – потребител на организирани пътувания е много по-проучван, за мен е по-интересен в дадения момент как
подготвя пътуванията си индивидуалният турист в България, който рядко ползва пакетни ваканции.
Статистиката за международните пътувания сочи, че според оценките през 2016 г.
62,1 % от населението на ЕС – 28 на възраст 15 и повече години са пътували с лична
цел – т.е. през годината са реализирали най-малко едно пътуване с такава цел 1. В
някои държави-членки на ЕС, повече от половината от всички туристически пътувания през 2016 г. са били в чужбина. Такъв е случаят с Люксембург, Белгия, Малта и
Словения (както и с Швейцария). В Румъния и Испания обаче под 10% от пътуванията на пребиваващите в тези държави лица са били в чужбина. Тези стойности изглежда се влияят както от големината, така и от географското положение на държавите
членки (при пребиваващите лица в по-малките и разположените на север държави
обикновено се наблюдава по-голяма склонност за пътуване в чужбина)2. Българските
граждани също увеличават пътуванията си в чужбина, макар и преобладаващо до поблизки дестинации, отколкото гражданите на западноевропейските страни. През 2017 г.
българските граждани са реализирали общо 6 227 623 пътувания в чужбина по всич1

Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics/bg#,
достъп 26 юни 2019 г.
2
Пак там, достъп 26 юни;
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ки видове цели, а увеличението спрямо 2016 г. е 15,5%. Що се отнася до разходите на
българските граждани за пътувания в чужбина, те също нарастват през последните
години, като през 2018 година общите разходи за такава дейност са 671,631 млн.
лева, от които 599,243 млн. лв. са за лични пътувания вкл. и за туристически пакети,
а 72,388 млн. лв. са за професионални пътувания3. Тъй като преобладаващата част от
пътуващите българи използват организирани почивки с туристически пакети – ол инклузив, полупансион, както и c организирани екскурзионни турове, възниква въпросът как избират дестинациите и средствата за подслон тези, които предимно сами организират пътуванията си и какви информационни и резервационни канали използват те.
Настоящата статия е опит да се изследва поведението на българските „пътешественици“ т.е. хора пристрастени към пътуванията от гледна точка на подхода им при
избор на дестинация и при избор на средство за подслон, както и да се очертае типичният профил на пътуващите българи до чужди дестинации няколко пъти годишно,
основно за опознаване на други култури и природни забележителности, както и за
релаксация.
Методическа рамка на проучването
Методът, който е използван от автора за целите на проучването, е контент-анализ
на информацията от отворени въпроси зададени към затворена българска група на
„пътешественици“ във Фейсбук, анализ на информация от профилите на респондентите от тази мрежа, както и на други профили на активни хора от групата относно
въпроса кои държави и континенти са най-посещавани от групата на „пътешествениците“. Общият брой на извадката проучени лица е 164 души, като стурктурата й е
следната: извадката на подалите лично отговори е от типа на стихийните извадки,
според отзовалите се, като броят на лицата е общо 81– тридесет и един отговора, от
които са получени директно в сайта под въпросите и петдесет и два отговора са
получени в месинджъра и на емейла на автора от лицата, които го имат. Другата част
от 83 души са активни потребители в сайта на групата с много постове и коментари,
като е изследвано поведението им чрез информацията, която дават по отношение на
използваните информационни канали при избор на дестинация, както и на използваните канали при избор на средство за подслон.
Социално-демографски и професионален профил на респондентите и предпочитани дестинации
Според анализа на информацията в профилите на респондентите, 53,1% от
лицата живеят в България, а 46,9% са установени към момента в чужбина-предимно в
Западна Европа. Преобладаващата част от тях са били минимум 3-4 пъти в годината
на пътешествие, почивка или организирана екскурзия в чужбина с продължителност
над 5-6 дни, като повечето пътувания са в по-далечни дестинации: Азия – Среден и
Далечен изток, Латинска Америка, САЩ и по-рядко Африка4. По отношение на признака „образование“ около 58% от респондентите са с висше образование в различни
области – предимно икономически и хуманитарни професии и по-малко са от областта на инженерните науки и информационните технологии. Малко повече от половината са посочили, че са семейни или обвързани, другите не са посочили семеен
3

НСИ, Годишник 2018 г., София, https://www.nsi.bg/bg/content, достъп 18 юли 2019 г.
Тук проличава разликата с масовия модел на туристическо пътуване и почивка на българина,
който според статистическите данни е до по-близки дестинации – Гърция, Турция, Кипър,
Италия, Испания;
4
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статус. По отношение на възрастовата структура на извадката от респонденти, анализът на данните от профилите им сочи, че 11.1% са на възраст до 30 години, 35.9 % са
във възрастова група 31-40 години, 19% са между 41 и 50 години, 25% са над 50 години, а за 9% няма информация за възрастта им. Следователно може да се направи
изводът, че преобладаващата част от българските любители на пътешествия, а именно 2/3 са във възрастовите групи до 50 години т.е. млади хора и такива в най-активната си възраст, като малко над половината са жени.
Поведение на българските „пътешественици“ при избор на дестинациярезултати от контент-анализа
Една от основните задачи на настоящото проучване е да се установи какво е поведението на пътуващите по отношение на избор на дестинация и на средства за подслон. Интересен е и въпросът дали има някакви съществени разлики в поведението
на младите пътешественици и на по-възрастните пътуващи и в поведението по тези
въпроси на жените и мъжете.
Двата конкретни въпроса, които бяха зададени на пътуващите са следните:
 Кои информационни източници ползвате при взимане на решение за избор на
дестинация?
 Кои информационни източници ползвате при взимане на решение за избор на
средство за подслон?
Предпочитани информационни източници при избор на дестинация
Обобщените резултати от контент-анализа показват, че в Топ 5 на информационните източници попадат Trip advisor, Пътеводители и пътеписи на пътешественици,
Блогове за пътувания и общности по интереси, Каналът Lonely Planet и каталози на
туристически агенции и туроператори.
Лидер в тази класация определено е Trip advisor – 46.6% от извадката пътешественици (виж Табл. 1) и интересното в случая е, че това е сайт с основна функция за
резервации на средства за подслон в 179 държави, но тъй като в него има много информация и коментари и за отделните посещавани страни, той се използва от нашите
пътешественици на първо място при избор на дестинация. При резервиране на нощувки в този сайт туристите заплащат такса от 8 до 16% за преобладаващата част от
резервациите, а собствениците на средствата за подслон заплащат само 3% резервационна такса и не заплащат такса за регистрация. В същото време те трябва да отговорят в рамките на 24 часа на запитването от системата дали приемат гостите, а самите клиенти могат да се свържат със средството за подслон преди финализиране на
резервацията. Предлагайки 300 000 обекта за подслон, сайтът регистрира 38 млн.
посетители месечно215, но той предлага много повече услуги извън настаняване от
другите резервационни платформи, което също е отбелязано и от част от респондентите на проучването и това допринася много за предпочитането му при вземане на
решение за избор на дестинация. Тази система притежава също Holiday Lettings,
Niumba, FlipKey, Vacation Home Rentals и House Trip. Trip Advisor дава възможност
за изпращане на отзиви и мнения на туристите и съответно на средството за подслон
в рамките на 14 дни след потребяване на услугата. Системата не прави верификация
на личността на госта, което очевидно се одобрява от клиентите.

5

www.blog.pillow, достъп 25 юли 2019;
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Данните от проучването сочат (виж Табл. 1), че най-съществени различия в предпочитанията на пътуващите в зависимост от пола се наблюдават само при каналите
Trip advisor и Пътеводители и пътеписи: жените предпочитат Trip advisor, а мъжете
отдават предпочитания предимно на втория канал. При другите канали на информация няма драстични разлики при мъжете и жените – те са в рамките от 2 до 5%, като
все пак малко повече жени предпочитат блоговете и каталозите на тур агенти и туроператори, а мъжете отдават предпочитание повече на коментари и мнения на „пътешественици“ извън рекламната информация в специализирани портали.
Табл.1
Предпочитани информационни източници при избор на дестинация
Иформационни
източници
1.Trip advisor

Отн.дял (%)*
жени
46.6
39.2
60.8
39.9
61.
38.4
34.9
47.2
52.8
30.3
51.9
48.1
20.4
42.8
57.2
15.9
51.3
49.7
Мъж

2. Пътеводители и пътеписи
(предимно онлайн)
3. Блогове за пътувания и
общности по интереси
4. Каналът Lonely Planet
5. Каталози на туристически
агенции и турооператори
6. Kоментари и мнения на други
пътуващи,но извън специализираните сайтове

*сумата от процентите на отделните отговори е по-голяма от 100% поради факта,
че респондентите посочваха до 3 информационни източника;
Блоговете за пътешествия, дестинации и пътувания добиват все по-голяма популярност и при настоящото проучване са на трето място – 34.9% от респондентите по
използване (виж Табл.1) и по всяка вероятност тенденцията ще продължи. Контентанализът на профилите на тези пътешественици в социалната мрежа сочи, че това са
предимно млади хора – максимум до 40 години, предимно с висше образование – семейни и необвързани и приблизително 30 % от тях живеят в чужбина. В Интернерт
има около 50 български туристически блога, като почти половината от тях публикуват информация, визуален материал и съвети за близки и далечни дестинации в чужбина. Контент-анализът на мненията и отговорите, дадени от пътешествениците, които ползват блогове за пътуванията си в чужбина, са показали предпочитания към 5 от
българските туристически блогове, като всички имат приблизително еднакъв дял
предпочитания – между 18 и 22%, така, че не се откроява категоричен лидер oт блоговете сред общността на „често пътуващите“. Най-често все пак са споменавани
блоговете на andrey-andreev.com и sunshine.bg, а два от блоговете са ясно таргетирани
към пътуващите сами:
1. www.andrey-andreev.com – блог за снимки, впечатления, мнения
2. www.time2travel.bg – блог за пътеписи, предимно за археология
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3. www.sunshine.bg – блог със споделен личен опит и съвети за пътуващи сами;
Sunshine.bg спечелва първо място в конкурса на БГСАЙТ 2014, в категория „Блог”.
Авторите на блога се занимават и с Facebook блогинг, като в реално време публикува
на страницата на блога във фейсбук какво се случва по време на пътуванията им по
света и по този начин правят последователите си съпричастни към своите емоции и
преживявания.
4. www.bettytravels.com – Това е първият туристически видеоблог в България:
Betty travels. В своя блог авторката разказва приключенията си чрез видеа и фото пътеписи.
5. www.whenwomantravels.com – блог за самостоятелно пътуващи жени с ценни
съвети и преживявания6.
Прави впечатление, че само незначителен брой пътешественици – под 5% от
всички ползващи посочват, че използват чуждестранни блогове – в миниблогинг
платформата Twitter, a именно блогът на National Geografic – @natgeotraveler и
@501places. Други информационни източници, които са посочени като използвани от
респондентите са с дял от 13.0 do 20.0 % и те са:
1. Google: 19.6%
2. Instagram, Pinterest: 17.4%
3. Booking.com: 15.1%
4. Книги на туристическа тематика – 12.8%
Както сочат резултатите в Табл. 1, каналът Lonely Planet, който предлага интригуваща визуална информация за природа и туризъм, е на четвърто място по използване – малко по-малко от 1/3 от реагиралите „пътешественици“. Най-малък е дялът
на посочилите като източник „каталозите на туристически агенции и туропоератори“ –
около 1/5 от „пътешествениците“ (виж Табл. 1). Извън топ 5 е още един информационен канал, а именно „коментари и мнения на други пътуващи, но извън специализираните сайтове“ – 15.9% т.е. това е аналогът на т.н. „устна реклама“ в ерата преди
социалните мрежи, която винаги е била мощен информационен източник. Тези резултати покават, че хората, които пътуват често в чужбина през годината с цел пътешествие в съчетание с кратка почивка, определено не използват класическия подход
при избор на дестинация за почивка или при избор на дестинация за екскурзия – само
1/5 от тях, а именно проучване на каталозите и в днешно време сайтовете на туроператорите и тур агентите. Следователно изследването показва, че подходът на пътешествениците към днешния момент определено е ориентиран към онлайн платформите и социалните мрежи и съдържанието генерирано от други хора – най-често
непознати, със същия интерес към пътешествия, приключения и преживявания.
Tова се вписва в общата тенденция на пътуващите през 21 век, които споделят своите
впечатления от дестинациите в социалните мрежи – над 68 милиона интернет потребители в света коментират и препоръчват продукти и услуги в мрежата7.

6

Повечето от блогърите в България са обединени в асоциация наречена АСТОМ (Асоциация
на собствениците на туристически онлайн медии), която се стреми да изгради етични и професионални стандарти сред собствениците на сайтове и блогове за пътуване в България –
www.actom.bg
7
Bughin, J., Chui M., and Manyika J.: Clouds, bigdata, and smart assets: ten techenabled business
trends to watch, McKinsey&Company, August 2010, p. 2;
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Поведение на „пътешествениците“ при избор на средство за подслон
Контент-анализът на отговорите на респондентите относно подхода им при избор
на средство за подслон по време на пътуванията показва категорично предпочитание
на онлайн резервационните платформи – предимно Booking.com и Airbnb.com, но и
други резервационни системи (виж Таблица 2). До преди 12-15 години преобладаващите източници на информация за възможните средства за подслон бяха каталозите
на туроператорите, уеб сайтове на хотели и в по-малка степен препоръки на приятели.
Както сочат данните в Таблица 2, има съществена промяна в поведението на често пътуващите по отношение на настаняването през последната декада спрямо предишни периоди, а именно промяна в тежестта на различните канали. Докато пътуващите тогава се доверяваха предимно на информация от туристическите агенции и тур
оператори (Fodness & Murray 1999; Gursoy & Umbriet 2004; Bieger & Laesser 2004) и
препоръки от близки и познати (т.н. word by mouth), то съвременните хора
пристрастени към пътувания предпочитат да се доверят на резервационни системи,
където има оценки и отзиви на други непознати лица със сходни интереси и предпочитания. Настоящото проучване сочи, че малко по-малко от половината проучени
лица (виж Табл. 2) използват системата booking.com – предимно за Европа и САЩ.
Booking.com стартира през 1996 година в Амстердам и предлага настаняване в повече
от 5.4 милиона имоти в 228 страни, като не удържа такса от клиентите на средството
за подслон. В рамките на месец сайтът има повече от 40 милиона посетители, но една
немалка част от тях търсят и полети и други услуги в сайта8. Собствениците на хотели, къщи и стаи – регистрирани в Booking.com заплащат 3% такса за кредитна карта
и 15% резервационна такса, но не плащат такса за регистрация9. Този сайт не дава
възможност на домакините да преговарят с бъдещите клиенти преди да е финализирана резервацията. Системата им за отзиви и рейтинг на самите средства за подслон е
малко по-различна от други системи вкл. и от тази на Airbnb. За да може да направи
коментар, отзив в сайта, лицето трябва да е направило резервация и да е консумирало
резервацията, а Booking.com винаги верифицира клиента преди да публикува отзива,
за да няма злоупотреби в услуга на преки конкуренти на обекта. Booking.com предлага освен хотели и наемане на апартаменти и цели къщи, а мрежата на този сайт
включва Priceline, Kayak и Agoda. От всички информационни източници единствено
при booking.com се наблюдава по-значителна разлика в използването му от страна на
жените и мъжете – дялът на жените е доста по-голям от този на мъжете (виж Табл.2).
В същото време при настоящото проучване прави впечатление, че платформата
Airbnb е станала също много популярна сред българските пътешественици, като
почти 40% от отговорилите са посочили, че я ползват редовно (виж Табл. 2). Този
резултат не е учудващ, тъй като в световен мащаб Airbnb набира сериозна популярност през последните 5 години. Според изследване от 2018 година дялът на настанените чрез Airbnb (P2P accommodation) възлиза на 7% от глобалното предлагане на
средства за подслон (Bakker & Twining-Ward, L., 2018). Все повече пътуващи я предпочитат най-вече заради изгодните цени. Но тази платформа осигурява още по-близък контакт между домакин и гост и дава възможност и за играждане на дългосрочни
взаимоотношения между двете страни. Посочено е от пътуващите, че платформата
Airbnb се използва най-много особено в по-скъпи дестинации като Рейкявик,
8
9

http://blog.pillow.com/, достъп 30 юли 2019;
www.booking.com, достъп 28 юли 2019;
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Копенхаген, Стокхолм и др., което прави пътуването по-евтино. Но един от големите
недостатъци на този сайт е, че заплащането на нощувките става още при извършване
на резервацията, докато при booking.com има и други опции. Освен това проучването
на вторична информация показва, че има доста мнения на пътешественици в международен мащаб, че има и рискове при ползване на Airbnb.com: локация в опасни
райони на града, голямо разминаване между снимковия материал в сайта и действителното състояние на обекта и др.10.
Табл. 2
Предпочитани канали за информация и резервации на средство за подслон
Информационни канали при избор на средство за
подслон
Booking.com
Airbnb
Agoda.com, Hostelworld.com, Hotels.com,
Budgetplaces.com
Der Tour и Meiers
препоръки от приятели в социалните мрежи
уеб сайтове на хотели

Отн. дял (%)
м
44.3

39.9

ж
60.1

39.6
34.9

58.6
45.9

41.4
54.1

23.3
18.6
14.0

47.4
50.4
46.6

52.6
49.6
53.4

Аirbnb е една от най-големите платформи за краткотрайно наемане на средства за
подслон като всеки месец се правят около 500000 резервации на месец. Системата
предлага повече от 4 милиона имоти, не се взема такса за регистриране като член на
сайта и за ползване на кредитна карта, a таксата за резервация е 3% и по тази причина
е лесно да се разбере защо Аirbnb е толкова популярен. В същото време на пътуващите се удържа такса за обслужване от 0-19% от цялата сума за престоя. И двете страни –
гости и домакини могат да оставят мнения в рамките на 14 дни от пруключване на
престоя т.е. напускане на имота (the check out). Тези мнения и коментари се правят
публични, за да могат бъдещите пътуващи да правят информирани решения. Airbnb
предлага голяма гама от възможности за наемане на имот, като гостите могат да
наемат цяла къща, самостоятелна стая или споделена стая. Всъщност много от домакините живеят в имота и го дават под наем само, когато отсъстват по професионални
причини или са почивка извън местоживеенето си. Сайтът предлага и много необичайни места за нощуване като дървени къщи с градини, кемпери, дори фамилни замъци. Голяма част от българските пътешественици ползващи Аirbnb очевидно спадат
към типичния целеви сегмент на системата, а именно лица, които търсят удобни, понякога доста просторни места за отсядане, но при поносими цени и в повечето случаи
в градски райони.
На трето място по предпочитания се подреждат няколко други онлайн резервационни платформи за настаняване – Agoda.com, Hostelworld.com, Hotels.com и
Budgetplaces.com, които са посочени общо от 34.9 % от лицата и които биват ползвани за всякакви пътувания и дестинации. Що се отнася до Agoda, налице са много
сходства с Booking.com, както и с някои други сайтове за резервации, но всъщност
Agoda и Booking.com са с една компания майка – Priceline. Основната разлика между
10
Rosenblit, M. Airbnb vs Booking.com for Guests and Hosts: The Pros and Cons, юни 2019,
https://www.theworldwasherefirst.com/airbnb-vs-booking-com/, достъп 21 юли 2019.
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двете системи е бизнес моделът. Booking.com използва „агентския модел“, което означава че просто придвижва своите клиенти към желани от тях хотели от портфолиото, което предлага системата. Agoda използва комбиниран модел – на агент и
търговец. За по-екзотични дестинации се ползват за резервации и сайтовете на два
тур оператора – Der Tour и Meiers – малко под 1/4 от всички респонденти. Най-малък
дял като предпочитан канал имат уеб сайтовете на хотели, като дялът на ползващите
ги е 14.0% от всички и това е в противовес на използването им преди 20 години, когато бяха основният източник на информация за предлагането на хотелите (O’Connor
& Murphy,2008; Aziz, Radzi, Zahari & Ahmad, 2011; Amrahi.& Radzi 2014). Поради
огромния обем информаяция натрупан в световната мрежа, хотелите би трябвало да
използват Интернет майнинг на информация, което би им помогнало да идентифицират потенциални гости, удовлтворени и неудовлетворени настоящи техни потребители, които са коментирали в други сайтове и портали извън уеб сайта им и резервационните платформи.
Maкар, че информацията за сегментация на пътешествениците е извлечена от качествени данни, а не чрез клъстърен анализ т.е. не можем да твърдим категорично, но
можем да обобщим на основата на анализирания доброволно подаден текст от респондентите, че се очертават 3 основни сегмента сред българските пътешественици до
чужди дестинации (на основата на няколко критерия).
Табл. 3
Сегментация на Българските пътешественици
Сегменти
Сегмент 1:
„Комфортно
пътуващи“

Характеристики на сегмента
Привърженици на Европа и САЩ, предимно във
възрастова група от 40-65 години,
ползващи предимно booking.com, agoda и hotels.com,
почти половината от които живеещи засега
в други страни в Европа – Западна и
Централна, а другата част живеeщи в България;
--------------------------------------------------------------------------------------------------Сегмент 2:
Любители на по-далечни и екзотични дестинации –
„Авантюристи“
Азия, Латинска Америка и Африка,
във възрастовия интервал 25-45 години, ползващи
предимно Airbnb (т.н. бюджетно настаняване),
booking.com, hostelworld, agoda; около 60% от тях
живеят в чужбина и организират сами пътуванията
си, авантюристично настроени;
------------------------------------------------------------------------------------------------Сегмент 3:
Това е по-смесена група в зависимост от
„Пътуващи
възрастта – и много млади, но и такива над 50
наблизо“
години, пътуват предимно до по-близки дестинации –
Гърция, Турция, Румъния, Русия, Кипър, ползват
предимно тур. агенти и живеят преобладаващо в Б-я;

187

Годишник на БСУ

том XL, 2019

Ограничения на изследването
Основният недостатък на проучването е малкият обем извадка респонденти,
които директно отговориха на зададените въпроси. Но в същото време тези
респонденти са едни от най-често пътуващите и едни от най-активните в коментари
за препоръки, съвети и специфика на дестинациите. По тази причина изследването
осигурява висока степен на достоверност на информацията и дава една реална
картина на профила и поведението на съвременните пристрастени към
международните пътувания българи. Поради факта, че информацията не е
представителна, не може да се екстраполира за цялата целева съвкупност и не може
да се прецени колко големи са 3те сегмента.
Изводи
Настоящото проучване показва, че съвременните български пътешественици са
предимно с висше образование, най-често на възраст от 30-50 години и с малък
превес на семейните и обвързаните като има приблизително паритет на половете.
Предпочитаните от тях дестинации са по-далечните: Азия – Среден и Далечен изток,
Латинска Америка и по-рядко Африка и САЩ, но също така и по-кратки пътувания
до Европейски дестинации.
Обобщената информация от настоящото проучване на качествени данни очерта 3
основни сегмента сред пътуващите българи до чужди дестинации, а именно: „комфортно пътуващи“, „авантюристи“ и „пътуващи наблизо“.
Изследването сочи, че подходът на днешните пътешественици е много по-гъвкав
и бих казала творчески – въпреки многото източници, определено ориентиран към
социалните мрежи и съдържанието генерирано от други хора със същия интерес към
пътешествия, приключения и преживявания. Следователно в сферата на туристическите пътувания, преобладаващо чрез собствена организация, набира все повече скорост контент маркетингът чрез социалните мрежи за сметка на класическите рекламни канали имащи по-голяма тежест до края на 20ти век. Това трябва да се има предвид от туроператорите и тур-агентите, които би трябвало да работят все по-активно в
социалните мрежи и да осигуряват все повече полезна информация чрез всички модерни маркетингови и технически прийоми за привличане и задържане на клиенти.
Наред с това хотелите и дестинациите би трябвало да използват Интернет майнинг на
информация, което би им помогнало да идентифицират потенциални посетители,
удовлтворени и неудовлетворени настоящи техни потребители, доказали се лочлни
гости, които са коментирали в други сайтове и портали извън уеб сайта им и
резервационните платформи, което би им помогнало да подобрят маркетинговите си
стратегии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНАЛИЗА НА ДАННИ
ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Нели Христова
Иван Попчев
Даниела Орозова
Бургаски свободен университет

APPLICATION OF DATA ANALYSIS FOR MODELING
OF EDUCATION
Nely Hristova
Ivan Popchev
Daniela Orozova
Burgas Free University
Abstract: The purpose of this research is to examine how the data science, big data, data
analysis, data science in education, data science in mathematics, and data science in
mathematical education are presented in the Computer Database (Gale), Applied Science
& Technology Source (EBSCO) and www.sciencedirect.com databases. We use the
following key words: data science, big data, data analysis, data science in education, data
science in mathematics, and data science in mathematical education. The examined period
is from 1996 to 2018.
Key words: data science, big data, data analysis, data science in education, data science in
mathematics, data science in mathematical education
I. Мотивация на изследването
Всички сме потопени в данни. Данните се предават от всяка дейност, която се
осъществява в дигиталния и физическия свят. Все повече те могат да се използват за
разбиране и подобряване на бизнеса, инвестициите, здравеопазването, начина на живот. Науката за данните (Data Science) помага да се предвиди броя на учениците в
гимназиите, да се прогнозира силата и пътя на ураганите, да се опознават и предвиждат различни процеси. Има толкова много примери как може да се използва
науката за данните за организиране и подобряване на ежедневието. Значението и въздействието на анализите на данните вече са по-големи от всякога. Data Science предоставя подходи, на базата на които се създадат модели, откриват се взаимоотношения
и се дава смисъл на данните.
II. Цел на изследването
Целта на настоящото изследване е да се очертаят тенденциите в анализа на данните от последните години, което от своя страна да послужи като основа за бъдещи
по-задълбочени и по-тясно специализирани анализи. Количествена мярка за обособяване на тези тенденции е броят на публикациите, представени в Computer Database
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(Gale) [9], Applied Science & Technology Source (EBSCO) [10] и www.sciencedirect.com
[8] от началото на 1996 година до началото на 2019 година. Ключовите думи, по
които е направено проучването са: data science, big data, data analysis, data science
in education, data science in mathematics, и data science in mathematical education.
Направеното проучване показва, че интересът към науката за данните расте, че
тази наука е особено важна за образованието и в частност в обучението по математика. Данните са обособени в таблици и графики за по-добро визуално представяне.
III. Изследване
Нека да проучим какво е състоянието в научната база от данни Computer
Database (Gale) относно: data science (наука за данните), big data (големи данни), data
analysis (анализ на данните), data science in education (наука за данните в образованието), data science in mathematics (наука за данните в математиката) и data science in
mathematical education (наука за данните в обучението по математика).
Резултатите са отразени в таблица 1.
Таблица 1

Data Science

Big Data

Data Analysis

Data Science
in Education
Data Science
in
Mathematics
Data Science
in
Mathematical
Education

1996 година

2000 година

2018 година

Списания 45
Академични журнали
34
Новини 31
Списания 124
Академични журнали
19
Новини 44
Списания 671
Академични журнали
207
Новини 224
Списания 1
Академични журнали
1
Новини 0
Списания 0
Академични журнали
0
Новини 0
Списания 0
Академични журнали
0
Новини 0

Списания 73
Академични журнали
55
Новини 29
Списания 228
Академични журнали
23
Новини 48
Списания 1123
Академични журнали
465
Новини 300
Списания 0
Академични журнали
0
Новини 0
Списания 0
Академични журнали
0
Новини 0
Списания 0
Академични журнали
0
Новини 0

Списания 175
Академични журнали
258
Новини 2053
Списания 694
Академични журнали
545
Новини 2772
Списания 382
Академични журнали
724
Новини 4716
Списания 4
Академични журнали
0
Новини 1
Списания 0
Академични журнали
1
Новини 6
Списания 0
Академични журнали
0
Новини 0

От данните в таблицата може да се направи извода, че броят на публикациите в
областите: data science (наука за данните), big data (голям обем от данни) и data
analysis (анализ на данните) расте от 1996 година до 2018 година включително. Но в
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областите data science in education (наука за данните в образованието), data science in
mathematics (наука за данните в математиката) и data science in mathematical education
(наука за данните за обучението по математика) няма почти никакви публикации.
Нека да проучим какво е състоянието в научната база от данни Applied Science &
Technology (EBSCO) относно: data science (наука за данните), big data (голям обем от
данни), data analysis (анализ на данните), data science in education (наука за данните в
образованието), data science in mathematics (наука за данните в математиката) и data
science in mathematical education (наука за данните за обучението по математика).
Резултатите са отразени в таблица 2.
Таблица 2

Data
Science

Big Data

Data
Analysis

Data
Science in
Education
Data
Science in
Mathematics
Data
Science in
Mathematical
Education

1996 година
Списания 45

2000 година
Списания 72

2018 година
Списания 92

Академични журнали Академични журнали Академични журнали
150
226
2060
Ревю на книги 1
Ревю на книги 13
Материали,
представени на
конференции 22
Списания 5
Списания 3
Списания 105
Академични журнали
2607
Ревю на книги 13
Материали,
представени на
конференции 45
Списания 115
Списания 75
Списания 168
Академични журнали Академични журнали Академични журнали
605
866
5813
Ревю на книги 21
Книги 2
Ревю на книги 10
Материали,
представени на
конференции 56
Няма резултати
Списания 1
Списания 1
Академични журнали
9
Академични журнали Академични журнали Академични журнали
1
1
32
Няма резултати

Няма резултати
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От таблицата се вижда, че броят на публикациите в областите: data science (наука
за данните), big data (голям обем от данни) и data analysis (анализи на данните) расте
от 1996 година до 2018 година включително. Но в областите: data science in education
(наука за данните в образованието) и data science in mathematics (наука за данните в
математиката) публикациите са съвсем малко, като за data science in mathematical
education (наука за данните за обучението по математика) няма публикации.
Следващата научна база, разгледана в изследването е Science Direct. В
www.sciencedirect.com търсим броя на публикациите от 1997 година до края на 2018
година относно: data science (наука за данните), big data (голям обем от данни), data
analysis (анализ на данните), data science in education (наука за данните в образованието), data science in mathematics (наука за данните в математиката) и data science in
mathematical education (наука за данните за обучението по математика). Тук най-ранната година е 1997 година, поради това нашата база за сравнение е 1997 година.
Резултатите за броя на публикациите в www.sciencedirect.com, отнасящи се за
термините: наука за данните (data science) са обобщени с графика 1. Ясно се вижда,
че броят публикации намалява от 1997 г. до 2000 г., когато е абсолютният минимум.
След 2000 г. обаче този брой расте много бързо и се проявява в устойчива тенденция
на разтеж.
Графика 1
Брой публикации за наука за данните

Брой публикации

250000
195876

200000
150000
110291

101210

100000
51281
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0
1997 г.

2000 г.

2010 г.

2018 г.

Години

В www.sciencedirect.com резултатите за публикации, отнасящи се за термина
големи данни (big data) са обобщени в графика 2. Техният брой стремително расте от
1997 г. до 2018 г. Тази устойчива тенденция показва, че анализа на големи данни е
полезен за разкриване на тенденции и използването им за предвиждане на събития.
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Графика 2
Брой публикации за голям обем от данни
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В www.sciencedirect.com резултатите за публикации, отнасящи се до термина:
анализ на данните (data analysis) са обобщени в графика 3. Виждаме същата тенденция както при големите данни (big data). Броят публикации за анализ на данните
(data analysis) силно расте от 1997 до 2018 г. включително.
Графика 3

Брой публикации
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Науката за данните се използва и в областта на образованието (data science in
education).
Резултатите за броя на публикации в сферата науката на данните в образованието са обобщени в графика 4. От 1997 г. до 2000 г. има известен спад в броя публикации в тази област, но след това има стабилна тенденция на растеж. Сферата на
образованието прилага анализи на данни, за да планира по-добре обучаващите процеси, да оптимизира учебните планове, да предвиди броя на учениците и преподавателите, да разпредели средствата за образование и редица други задачи. В сферата на
образованието анализа на данните се използва за много и различни приложения.
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Графика 4
Брой публикации за наука за данните в
образованието
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Науката за данните в математиката също е много актуална тематика, както се
вижда от данните за броя от публикациите, свързани с термина data science in
mathematics, обобщени в графика 5. Отново от 1997 г. до 2000 г. има известен спад в
броя публикации в областта, но след това има стабилна тенденция на растеж, която
продължава и до сега. В областта на математиката ясно се очертава тенденцията за
анализ на данните и получаване на обобщена информация от тях с различни приложения.
Графика 5
Брой публикации за наука за данните в
математиката
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Следва представяне на данните относно броя на публикациите, свързани с
науката за данните в обучението по математиката (data science in mathematics).
Тези данни са обобщени в диаграмата от графика 6. Отново от 1997 г. до 2000 г. има
известен спад в броя публикации в областта, но след това има стабилна тенденция на
растеж, която продължава и до сега. Това показва, че и в областта на обучението по
математика науката за данните намира все по-широко приложение.
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Графика 6
Брой публикации за наука за данните в
обучението по математика
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Следва кратко разглеждане на някои приложения от статиите, публикувани в
Procedia Computer Science за науката за данните в обучението по математика.
 В статията Primary Education Evaluation in Brazil using Big Data and Cluster
Analysis от Thiago Graca Ramosa, Jean Cristian Ferreira Machadob, Bruna
Principe и Vieira Cordeiroc се синтезират резултати за качеството на образованието по отношение на стандартизираното и средното представяне на учениците по португалски език и математика. На всеки две години правителството
оценява обучението в училищата. Изследването използва данните от четири
оценявания, Big Data, Warehouse and cluster analysis, за да анализира обучението в страната и да се дадат предложения за възможни подобрения и
промени. Това е статия със свободен достъп [1].
 В статията Pattern Analysis in the Study of Science, Education and Innovative
Activity in Russian Regions от F. Aleskerov, L. Egorova и др. се разглежда метода на анализ на шаблони (pattern analysis) и резултатите от неговото приложение за възможностите в областта на науката и образованието в регионите на
Руската Федерация [2].
 В статията A Study on the Application of Big Data to the Korean College
Educational System от Yeon Hee Kim и Jin-Ho Ahn се представя как метода
„learning analysis“ се използва, за да се анализира голям обем от данни с цел
подобряване на обучението в Корея [3].
 В статията Learning Curve Analysis Using Intensive Longitudinal and Cluster
Correlated Data с автори Xiao Zhonga, Zeyi Suna, Haoyi Xionga, Neil
Heffernanb, Md. Monirul Islama от Missouri University of Science and Technology,
Rolla, USA се представят методите GLMs и MANOVA, които са приложени,
за да се оцени онлайн обучението чрез Wald тест. Целта е да се оцени ефекта
от обучението на студентите, които са изучавали предмета Алгебра в продължение на три месеца [4].
Подход за наблюдение и събиране на данни за студентите и тяхната дейност по
време на дистанционното им обучение и анализ на натрупаните данни дава добри
резултати при локализацията на студентите в риск. Това е многоетапна процедура,
представена в [5], която е пряко свързана с анализа на големите данни в пространството за електронно обучение.
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IV. Заключение
Науката за данните заема съществено място в съвременния живот и нейното
разбиране и използване неминуемо ще нараства. Бизнесът и образованието виждат
тенденциите и ползата от анализите на големите данни. Проведеното изследване налага този анализ да бъде продължен във времето и да бъде разширен, като обхване и
редица други световни научни бази от данни.
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МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА ЛИЧНОСТНИЯ ИНТЕГРИТЕТ
доц. д-р Михаил Проданов
Бургаски свободен университет

A METHOD OF ASSESSMENT OF PERSONALITY’S INTEGRITY
Мihail Prodanov
Burgas Free University
Abstract: The paper defines the construct integrity and its relation to counterproductive
work behavior. A method for assessing personality’s integrity is presented. The results of
its validation on a sample of 145 respondents show good psychometric characteristics for
reliability and validity. The convergent construct validity of the method is verified by the
correlations of personality’s integrity with the stages of moral development estimated
according to the Lawrence Kohlberg’s model.
Key words: integrity, counterproductive work behavior, personality integrity’s method,
moral development.

1. Какво означава понятието „интегритет”?
Най-често, интегритетът се дефинира като поведение, което отразява общи
ценности като честност(почтеност, искреност), безкористност и (благо) надеждност,
макар да има определения, които разглеждат интегритета като нагласа или като личностна черта (диспозиция)[5]. Когато говорим за интегритета като поведение, неминуемо трябва да се обсъди взаимовръзката му с понятието „контрапродуктивно поведение”. Може да се каже, че контрапродуктивното поведение включва в себе си интегритета, но е по-обобщаващо и обхваща всички онези форми на делово поведение
на членовете на дадена организация, които експлицитно (явно, недвусмислено и съзнателно) влизат в противоречие с декларираните организационни(фирмени) цели.
Някои основни контрапродуктивни поведения са неоправданите отсъствия от работа,
неконструктивното текучество, рисковото поведение (водещо до опасни инциденти и
трудови злополуки), кражбите и присвояванията на работното място, употребата на
психоактивни вещества(алкохол, наркотици) в работно време, сексуалният тормоз(от
вербални намеци и предложения до физически действия), корупция [10]. Както се
вижда от изброените случаи, някои от тях могат да бъдат мотивирани от фактори,
различни от оценката за честността и безкористността на служителите. В този контекст се имат предвид, както крайните цели, така и средствата за реализацията им.
Например, когато става дума за участие в действия, свързани с корпоративна корупция, даден служител може да бъде въвлечен в нея в следствие на упражнена върху
него власт и влияние, дори да е честен и почтен човек. В този случай, средствата,
които се определят от ситуацията или мениджмънта в организацията са незаконни,
независимо от това, че може да има финансови или други ползи за тази организация,
поради което те са контрапродуктивни, тъй като заплашват легитимното съществува199
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не на организацията. В същото време, такива действия могат да се извършват и от
служители с интегритет.
Все пак, връзката между интегритета и контрапродуктивното поведение е непосредствена: хората с висок интегритет с по-малка вероятност биха се държали контрапродуктивно в сравнение с тези, които са с нисък интегритет.
Моделът, който обяснява контрапродуктивното поведение на работниците и
служителите в организацията трябва да калкулира всички фактори, които детерминират такива действия. Първият фактор е свързан с потребности, нагласи и черти на
личността, които формират мотивационния потенциал, подбуждащ индивида за контрапродуктивно поведение. Една от чертите, за които има аргументи в този ракурс, е
домейнът „съзнателност” в теорията за „Големите пет” в структурата на личността.
Съществува позитивна корелация между „съзнателността”, от една страна, интегритета и позитивното делово поведение – от друга [7;8;9]. В друго изследване са констатирани статистически значими взаимовръзки между оценката за интегритета (дадена от психолози-експерти) на кандидати за полицията по време на интервютата за
работа и някои от скалите на клиничния стандартизиран въпросник PAI. Най-високите значими корелации в извадка от 89 кандидати са със скалите „позитивно впечатление” (+0,203), „неконсистентност” (-0,274), „риск от агресия” (-0,279), „антисоциално поведение” (-0,220), „антисоциални черти” (-0,215), „суициден риск” (-0,274),
„проблеми с наркотици” (-0,202) [1]. В обобщение, налице са личностни особености,
които детерминират интегритета. Можем да ги обобщим в няколко категории: 1) личностни потребности – хората, които преживяват дефицити в удовлетвореността на
базисни потребности са с относително по-нисък интегритет; основната причината за
това е, че хроничният дефицит формира антисоциален потенциал; 2) личностни черти –
определени черти на личността могат да мотивират контрапродуктивно поведение;
един пример може да се даде с дисфункционалната импулсивност, която е предпоставка за необмислени действия и агресивно поведение при фрустрация; съчетанието
на дисфункционалната импулсивност и чертата „търсене на усещания и сензации”
може да бъде още по-контрапродуктивно; чертата „психопатност” също е негативно
свързана с интегритета; 3) убежденията и нагласите – вероятно най-непосредствена е
връзката между моралните убеждения и интегритета, защото именно в моралните
норми най-пълно се проецират ценностите честност, надеждност и безкористност; този фактор за интегритета е най-релевантно да бъде етикиран като „личностен интегритет”. Представеният метод има за цел да изследва именно този аспект. За да се
опишат другите фактори, които предсказват наличието или отсъствието на контрапродуктивно поведение, би могла да се използва „теорията за планираното поведение” (theory of planned behavior) на Icek Ajzen. В модела на Ажзен, най-прекият предиктор на поведението е намерението. Но факторите, които определят дали ще се
формира намерение за дадено поведение (освен нагласата), включват „субективната
норма” и „възприятието за контрол”. Субективната норма обхваща представата на
индивида за очакванията на значимите други, заедно с мотивацията му да се съобразява с тези очаквания. Що се отнася до възприятието за контрол, тук може да се
диференцират две променливи – външен и вътрешен контрол. Докато вътрешния
контрол се описва с конструкта „самоефикасност” (self-efficacy), то външния се определя от представите ни за това кои и колко са условията на средата, които чисто
физически биха ни попречили да извършим съответното поведение [2]. Калкулирането на всички въздействия от средата – непосредственото обкръжение от приятели,
близки, условията на деловата среда в организацията, както и всички останали со200
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циални влияния (особено медийните) е нужно, за да се прогнозира поведението на
индивида. В настоящата публикация е представен метод за изследване само на „личностния интегритет”.
2. Метод за оценка на личностния интегритет
2.1. Структура на въпросника
Представеният метод принадлежи към категорията на „откритите тестове за
интегритет” (overt integrity tests). Според K.Murphy те включват оценка за следните
признаци: признание за извършване на нечестна постъпка или измама, склонността
на индивида да спазва установените норми в деловата среда, убеждения за собствената честност и порядъчност, мнения за честността на другите, отношение към нечестното и непочтено поведение(доколко е осъдително то за дадения респондент и какви
санкции той счита, че са релевантни в конкретните случаи)[9]. При конструирането
на въпросника бяха формулирани айтеми, които съдържателно да отразяват посочените в литературата признаци за интегритет, като акцентът беше поставен върху
убежденията и нагласите за спазване на деловите норми, за поведение, което отразява
ценности като честност и безкористност, както в самооценъчен аспект, така и по отношение на другите колеги от организацията(фирмата). Първоначалният списък от
айтеми включваше 25 твърдения, на които изследваните лица трябваше да отговарят
в петстепенна скала от 1 до 5, в зависимост от своите мнения. Повечето от айтемите
бяха формулирани така, че положителните отговори да бъдат индикативни за ниски
равнища на личностен интегритет. Малка част от твърденията бяха негативно формулирани. Въпросникът съдържаше и твърдения, които целят да абсорбират тревожността и социалната желателност на изследваните лица, без да имат значение за крайните оценки (т.нар. „филъри”). След първоначалния айтем-анализ и проведените факторни анализи, бяха филтрирани 10 айтеми, които най-добре описват съдържателно и
психометрично конструкта „личностен интегритет”.
2.2. Изследвани лица
Въпросникът е приложен върху няколко отделни независими извадки от
изследователски тип. Общият брой на изследваните лица е 145. Всички са със средно
и висше образование. Професионално са диференцирани по следния начин: 32 са
банкови служители и счетоводители, 52 – социални работници, 10 – служители в рекламна агенция, 12 – учители от основно училище, 10 – служители в общинска администрация, 10 – сервитьори и готвачи и 19 – студенти, задочно обучение. Изследването е проведено доброволно и анонимно, като участниците бяха помолени да посочат
пола и възрастта си. От всички респонденти, 115 са посочили пол и възраст. Разпределението им по признака възраст е нормално(проверено с теста KolmogorovSmirnov – Z = 1,008; Asympt.sig. = 0,262). Минималната възраст е 20 години, а
максималната – 68 г., при средна стойност от 40,4 г. По признака пол разпределението не е балансирано, като преобладават жените – 86 от всички изследвани, които са
посочили пол, са жени (74,8%), а 29 – са мъже (25,2%).
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2.3. Факторна структура на въпросника
Таблица 1
Проверка за адекватност на получените данни за извършване на факторен
анализ
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

,769

Approx. Chi-Square
df
Sig.

441,948
45
,000

Както се вижда от Таблица 1 коефициентът Kaiser-Meyer-Olkin е 0,769 при минимални изисквания за този критерий от 0,500-0,600. Друг аргумент за адекватност на
данните е тестът на Bartlett. Тези статистики дават основание за прилагане на факторния анализ върху получените от изследването данни. В Таблица 2 са резултатите
от трифакторното решение, извлечено по метода на „Главните компоненти” с последваща ротация „Варимакс”.
Таблица 2
Трифакторно решение за варианта с 10 релевантни айтема на въпросника за
личностен интегритет

Компоненти
1
Aйтем 1

2

3

,696

Айтем 2

,770

Айтем 3

,790

Айтем 4

,761

Айтем 5

,676

Айтем 6

,849

Айтем 7

,845

Айтем 8

,538

Айтем 9

,702

Айтем 10

,604

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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При структуриране на отделните компоненти са взети само „факторните тегла”,
които са над 0,500. Най-много айтеми от въпросника (5) са включени в първия
компонент, който е и с най-голяма „собствена стойност” (eigenvalue). В Таблица 3 са
отразени „собствените стойности” и процентът на обяснената вариация от данните за
всеки от трите компонента в структурата на въпросника.
Таблица 3
Проценти на обяснената вариация на данните за петте фактора

Компонент 1
Компонент 2
Компонент 3
Сумарно

Дял на обяснената
вариация в %
38,20%
12,90%
10,87%
61,97%

Собствена стойност
(eigenvalue)
3,819
1,290
1,087

Сумарната обяснена вариация от трите компонента е почти 62%, което е много
добър показател предвид неголямата изследвана група. Айтемите, които са включени
в първия компонент са следните: 1) „Служителят понякога трябва да използва
забранени средства, за да си свърши добре работата”; 3) „Един служител не би
могъл да бъде постоянно продуктивен, ако от време на време не заобикаля правилата”; 4) „Ако преценя, че няма друг начин това да бъде сторено, вероятно бих
използвал непозволени средства, за да изпълня възложената ми работа”;
5) „Нормално е да проявиш „професионална чест”, като простиш на колега дребни
нарушения на правилата” и 8) „В нашата работа е като в спорта: нормално е да
направиш всичко, за да победиш, стига да изглежда, че правилата са спазени”.
Семантично този компонент може да бъде етикиран като „нормативно делово
поведение” (трябва да се има предвид, че високите стойности са индикативни за нисък личностен интегритет). Вторият компонент има два айтема: 6) „За да оправдаеш
някое свое действие, понякога се налага да преувеличиш вероятната причина” и
7) „Понякога е необходимо за един служител да излъже малко в писмен доклад или
отчет, за да бъде достатъчно убедителен”. Този компонент съдържателно може да
се определи като „праволинейност”. Третият компонент съдържа три айтема:
2) „Ако разбера, че е извършено нарушение от страна на колега, ще предприема
конкретни действия, дори ако той/тя ми е приятел” (реверсивен); 9) „Не бих излъгал, за да спася работата си” (реверсивен) и 10) „Бих излъгал, за да спася от
уволнение мой колега, особено ако той/тя ми е приятел”. Третият компонент може
да се определи като „честност”. Следователно, личностният интегритет включва
нагласи, принципи и убеждения, които са свързани с придържане към деловите норми, праволинейност и честност. В прагматичен ракурс, праволинейността и честността могат да мотивират поведения, които имат негативен ефект и да са против интересите на индивида. Те надхвърлят дефинициите за последователност и безкористност.
В някои случаи това може да продуцира междуличностни конфликти и дисонанс,
доколкото околните биха определили такива крайни форми на безкористност като
наивност и непрактичност. Но съдържателно тези компоненти са необходими за да се
завърши „профила” на личностния интегритет.
Корелациите между трите компоненти са очаквано големи и значими, което доказва тяхната семантична близост: между първия и втория компонент линейната
203
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корелация(Pearson) e 0,461; между първия и третия – 0,409; между втория и третия –
0,742. Като цяло, факторният анализ показва относителна диференциация в измервания конструкт „личностен интегритет”, която не е ортогонална. Това дава основания
да се направи извод за интегрираност и сходство в отделните компоненти.
2.4. Надеждност на въпросника
Таблица 4
Надеждност (вътрешна консистентност) на въпросника

Въпросник за
личностен интегритет

Cronbach’s
Alpha

Средна стойност
на корелациите
между айтемите

Средна стойност
на корелациите между
айтемите и общия бал

0,807

0,297

0,606

Стойността на коефициента α на Кронбах за вътрешната консистентност (съгласуваност) на въпросника е в диапазона на отличните показатели за сравнително неголямата скала от 10 айтема. Трябва да се каже, че това са теоретичните минимални
стойности за надеждност. Средната на интер-корелациите между айтемите е в диапазона между 0,2 и 0,4, което покрива изискванията, като се има предвид значително
по-високите стойности на средната на корелациите на айтемите с общия бал от въпросника – 0,606. Тези статистики доказват надеждността на конструирания метод.
2.5. Валидност на въпросника за личностен интегритет
За проверка валидността на въпросника са използвани два подхода. Първия е
свързан с оценка на съответствието между теоретичната дефиниции на понятието
личностен интегритет и семантичната структура на метода. В голяма степен, данните
от факторния анализ могат да се посочат като доказателство за такова съответствие.
Вторият подход е проверка на конструктната конвергентна валидност. Това е реализирано, като са изчислени корелациите между данните от въпросника с данните от
изследване на моралното развитие на част от респондентите. За целта беше използван
модифициран метод за индивидуална оценка на моралното съзнание по модела на
Лоурънс Колберг. Колберг счита, че по правило хората се развиват прогресивно в морално отношение, въпреки наличието на отделни случаи на регрес, които той нарича
„специфични”. Неговата теория има когнитивен характер и в голяма степен е повлияна от идеите на Жан Пиаже. Колберг и негови колеги провеждат мащабни изследвания за верификация на концепцията и на базата на емпиричните данни формулира общо шест етапа(стадии) на „морално мислене”, групирани в три равнища –
доконвенционално, конвенционално и постконвенционално. Всяко от равнищата трасира фундаментална промяна в социално-моралната ориентация и перспектива на
човешкия индивид.Същевременно, в рамките на дадено равнище има динамика и
преминаване от един етап към друг. Диференциацията на отделните етапи се оценява
чрез доминиращата социално-морална ориентация. Тя се определя от основния принцип, който стои зад моралните съждения на съответния индивид за това кое е добро и
правилно (респективно, кое е лошо и неправилно). Етапите имат следните основни
морални принципи: първи етап – „покорство и подчинение”; втори етап – „индиви204
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дуализъм, инструментализъм и взаимен обмен”; трети етап – „добър човек, добри
отношения”; четвърти етап – „законност и ред”; пети етап – „обществен договор” и
шести етап – „универсална справедливост”. Всъщност, по-късно Колберг се отказва
от шестия етап, защото твърде малко от изследваните лица попадат в тази категория.
Емпиричния метод за кодифициране на респондентите по съответните равнища и
етапи е изключително евристичен – той включва различни казуси тип морални дилеми, в които главните герои нарушават установени правни норми, поставени в извънредни ситуации. След представяне на съответните казуси, Колберг и колегите му
провеждат структурирани интервюта с респондентите, чрез които вникват в
социално-моралната им ориентация и ги кодифицират в съответния стадий [3;4]. В
конкретния случай бяха използвани само два казуса тип „морални дилеми” – в единия главният герой открадва скъпоструващо лекарство, което не може да си позволи
да купи, с което да излекува болната си съпруга, а в другия баща отнема против
волята на собственика автомобил, за да транспортира до болницата пострадалия си
при злополука син. След прочитането на историите, изследваните лица бяха помолени да отговорят на три въпроса: 1) „Според Вас, правилно ли е постъпил (съответният персонаж)?”; 2) „Нарушил ли е той правата на (персонажите, които са
претърпели някакви щети от събитието)?”; 3) „Как би трябвало да отсъди съдията, когато (главният персонаж) бъде задържан и обвинен за постъпката си?” След
това отговорите бяха обработени, според модела на Колберг, като всички лица получиха индивидуални оценки, еквивалентни на етапа на морално развитие за всеки. В
това изследване участваха 110 респонденти.
Таблица 5
Линейни корелации между общия бал „личностен интегритет”, трите
компонента на конструкта „личностен интегритет” от факторното решение
и „моралното развитие”(по Колберг)
Морално съзнание
Линейни корелации
(Пиърсън)

Значимост

Личностен интегритет (общ бал)

- 0,160

0,09

Личностен интегритет (компонент 1:
нормативно делово поведение)

- 0,206

0,03

Личностен интегритет (компонент 2:
праволинейност)

- 0,026

0,79

Личностен интегритет (компонент 3:
честност)

- 0,077

0,42

В Таблица 5 са отразени корелациите между оценките на етапите на морално
развитие (морално съзнание) и резултатите от въпросника за личностния интегритет.
На Фигура 1 тази взаимовръзка е представена графично. Всички корелации на лич205
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ностния интегритет и неговите компоненти с моралното съзнание са отрицателни, но
само една е статистическа значима на равнище р < 0,05. Това е линейната корелация
между първия, базисен компонент на личностния интегритет (нормативно делово поведение) и моралното развитие(съзнание). Близка до статистическата значимост е
връзката между общия бал и оценките за моралното развитие – 0,09. Тези резултати
могат да бъдат интерпретирани от няколко аспекта. Първо, при оценяването на моралното развитие на респондентите са използвани само два казуса – морални дилеми,
което може да не е достатъчно, за да се постигне обективна преценка; второ, вторият
и третият компонент на личностния интегритет – „праволинейност” и „честност”, са
свързани с поведения, които биха могло да мотивират индивида да извърши действия
против собствените си интереси. Това може да се определи и като недостатъчна гъвкавост и адаптивност. В същото време, моралните дилеми от казусите описват поведения, при които главните персонажи извършват нередни неща в името на някакви
по-висши принципи: те проявят гъвкавост и не биха могли да бъдат определени като
праволинейни и наивни хора. Следователно, ригидната честност и праволинейност
невинаги може да се възприеме позитивно, като висша форма на нравствено поведение. Но тези характеристики са предпоставка за минимизиране на контрапродуктивните действия на даден служител или работник, поради което са включени в структурата на личностния интегритет.
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Фигура 1: Двуизмерно пространствено разположение на респондентите,
според данните за „личностен интегритет” и „морално развитие”
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Заключение

Резултатите от валидирането на метода за оценяване на личностния интегритет
доказват неговата надеждност и валидност. Това е аргумент за използването му при
реализация на различни цели, свързани с поведението на служителите и работниците
в бизнес организациите и административните структури. Методът би могъл да се
приложи като скрийнинг при подбор на персонал, а така също за целите на атестирането и промотирането. Трябва да се вземе предвид специфичността на конструкта
„личностен интегритет” и да се контролират тенденции като социалната желателност
и тактиките за позитивно себепредставяне, които могат да продуцират недостоверни
резултати. Затова е уместно да се съчетае 10-айтемния въпросник със скала за оценка
на социалната желателност. Възможно е във въпросника да се включат дистрактори
(филъри), които да „абсорбират” подобни тенденции при отговаряне. Друг вариант за
използване на айтемите е като се включат в контекста на полуструктурирано интервю, от което опитният изследовател може да получи достатъчно обективна информация за нагласите на изследваното лице. Предимство на интервюто е възможността
за оценка на невербалните, паравербалните и проксемичните аспекти на поведението
на интервюирания.
Литература:
1. Проданов,М. Морал и корупция, София, АМВР, 2008, стр.102
2. Ajzen, I. The theory of planned behavior // Organizational Behavior and Human
Decision Processes, 1991, 50/2, p.179-211
3. Colby, A., Kohlberg, L. The measurement of Moral Judgment, Vol.1, N.Y., Cambridge
University Press, 2011
4. Kohlberg, L. The psychology of moral development: The Nature and Validity of Moral
Stages, San Francisco, Harper and Row, 1984
5. Mullins, M. Integrity at Work. In: Rogelberg, S. (Ed.) The SAGE Encyclopedia of
Industrial and Organizational Psychology, California, SAGE Publ.,2017, p.727-730
6. Murphy, K. Integrity testing. In: Rogelberg, S. (Ed.) The SAGE Encyclopedia of
Industrial and Organizational Psychology, California, SAGE Publ., 2017, p.730-733
7. Murphy, K. Honesty in the Workplace, California, Brooks/Cole Publ., 1993
8. Murphy, K., Lee, S. Does Conscientiousness explain the relationship between Integrity
and Job Performance? // International Journal of Selection and Assessment, 1994,
Vol.2/2, p.226-233
9. Murphy, K. What constructs underlie measures of Honesty or Integrity? In: Goffin, R.
et al.(Eds) Problem and Solutions in Human Assessment, N.Y., Springer
Science&Business Media, 2000, p.265-283
10. Jex, St., Britt, Th. Organizational Psychology, N.J., Willey, 2008, p.167-198
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА АВТОТЕХНИЧЕСКА
ЕКСПЕРТИЗА
доц. д-р инж. Николина Белчева Драгнева
Бургаски свободен университет

CHARACTERISTICS OF PREPARATION OF AUTO-TECHNICAL
EXAMINATION
Nikolina Belcheva Dragneva
Burgas Free University
Abstract: Accident investigation is an extremely complex process, difficult and timeconsuming, in which the preparation of auto-technical expertise is of great importance in
determining the possibility of preventing an accident from its participants. The preparation
of the expertise requires knowledge of the automotive expert in the field of automotive
engineering, physics, medicine, psychology and traffic safety and more.
Key words: auto technical expertise, peculiarity.
Голям процент от травматизма в нашето общество е причинен от пътно-транспортни произшествия. Независимо дали причината е в невниманието и непредпазливостта или в неправилното шофиране, неспазването на правилата за движение, резултатът води до повишаване на пътния травматизъм. Р. България се намира на едно от
челните места по загинали на 1 млн. население спрямо редица държави от Европа и
света. ПТП са неизбежен и незаобиколим фактор при управлението на МПС.
Разследването на ПТП е един изключително сложен процес, труден и дълъг, в
който от юристите се изискват нетипични за тях – технически познания в областта на
автомобилната техника и безопасността на движението, определени познания в областта на медицината, физиката, математиката психологията и др.
Практиката при разследване на ПТП, които са специфичен вид технически нарушения на закона, показва, че един от основните източници на доказателства при анализа се явява именно заключението от автотехническата експертиза. Това обстоятелство, както и повишените изисквания към следствените органи, налагат изработването на автотехнически експертизи на съвременно и качествено ниво.
Автотехническата експертиза по своята същност е вид казус, изискващ комплексни знания. Изходните данни за експертизата се събират от самото разследващо лице
и качеството на работа пряко предопределя достоверността на изводите в автотехническата експертиза. Пълните и технически правилни измервания при огледа на местопроизшествието, прецизният и точен стил на описанието на изходните данни,
липсата на двусмисленост, пълните и ясни разпити, както и комплексното задаване
на задачите на автоексперта, са необходимо условие за бързо и качествено изследване.
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Актуалността на изследването произтича от факта, че през последните години все
по-мощната световна автомобилна индустрия налага нови критерии за оценка и
разследване на ПТП, адекватни на съвременните достижения на науката, автомобилостроенето, компютърните технологии.
Целият процес по предварителното разследване на ПТП обхваща следните етапи
[1]:








Оглед на местопроизшествието;
Оглед на транспортното средство и товара;
Следствен експеримент (при необходимост);
Събиране на техническа и друга документация;
Разпити на свидетели и обвиняеми;
Назначаване на съдебномедицинска експертиза;
Назначаване на автотехническа експертиза.

ПТП се характеризират с особености, свързани с участниците, времето и мястото.
В него участват:
1. Транспортно средство;
2. Различни субекти – водачи, лица отговарящи за техническата изправност на автомобилите, пешеходци;
3. Околна среда: пътища и пътни знаци;
4. Обстоятелства: нарушения на правилата за движение, поредица от случайно стекли се събития, природни бедствия, психологически фактори.
При първоначалните следствени действия се изясняват следните въпроси, факти
и обстоятелства – фиг. 1:

Характер
на ПТП
Определяне
формата и
степента на
вина на
лицата,
действия или
бездействия

Установяване
на характера
и размер на
материални
щети

ПТП
Установяване
на причините
и условията,
породили
ПТП

Установяване на
участниците

Време и място

Фиг.1. Първоначални действия при ПТП – факти, въпроси и обстоятелства
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По своята същност автотехническата експертиза представлява технически анализ
на ПТП т.е. логически метод на изследване.
Задължителните документи, които се предоставят от разследващия орган на автоексперта за изготвяне на заключението са следните [2]:
 Протокол за оглед на местопроизшествието;
 Фотоалбум, съдържащ обзорни снимки на пътя;
 Документи за превозните средства;
 Протоколи за разпит на свидетелите и евентуално на обвиняемия;
 Съдебно-медицинска експертиза.
Освен изброените документи, експертът може да изисква и допълнителни като
например: химическа, трасологична, фотометрична и др. експертизи, с чиято помощ
се установява достоверността на едни или други факти, подлежащи на проверка при
разследването. Често се налага да се знаят точните метеорологични условия при
настъпване на произшествието, при което се удостоверява с бюлетин от метеорологичната служба.
При наличие на противоречия между свидетелски показания се налага следствен
експеримент за установяване например на положението на дадено МПС след произшествието и фиксирането му спрямо пътното платно. Чрез него може да се установи
спирачното закъснение на участвалия в ПТП автомобил, налична видимост и др. тогава към всички останали документи се добавя и протокола от проведения следствен
експеримент, на който автоекспертът може да се позове в своето заключение.
След като се извършат необходимите изследвания, експертът съставя писмено
заключение, което съдържа следните раздели :
1. Задачи на експертизата – тук се цитират задачите поставени от разследващия
орган;
2. Обстоятелства по делото – кратко описание на фактическата обстановка без
разсъждения и изводи. Посочват се видовете и марките ППС, участващи в
произшествието, часа и мястото на ПТП, имената на водачите и резултата от
произшествието;
3. Използвани материали – посочват се материали използвани от експертанаучна литература;
4. Констативно-съобразителна част. Изследване. – Този раздел е същинската
част от заключението. Последователно, аргументирано, обосновано и точно
експертът отговаря на поставените задачи, като отговорите трябва да са достатъчно пълни и ясни, без съмнение за тяхната правилност;
5. Изводи.
В нормативната уредба е регламентирано, че на практика експертното заключение не е задължително за органите на досъдебното производство и за съда. Въпреки
това автотехническата експертиза остава изключително важна за установяване на
фактическата ситуация при разследване на ПТП.
Най-важният въпрос при изготвянето на автотехническата експертиза е определянето на скоростите на движение на ППС преди удар. В конструктивно-съобразителната част експертът отговаря на въпросите свързани със скоростите на движение на
ППС, използвайки различни подходи, търсейки най-правилния според конкретната
ситуация и вид на ПТП.
В световната експертна практика се използват масово няколко метода за определяне на скоростите на движение на ППС преди удар, които се базират на теоретичните основи на механиката: Всеки от тях има предимства и недостатъци, като в едни
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случаи точността на даден метод е по-голяма, а в други – по-малка. При по-сложни
от динамичен характер произшествия трябва да се прилагат два и повече метода, за
да може точно и обосновано да се отговори на задачите на експертизата без изводите
да будят съмнение [2] – табл.1.
Табл.1. Методи за определяне на скоростите на движение предимства и недостатъци
Методи
Закон за съхранение
на количеството на
движение („Метод
„Momentum 360”)
Теория на удара

Предимства
При известни траектории
на масовите центрове на
автомобилите преди и
след удара.
Ефективен при челен
или заден удар.

Енергиен метод
(Метод „Delta-V”)
Механо-математическо
моделиране на
движението на ППС
след удара и компютърна симулация

Недостатъци
Неприложим при челно
или задно сблъскване,
когато липсват спирачни
следи преди удара;
Възможен интервал на
стойностите на коефициента на възстановяване;
Възможен не точен избор
на краш-коефициенти А и В;

Може да се проверяват
различни хипотези за
механизма на възникване на ПТП.

Качественият анализ на механизма на настъпване на ПТП, предполага поефективна работа на разследващите органи. Това е особено важно предвид актуалната през последните години тенденция за нашата страна към нарастване на общото
количество ПТП, както и на загиналите и ранените хора в тях. Налице е устойчива
тенденция на висока пътнотранспортна аварийност, която е неизбежен резултат от
автомобилизацията. Сегашното ниво на аварийност е в резултат от действието на
комплекс от причини и условия:
 Незадоволително качество на подготовка на водачите;
 Слаба дисциплина на участниците в движението;
 Ниско ниво на развитие и поддържане на пътната мрежа;
 Недостатъчно съоръжаване на пътищата и улиците със съвременни средства
за регулиране и др., от които зависи вероятността за възникване на ПТП и
тежестта на възможните последствия.
Наличието на достатъчно познания и практически умения при изработването на
автотехнически експертизи е изключително важна за ефективно осъществяване на отделните етапи от конкретното следствено действие – оглед на местопроизшествието,
съставяне на протокол за оглед на автомобилите, разпит на свидетелите, поставяне на
задачи към автоексперта, при оценка на фактическата обстановка по делото, вкл. и на
приложената съдебна автотехническа експертиза.
Литература:
1. Чаков, П. Контрол на пътното движение, В., 2005
2. Карапетков С., Разследване на ПТП. Технически коментар за юриста С. 2005.
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МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ИНДЕКСА
НА БРУТНОТО НАЦИОНАЛНО ЩАСТИЕ НА БУТАН
Диана Съботинова
Атанас Луизов
Бургаски свободен университет

BHUTAN’S GROSS NATIONAL HAPPINESS INDEX
METHODOLOGY
Diana Sabotinova
Atanas Luizov
Burgas Free University
Abstract: The GNH Index provides an overview of performance across 9 domains of GNH
(psychological wellbeing, time use, community vitality, cultural diversity, ecological
resilience, living standard, health, education, good governance). The index is aggregated
out of 33 clustered (grouped) indicators. Each clustered indicator is further composed of
several variables. When unpacked, the 33 clustered indicators have 124 variables, the
basic building blocks of GNH Index. Weights attached to variables differ, with lighter
weights attached to highly subjective variables. A threshold or sufficiency level is applied
to each variable. At the level of domains, all the 9 domains are equally weighted as they
are all considered to be equally valid for happiness.
Key Words: Gross National Happiness, GNH Index
Индексът на брутното национално щастие на Бутан е многоизмерен показател,
свързан с редица скринингови инструменти на програми и политики, позволяващи
практическото му приложение. Индексът на БНЩ е изграден на базата на данни от
периодични проучвания, представителни по район, пол, възраст, местоживеене (град
или село). Представителната извадка позволява резултатите да бъдат декомпозирани
на различни суб-национални равнища, като така дезагрегираната информация може
да бъде изследвана и разбрана по-добре от организациите и гражданите, които я
ползват. За разлика от концепциите за щастието в съвременната западна наука, индексът на БНЩ е многоизмерен – не се измерва единствено чрез субективното благосъстояние, не се фокусира единствено върху щастието, което започва и свършва с индивида, който е загрижен за собственото си благополучие. Преследването на щастието е колективно дело, независимо от това, че усещането за щастие е дълбоко лично.
Различни хора могат да бъдат щастливи при коренно различни обстоятелства, затова
и възможностите за изпитване на щастие са много разнообразни.
Индексът на БНЩ предоставя информация за девет компонента на брутното
национално щастие – психологическо благосъстояние, здраве, използване и баланс на
времето, образование, културно разнообразие и устойчивост, добро управление,
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жизненост на общността, екологично разнообразие и устойчивост, жизнен стандарт. Индексът е агрегиран от 33 клъстърни индикатора със 124 променливи, които
са в основата на изграждане на индекса. Теглата на променливите са различни, като с
най-ниско тегло са най-субективните променливи. Деветте компонента са еднакво
претеглени, тъй като се смята, че допринасят еднакво за щастието. За разграничаването на степента на щастие се използват три прагови точки. Не е нужно всички хора
да бъдат удовлетворени по всяка една от 124-те променливи, за да бъдат определени
като щастливи. Хората могат да водят различен начин на живот и да бъдат щастливи
по много различни начини. Не е нужно да бъдат удовлетворени по всичките 124 променливи, за да бъдат щастливи. Хората имат свобода на избора по какъв начин да направят живота си пълноценен, затова и не всички променливи са универсално приложими. Поради това хората в Бутан са разделени на четири групи в зависимост от степента им на щастие. Използват се три прагови точки: 50%, 66% и 77%. Тези, които са
удовлетворени по-малко от 50%, са „нещастни“. Хората, удовлетворени в диапазона
50-65% са „малко щастливите“ хора. Групата на „много щастливи“ хора е с удовлетвореност в рамките на 66-76%. Последната група, определящи се като „изключително
щастливи“, са тези, които имат ниво на удовлетвореност над 77%. За да се състави
общ индекс, праговата точка е 66% от променливите (средната от трите прагови точки). Хората могат да се характеризират като щастливи, ако са удовлетворени поне
66% от претеглените индикатори (това означава, че са много щастливи или изключително щастливи).
Анализът се състои от две части. Първата част измерва благосъстоянието на
хората, които са идентифицирани като щастливи, за да се установи кои са индикаторите, които ги удовлетворяват. Задълбоченият анализ на това кой е щастлив включва
анализ на ниво район, както разделяне на селски и градски жители, по пол, по професия, образование и равнище на дохода. Представени са някои индивидуални примери, за да се покаже, че най-щастливите хора варират по възраст, район, професия, пол
и удовлетвореност. Втората част се фокусира върху това как да бъде увеличено
щастието. Индексът на БНЩ първоначално е замислен с цел осигуряване на подкрепа
на провежданата политика с цел увеличаване на щастието, особено чрез фокусиране
върху нещастните хора, така че да може да бъде подобрено тяхното състояние. Изследването помага също така и да бъдат разбрани по-добре различните видове щастие. Втората част от анализа се съсредоточава върху области, в които нещастните хора не са удовлетворени. Главният въпрос тук е как може да бъде повишен индексът
на БНЩ.
Произход на концепцията за брутното национално щастие
Въпреки че терминът „Брутно национално щастие“ е употребен за първи път от
четвъртия крал на Бутан, концепцията има много по-дълга традиция в кралство
Бутан. Правният код от 1729 г., годината на обединението на Бутан, обявява, че „ако
правителството не може да направи хората щастливи, то няма причини това правителство да съществува“.1 През 1972 г. четвъртият крал на Бутан обявява Брутното
национално щастие като най-важен показател (по-важен от Брутния национален продукт) и оттогава насетне страната ориентира националната си политика и планове за
развитие към Брутното национално щастие (БНЩ). В конституцията на Бутан (2008,
чл. 9) е записано, че държавата следва „да създава тези условия, които ще помогнат
1

https://www.readglobal.org/partner/educating-for-gnh/educatingforgnh/
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за преследване на брутното национално щастие“. Въпреки че няма официално определение за брутното национално щастие, широко използвана е следната дефиниция:
„Брутното национално щастие (БНЩ) измерва качеството на страната по похолистичен начин (в сравнение с БНП) и предполага, че развитието на човешкото
общество е по-благотворно, когато материалното и духовно развитие вървят ръка
за ръка, като се допълват и засилват взаимно.“
От самото начало е изключително важно да се изясни, че БНЩ на Бутан е различно от западното разбиране за „щастие“ по две причини. Първо, то е многомерно – не
е фокусирано единствено върху субективното благосъстояние за сметка на изключването на други измерители. Второ, включва отговорност и други мотивиращи фактори. Както твърди първият избран министър председател на Бутан, опирайки се на новата конституция, приета през 2008 г. „Ние знаем, че истинско, трайно щастие не
може да съществува, докато другите страдат; че то идва единствено от служенето на другите, живот в хармония с природата и постигане на нашата вътрешна
мъдрост и истинската, брилянтна същност на нашите умове.“ Щастието включва
хармония с природата (нещо, което липсва в западното виждане за щастието) и загриженост за другите.
Деветте компонента свързват елементите на БНЩ по-пълно и формират основата
на индекса на БНЩ. Първите три компонента са познати от концепцията за човешкото развитие – жизнен стандарт (доход, активи, жилища), здраве и образование. Следващите три са донякъде по-нови – използване и баланс на времето (времева бедност),
добро управление и екологично разнообразие и устойчивост. Последните три са поиновативни – психологическо благосъстояние (което включва цялостното усещане за
щастие, но също така емоциите и духовността), жизненост на общността и културно
разнообразие и устойчивост.
Индексът претегля и деветте компонента еднакво. Използват се 33 клъстърни
индикатора, за да се установи дали хората са постигнали удовлетворение или не, за
да бъде изчислен индексът. За простота на представянето те са комбинирани така, че
да бъдат сведени до девет области.
Област
Индикатори
Психологическо благосъстояние
4
Здраве
4
Използване и баланс на времето
2
Образование
4
Културно разнообразие и устойчивост
4
Добро управление
4
Жизненост на общността
4
Екологично разнообразие и устойчивост
4
Жизнен стандарт
3
Общо
33
Таблица 1. Брой индикатори във всяка област
Цел на индекса на БНЩ
От 2000 г. са направени стъпки за измерване на индекса на БНЩ, който да показва колкото се може по-пълно холистичната и задълбочена визия за развитието на
Бутан. През 2007 г. на кръгла среща на правителството е направено предложение индексът на БНЩ да бъде използван при: 1. Изграждане на алтернативна рамка на
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развитието; 2. Осигуряване на показатели за управление на развитието; 3. Насочване на ресурси в съответствие с целите и скрининговите инструменти на БНЩ;
4. Измерване на щастието и благосъстоянието на хората; 5. Измерване на прогреса
във времето; 6. Сравняване на прогреса в различните региони на страната. 2
Изграждане на алтернативна рамка на развитието
Визията за развитието на Бутан, свързана с БНЩ, е изцяло холистична. Целта е:
„да се преследва по-смислена цел на развитието, отколкото просто удовлетворяване на материалните потребности на хората“.3 Така деветте компонента на БНЩ в
своето единство, отразяват целта на развитието. Ако някои области бъдат повлияни
от материалния прогрес, индексът на БНЩ трябва изрично да включи тази информация, за да се предизвика обществено обсъждане и да бъдат взети съответните мерки.
Осигуряване на показатели за управление на развитието
Дадени индикатори трябва да отразяват дейности на публичния сектор и да се
променят, когато се осъществят целите на съответния сектор. Например „електричество“ е част от БНЩ. Тъй като индикаторите отразяват производството, индексът
осигурява стимули за доставяне на услуги, защото постигането на целите ще доведе
до повишаване на БНЩ и преформулиране на целите в бъдеще. Методологично това
изисква индексът да може да бъде разделян на съставните си индикатори.
Насочване на ресурси в съответствие с целите и скрининговите инструменти на БНЩ
Разбирането за това как постиженията и провалите в различните измерения на
БНЩ се променят във времето и пространството осигурява важна информация за изграждането на политиката и последващо пренасочване на ресурсите. От гледна точка
на целите, индексът на БНЩ може да покаже кой район изостава в съответния индикатор, както и да установи кои са най-малко щастливите хора, да ги опише по възраст, пол, образование. По отношение на скрининговите инструменти, индикаторите
на БНЩ могат да бъдат използвани като чек-лист, за да се определят конкретните
дейности и постижения.
Измерване на щастието и благосъстоянието на хората
Измерването и съставящите го индикатори имат за цел да установят благосъстоянието на хората по по-пълен и задълбочен начин в сравнение с традиционните социоикономически измерители на икономическото развитие, човешкото развитие или
социалния прогрес. Това също така изисква методологията да бъде разбираема за пошироката публика. Могат да бъдат предоставяни казуси на хора, които са щастливи
по различен начин, за да могат гражданите да оценят дали индексът отговаря на техните собствени стремежи и ценности.
Измерване на прогреса във времето
Съставните индикатори на индекса на БНЩ трябва да бъдат чувствителни към
промени във времето. Някои индикатори трябва да са свързани със съответните промени в политиката. По този начин както съдържанието на благосъстоянието, така и
неговото равнище, могат да бъдат наблюдавани във времето. Също така могат да бъдат проследявани неравенствата между различните групи и да бъдат идентифицирани
2

Royal Government of Bhutan (2008a). Bhutan Tenth Round Table Meeting Report In G. N. H.
Commission (Ed.) (February 17-18): Thimphu.
3
Royal Government of Bhutan (2008b). Tenth Five Year Plan [2008-2013] (Vol. 1). Thimphu: Gross
National Happiness Commission.
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хората, които се нуждаят от специално внимание. Изследването на БНЩ трябва да
бъде повтаряно регулярно, например на всеки две години.
Сравняване на прогреса в различните региони на страната
Индексът на БНЩ трябва да бъде в състояние да прави смислени сравнения
между различните региони на Бутан, които се различават от гледна точка на климата,
културата, достъпът до услуги и начина на живот. Изследването трябва да бъде
репрезентативно и методологията на измерването да бъде последователна и с възможност да бъде декомпозирана. Взети заедно, тези изисквания са използвани за
уточняване на индикаторите и състава на индекса на БНЩ. Той трябва да бъде чувствителен към политиката – да се променя във времето в отговор на правителствените
действия; да отразява засилването или отслабването на социалната, културна или
екологична среда. В определени сектори индикаторите следва да отразяват публичните приоритети. Индикаторите трябва да могат да отразяват промените във времето,
както и да са в състояние да бъдат декомпозирани по региони и групи.
Индикатори и области, формиращи деветте компонента
Индексът на БНЩ се състои от девет компонента и 33 индикатора. Индексът на
БНЩ използва два вида прагове: праг на удовлетвореност и праг на щастие. Прагът
на удовлетвореност показва от какво се нуждае човек, за да бъде удовлетворен по
всеки един от 33-те индикатора. Критичният праг на достатъчност, за да бъде човек
определен като щастлив, отговаря на въпроса: „В колко области и с какъв процент
от индикаторите трябва да бъде удовлетворен човек, за да бъде наречен щастлив?“
Психологическо благосъстояние
Психологическото благосъстояние дава истинската стойност и е желано състояние на битието. Diener (1997) категоризира индикаторите за психологическо благосъстояние според рефлективните и афективни елементи, докато Sarkozy Report4
(Stiglitz, Sen and Fitoussi, 2009) набляга върху важността от използването на разнообразни индикатори на благосъстоянието. Докладът твърди, че „различните аспекти
(когнитивни оценки за живота на индивида, щастието, удовлетворението, позитивните емоции като радост и гордост, и негативните емоции като болка и безпокойство) … трябва да бъдат измервани самостоятелно, за да се стигне до попълно разбиране на живота на хората“. Освен рефлективните оценки за живота и
хедоничните преживявания, трябва да се включи и допълнителен аспект, свързан с
духовността.
Удовлетворение от живота
Този индикатор комбинира субективната оценка на индивидите от тяхното равнище на удовлетворение по отношение на здравето, професията, семейството, стандарта на живот и баланса между работа и личен живот.5 Респондентите биват питани
доколко са удовлетворени или неудовлетворени в тези пет области и чрез петстепенна скала (1 = много неудовлетворен, 5 = много удовлетворен). Индикаторът за удов4

Stiglitz, J., Sen, A., Fitoussi, J. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic
Performance and Social Progress. Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance
and Social Progress.
5
Diener, Ed. (2006). ‘Understanding Scores on the Satisfaction with Life Scale’. In Diener, Ed,
Emmons, Robert A., Larsen, Randy J. and Griffin, Sharon (Eds.), Satisfaction With Life Scale Public
Domain.
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летвореност от живота сумира отговорите между петте области. Резултатът може да
варира от 5 (ниска удовлетвореност) до 25 (висока удовлетвореност). Прагът на резултата за достатъчност по отношение на удовлетвореността от живота е 19.
Емоционален баланс (позитивни и негативни емоции)
За създаването на този индикатор са избрани десет емоции. От позитивните
емоции или емоциите, които не ни тревожат, са включени съчувствие, щедрост,
прошка, удовлетворение и спокойствие; от негативните емоции са включени егоизъм,
ревност, гняв, страх и безпокойство. От гледна точка на будизма негативните емоции
могат по-точно да бъдат наречени обезпокояващи емоции, които замъгляват съзнанието и водят до формирането на лоши намерения. И за двата вида емоции от респондентите се очаква да оценят степента, до която са изпитали емоциите през последните няколко седмици, използвайки четиристепенна скала. Скалата включва следните
степени: 1 – никога, 2 – рядко, 3 – понякога и 4 – често. Стойностите както на позитивния, така и негативния индикатор, са от 5 до 20 (от ниска до висока честота на
проява на позитивните или негативните емоции). За позитивните емоции стойността
на праговата точка е 15. Индикаторът на негативните емоции се състои от два субиндекса. Включените емоции в единия суб-индекс са егоизъм и ревност; гняв, страх и
безпокойство са включени в другия суб-индекс. Прагова точка от 5 (за две емоции
максималният резултат е 8) и 7 (за три емоции максималният резултат е 12) е определена за двата суб-индекса на негативните емоции.
Духовност
Индикаторът на духовността се базира върху четири въпроса. Въпросите са свързани със самооценка на нивото на духовност на индивида, мисли за кармата, честота
на молитвите и медитацията. Духовността е свързана с мястото, на което се поставя
индивидът в областта на духовното. Относно кармата въпросите са за това доколко
вземат предвид моралните последици от своите импулси и действия. Измерванията
на социалната ангажираност са включени в индикаторите жизненост на общността и
използване и баланс на времето. Тук индикаторите за религиозните дейности са ограничени до молитви и медитация като две отделни дейности, въпреки че те не се изключват взаимно. И за четирите индикатора скалата е четиристепенна – от „редовно“ до „изобщо не“, с изключение на нивата на духовност, които варират от „много
духовен“ до „изобщо не“. Индикаторът сумира резултатите от трите въпроса. Стойностите им варират от 4 до 16, показвайки нарастваща степен на духовност. Прагът
на достатъчност е на стойност 12, което предполага, че поне три от четирите индикатора трябва да са оценени с „редовно“ или „понякога“, за да може един индивид да
бъде определен като щастлив.
Здраве
В традиционните лечителски практики, които са част от официалната здравна
система на Бутан, здравето винаги е свързвано както с физическото, така и с менталното здраве. Здравето е резултат на връзката и баланса между ума и тялото, между
човека и околната среда. Обикновено се твърди, че индивидът е добре, само ако
липсва болка на тялото или скръб в мислите. Социалните и материални условия за
добро здраве, като чист въздух или вода, или поддържане на добри отношения в
семейството или общността, са включени в други индикатори.
Самооценка на здравния статус
Има съмнения доколко точен индикатор е самооценката на здравния статус. Този
индикатор се използва като заместващ измерител и като допълващ другите индикато217
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ри за здраве (дни в добро здраве и болест), като му се дава едва една десета от общото тегло на индикатора за здраве. Скалата е петстепенна – от „отлично“ до
„лошо“ здраве. За да бъде определен като здрав, човек трябва да е отговорил с „отлично“ или „много добро“.
Дни в добро здраве
Този индикатор отчита броя на „дни в добро здраве“ на респондентите през последния месец. Средният брой на дните в добро здраве за Бутан е 26 дни, а медианната
величина е 30 дни. Праговата точка е 26 дни.
Продължителна инвалидност
Този индикатор изследва индивидуалната способност да бъдат извършвани функционални дейности от ежедневието, без някакви ограничения. Участниците трябва да
отговорят дали са преживявали продължителни заболявания (над 6 месеца). Ако отговорът е „да“, те трябва да отговорят, използвайки петстепенна скала, дали болестта
е ограничила ежедневните им дейности. Скалата варира от „никога“ до „през цялото
време“. Праговата точка е такава, че индивидите, които са в недобро здраве, но са
„рядко“ или „никога“ ограничени от извършване на ежедневните си дейности, се
класифицират като достатъчно здрави. Обратно, индивидите, които са в недобро
здраве, чиито ежедневни дейности са ограничени „понякога“, се класифицират като
инвалиди.
Ментално здраве
Този индикатор се състои от 12 въпроса, които дават възможност да се установи
депресивно състояние или тревожност, както и нивата на увереност и концентрация.
Той се изчислява и интерпретира чрез използването на скала със стойности от 0 до
36. Всеки въпрос се оценява по четиристепенна скала, като има два типа скали в
зависимост от структурата на твърдението. Някои въпроси варират от „изобщо не“ до
„много повече от обикновено“, а други от „повече от обикновено“ до „много помалко от обикновено“. Праговата точка е свързана с нормално състояние (15).
Образование
БНЩ показва важността на холистичния образователен подход, който дава на
гражданите на Бутан здрава основа в традиционните познания, общите ценности и
умения. В допълнение към изучаването на четене, писане, математика, наука и технологии, учениците и студентите са насърчавани да развиват креативно учене и изразяване. Холистичното образование излиза извън рамките на конвенционалното формално образование, за да отрази и отговори по-пряко на задачата за създаване на добри
човешки същества. За Бутан е важно индикаторът на образованието да включва създаването и предаването на ценностите.
Грамотност
Твърди се, че човек е грамотен, ако той е в състояние да чете и пише на даден
език. Образованието става общодостъпно от 1970 г. Възрастното поколение, което не
е посещавало училище, има ниски равнища на грамотност.
Образователна квалификация
Образователната система на Бутан се състои от два основни компонента: формално
образование и не-светски институции като манастирски училища, както и неформално
образование. Този индикатор на образованието включва формално образование,
обучение в манастири и неформално образование. Прагът за образованието е такъв, че
човек има недостатъчно образование, ако не е прекарал шест години в образователна
институция, независимо дали е правителствена, неформална или манастир.
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Знания
Този индикатор се опитва да обхване знания, получени както вътре, така и извън
формалните институции. Пет са включените променливи: знания за местни легенди и
фолклор, знания за местни фестивали, знания на традиционни песни, знания относно
предаването на ХИВ и СПИН, както и знания за конституцията. Първите три вида
познание се отнасят за различни форми на местни традиции, особено устни и основани на опита. Отговорите на всеки въпрос са част от петстепенна скала, която варира
от „много добри знания“ до „много лоши знания“. Отговорите се агрегират и се стига
до максимална стойност 25, което означава „много добро“ познаване на всички области, докато минималната стойност 5 означава „много лошо“ познаване. Прагът е
със стойност 19, което означава, че хората трябва да имат средно „добро“ познание и
в петте области.
Ценности
Този индикатор иска от респондентите да отговорят дали смятат пет разрушителни действия за оправдани: убийство, кражба, лъжа, нарушаване на хармонията във
взаимоотношенията и сексуални злоупотреби. В общество, повлияно от добри ценности, т.е. будизъм, от индивидите се очаква да успяват да се справят с петте разрушителни действия. Моралните последици от добродетелите и пороците обикновено
се разкриват чрез речта, тялото и ума, а в случай на дезинформация, се набляга върху
речта. Скалата на променливите е тристепенна, варираща от „винаги е оправдано“ до
„никога не е оправдано“, както и опцията „не знам“. Ценностите формират композитен индикатор по определен начин – за убийство, кражба и сексуална злоупотреба
стойността от 1 показва, че човекът смята, че „никога не е оправдано“, докато за нарушаване на хармонията във взаимоотношенията и лъжата отговорите „никога не е
оправдано“ или „понякога е оправдано“ се оценяват с 1. Композитният индикатор
има стойности от 0 до 5. Прагът е на стойност 4, което означава, че човек може да
смята поне една от ценностите за оправдана.
Култура
Характерната култура на Бутан подпомага суверенитета на страната и дава идентичност на хората. Запазването и популяризирането на културата е определено като
най-висок приоритет за правителството и хората. На културата се гледа не само като
на ресурс за изграждане на идентичност, но също и за предпазване на Бутан от някои
от негативните влияния на модернизацията, както и за духовно обогатяване. Разнообразието на културата намира израз в езика, традиционното изкуство и занаяти, фестивалите, събитията, церемониите, театъра, музиката, облеклото и етикета, и най-вече в
духовните ценности, които хората споделят. За да бъде оценена силата на различните
аспекти на културата, са предложени четири индикатора: език, занаятчийски умения,
участие в културния и социалния живот.
Език
Индикаторът на езика измерва самооценката на нивото на говорене на майчиния
език посредством четиристепенна скала. Нужно е да се уточни, че майчин език означава роден език, който е диалект. Има над дузина диалекти. Само в западната част на
страната майчиният език съвпада с националния език. Оценяването варира от „много
добро“ до „изобщо не“. Тъй като всеки един говори добре своя майчин език, то праговата точка е висока. По тази причина като праг се приема „много добре“.
Занаятчийски умения
Този индикатор оценява интереса и познанията на хората в 13 изкуства и занаяти,
като измерва броя на уменията, притежавани от респондентите. Тези умения и за219
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наяти са в основата на историческата материална култура на Бутан. Тринайсетте
изкуства и занаяти включват: 1) тъкачество; 2) бродерия; 3) рисуване; 4) килимарство; 5) дърворезба; 6) скулптура; 7) леене; 8) ковачество; 9) обработване на бамбук;
10) златарство и обработка на сребро; 11) каменоделство; 12) кожарство и 13) производство на хартия. За да бъде създаден индикаторът, хората е трябвало да отговорят
кои от изброените изкуства и занаяти владеят. Праговата точка за праг на достатъчност е 1, което предполага, че човек трябва да владее поне едно умение, за да бъде
идентифициран като постигнал праг на достатъчност.
Участие в социалния и културния живот
За да бъде оценено участието на хората в социални и културни дейности, се записва средният брой дни през последните 12 месеца за всеки респондент. Дните се
групират посредством петстепенна скала, варираща от „николко“, през „1 до 5 дни“,
до „над 20 дни“. Медианата е 1 до 5 дни. Около 15% над 13 дни участие в социални и
културни събития през изминалата година и 1% отговори „не знам“ (тези респонденти се премахват). Праговата точка е от 6 до 12 дни годишно.
Пътят на хармонията
Пътят на хармонията е очаквано поведение (на потребление, обличане и движение) най-вече при официални случаи и на официални места. Те произтичат от установени практики и обичаи от живота на общностите в манастирите. Някои от елементите на пътя на хармонията се практикуват от жителите на Бутан при общуване на официални места. Малка част от тях се преподават за няколко дни в образователните институции. Респондентите трябва да степенуват важността им в тристепенна скала –
от много важни до никак не важни. В допълнение, респондентите трябва да отговорят дали са настъпили промени в практикуването на дадена форма на етикет през годините. За измерване на пътя на хармонията са разработени два индикатора: усещане
за значимост на пътя и усещане за промяна в практиките през последните няколко години. Отговорите на въпросите са дадени в тристепенна скала: усещането за важност
варира от „не важни“ до „много важни“, а усещането за промяна от „намаляват“ до
„засилват се“. И в двата случая има отговор „не знам“, който се класифицира като
непостигнат праг на достатъчност, тъй като се смята, че е от огромно значение хората
да имат познания по етикет. Праговата точка е поставена на „важен“ за усещането за
значимост и на „засилва се“ на усещането за промяна. И двата индикатора трябва да
бъдат изпълнени за даден индивид, за да бъде идентифициран той като постигнал
праг на достатъчност.
Използване и баланс на времето
Балансът между платен труд, незаплатен труд и почивка е важен за добруването
на човека. Също така гъвкавото работно време е важно за благосъстоянието на отделните работници, техните семейства и общността. От началото на 70-те години на
ХХ век нараства загрижеността за това как незаплатеният труд както в домакинството, така и в общността остава незабележим и извън системата на националните
сметки. Затова започват опити за включването на тези дейности, които са в основата
на благосъстоянието. При изследването на БНЩ се прилага прост дневник на използване на времето. Информацията за това как хората използват времето си се събира
посредством въпроси към респондентите, които ги карат да си припомнят действията
си от предишния ден. Изследваните респонденти записват извършваните от тях дейности от момента на събуждането си до лягането за сън в деня преди интервюто. За
всяка дейност посочват и времетраенето ѝ. След това дейностите се групират в 60
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различни категории като работа, почивка, сън, грижа за себе си, лично време и т.н.
Данните за използването на времето могат да дадат разнообразна важна информация,
която да разкрие начина на живот и работа на хората. Може също така да бъде установено разминаването между БВП и невключените в БВП дейности, които отразяват
разликата между пазарния сектор и сектора на домакинствата. Подобни данни помагат за създаването на по-пълен показател за производството на стоки и услуги от
този, който измерва системата на националните сметки. Данните за използване на
времето в рамките на 24 часа от живота на хората в Бутан могат да бъдат разделени
на под-категории. Разпределението включва следното дезагрегиране: 20 района, 7 доходни групи, 11 възрастови групи, 60 дейности и пол. Индексът на БНЩ включва
само две широкообхватни агрегирани използвания на времето: работа и сън. Определението за работни часове в БНЩ не съответства напълно на определенията, използвани на други места и показва необикновено дълга продължителност на работното
време в Бутан. Някои дейности, които обикновено не се дефинират като работа другаде, тук са включени като част от работата.
Работни часове
Определението за работа, използвано в концепцията за БНЩ, включва дори незаплатения труд като грижи за децата, доброволчески дейности в полза на общността, оказване на помощ на хората и др. При този индикатор следните категории се
смятат за работа: растениевъдство и работа в градината; бизнес, търговия и услуги;
грижи за децата и болни членове на домакинството, строителни и ремонтни работи;
занаятчийски дейности; горско стопанство и градинарски дейности; поддържане на
дома; дейности по отглеждането на животни; преработка на храна и напитки; добивни дейности. Осем часа е установеното със закон време за работа, което се прилага в
официалния (формалния) сектор – това е стандартният работен ден в Бутан. Тъй като
главната цел на този индикатор е да оцени колко хора работят извънредно, то тези,
които работят повече от осем часа, биват определяни като лишени от време.
Часове за сън
Сънят определено е благотворен за здравето на човека и влияе върху почти всяка
област от ежедневието. Като цяло повечето здрави възрастни хора имат нужда от седем до осем часа сън на денонощие, за да се чувстват добре. Но изискванията към съня могат да варират значително и някои хора, като монахини и монаси, биха предпочели да отделят повече време за медитация и други духовни практики вместо сън.
Наистина, изследванията потвърждават, че те спят сравнително по-малко. Осем часа
е общоприетото време за сън на здравия човек. Както средната, така и медианната
стойност е около осем часа сън на респондент.
Добро управление
Измерителите, разработени за да определят ефективността и ефикасността на
управлението, са четири. Те включват фундаментални права, вяра в институциите,
работа на правителствените институции и участие в политиката. Тези индикатори
могат да бъдат приспособени за провеждане на бъдещи изследвания. Индикаторите
на управлението са доста иновативни в комбинирането на политическите дейности с
достъп до правителствени услуги. На тях се гледа като на част от правителството и
част от публичните услуги, които правителството трябва да предоставя. Включват се
фундаменталните права като правото да се гласува, свободата на словото, участие в
политическа партия, липса на дискриминация и индикатор за възприемане на работата на правителството.
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Участие в политиката
Измерителят на участието в политиката се базира на два компонента: възможност
за гласуване в следващите избори и честота на посещаване на срещите на общността.
Респондентите биват питани дали биха гласували на следващите общи избори и категориите отговори са просто „да“ и „не“ или „не знам“. Респондентът трябва да отговори с „да“ по отношение на гласуването и да е присъствал поне на една среща годишно, за да бъде класифициран като постигнал праг за достатъчност относно участие в политиката. Около 92% са изразили намерение да гласуват на следващите общи
избори, 4,7% отказват, а 2% не знаят. За гласуването праговата точка е ясна, тъй като
е общоприето, че постигането на истински демократичен процес изисква активното
участие на гражданите чрез упражняване на правото им на глас. Що се отнася до присъствието на срещи на общността, прагът е един път годишно.
Политическа свобода
Тези индикатори имат за цел да оценят усещането на хората относно състоянието
на човешките права в страната. Седемте въпроса, свързани с политическата свобода
питат хората относно: свобода на словото и изразяване на мнение, право да гласуват,
право да се присъединяват към политическа партия по техен избор, право да формират асоциации или да бъдат част от такива, право на равнопоставен достъп и възможност за включване в публични услуги, право на еднакво заплащане за един и същи
труд и свобода от дискриминация, основана на раса, пол и др. Възможностите за отговор включват „да“, „не“ и „не знам“. Прагът относно правата е определен с отговор
„да“. Така даден човек е постигнал праг на достатъчност по този индикатор, ако
упражнява и седемте си права.
Предоставяне на услуги
Този индикатор се състои от четири индикатора: разстояние от най-близкия здравен център, обезвреждане на отпадъци и изхвърляне на боклука, достъп до електричество и вода. Целта е да се оцени достъпа до тези базисни услуги, които в Бутан се
осигуряват от правителството. При здравните услуги хората, които живеят на по-малко от час пеша до най-близкия здравен център, са хора с постигнат праг на достатъчност достъп. В градовете достъпът е осигурен, но населеността може да доведе до
чакане. Ако домакинствата изхвърлят боклука чрез компостиране, изгаряне или събиране на отпадъците от страна на общината, то те не са лишени от добри условия на
живот. От друга страна, ако отговорът е „изхвърляне в гората/на открито/в реки и
извори“, то те са лишени от добри условия на живот. Тъй като достъпът до електричество е една от главните цели на Бутан, респондентите, които отговарят с „да“ на
въпроса дали жилищата им имат достъп до електричество се смятат за нелишени от
добри условия на живот. Индикаторът за подобрени достъп до вода включва информация за достъпа до безопасна питейна вода посредством въпроси, свързани с усещането за качеството на питейната вода. Подобрената инфраструктура би включвала
тръбопровод за питейна вода вътре в жилището, извън жилището, обществен достъп
до питейна вода или защитен кладенец. Прагът за усещането относно качеството на
водата е отговорът да бъде „добро“ или „много добро“. И двете условия трябва да са
изпълнени, за да бъде постигнат праг на достатъчност по отношение на водата. Като
цяло, човек е класифициран като постигнал праг на достатъчност при предоставянето
на услуги, ако е постигнал праговете на достатъчност за всеки от четирите елемента.
Представяне на правителството
Този индикатор се отнася до субективната оценка на хората на ефикасността на
правителството в различни области. За да се тества усещането на хората относно ця222
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лостното предоставяне на услуги в страната, респондентите трябва да оценят работата на правителството през последните 12 месеца по седем основни цели на доброто
управление: заетост, равнопоставеност, образование, здраве, антикорупционни мерки, околна среда и култура. Отговорите на тези въпроси помагат на респондентите да
степенуват услугите по петстепенна скала от „много добро“ до „много лошо“. Стойността на индикатора е от 7 до 35. За праг е приета стойност 28, което означава, че
усещането на човека е, че публичните услуги са „много добри“ или „добри“ в поне
пет от седемте цели.
Жизненост на общността
Концепцията за БНЩ включва социалния капитал на страната, който се поддържа чрез сътрудничество във взаимоотношенията и социалните мрежи в общността. Жизнената общност може да бъде описана като група от хора, които се подкрепят
и си взаимодействат положително един с друг. Концепцията отразява ценностите на
БНЩ и моралните вярвания на бутанците. От гледна точка на БНЩ в общността
трябва да има силни връзки между членовете и вътре в семействата, трябва да се поддържат социално конструктивни ценности, трябва да се извършва доброволческа
дейност, да се даряват време и/или пари, да няма насилие и престъпност. От жизнено
значение е доброволчеството и дарителската дейност на време и пари да бъде призната като фундаментална част от развитието на всяка общност. Ценностите трябва да
играят роля на инструменти, чрез които да бъдат провеждани дейности за позитивна
промяна в общностите. Индикаторите в тази област включват четири аспекта на общността: 1) социална подкрепа, която отразява приноса на гражданите; 2) взаимоотношенията в общността, свързани със социална обвързаност и чувство на общност;
3) отношенията в семейството и 4) усещането за сигурност.
Социална подкрепа
Тези индикатори оценяват нивото на социална подкрепа в общността и тенденциите ѝ във времето. Те отразяват отдаването на време и пари (и други стоки преди
години) – доброволческа и дарителска дейност – все традиционни практики в бутанското общество. За да бъде измерено равнището на доброволчество, респондентите
трябва да отговорят колко дни са били доброволци и количеството на даренията. Дарението се изразява в общото количество финансови ресурси, дарени през последните 12 месеца, а доброволчеството се измерва с дарените дни през последните 12 месеца. За даренията отделяне на 10% от дохода на домакинството се смята за достатъчно, докато за доброволчеството това са три дни в годината. Тези прагове са изведени
от нормативни критерии. Като цяло, ако даден човек дари 20% от своя доход, дори и
да не е бил доброволец, се смята за достатъчно; ако бъде доброволец за повече от
6 дни, но не дари 10% от дохода си, също се смята за достатъчно.
Взаимоотношения в общността
Двата компонента на този индикатор са „чувство за принадлежност“, който варира от „много силно“ до „слабо“ и „доверие в съседите“, който варира от „вярвам на
повечето от тях“ до „не вярвам на никого от тях“. И двата индикатора включват
опция „не знам“. 71% от хората имат силно чувство на принадлежност, 46% вярват
на повечето от съседите си, а 85% вярват на някои от съседите си. Индикаторът за доверие може да разкрие надеждността на съседите. Прагът тук се базира на нормативни изследвания относно устойчивостта и поддържането на чувството за общност.
Прагът за усещането за принадлежност е поставен на „много силно“, а за нивото на
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доверие на „някои от тях“ и „повечето от тях“. За да бъде изпълнено условието, и
двете условия трябва да бъдат удовлетворени.
Семейство
За този индикатор се използват шест въпроса и тристепенна скала с отговори:
„съгласен съм“, „неутрален съм“ и „не съм съгласен“. Те се събират, за да се формира индикатор с максимална стойност 18 (силни взаимовръзки в семейството) и минимална стойност 6 (слаби взаимовръзки в семейството). Прагът е 16 и се прилага, за да
позволи „неутрални“ отговори на всеки две твърдения.
Жертва на престъпления
За да се оцени сигурността в общността, респондентите биват питани дали са били жертва на престъпление през последните 12 месеца. Индикаторът за престъпността има двустепенна скала с отговори „да“ и „не“. Прагът е на „не“.
Екологично разнообразие и устойчивост
Бутан винаги е признавал централната роля, която околната среда има за човешкото развитие. Съгласно конституцията на Бутан всеки жител на страната трябва
„да допринася за опазването на естествената среда, запазване на биоразнообразието на Бутан и предотвратяване на всички форми на влошаване на околната среда
като шум, зрително и физическо замърсяване“. Индикаторите за околна среда са три
и са субективни, свързани с усещането относно промяната в околната среда, урбанизационни проблеми и отговорности, и един по-обективен въпрос, свързан с щетите,
които дивите животни нанасят на посевите. Като други субективни индикатори, интерпретацията на тези е свързана с разнообразни и променливи референтни рамки,
затова тежестта им е малка – по 10% всеки.
Замърсяване
За да бъде оценена информираността относно замърсяването на околната среда,
са разработени въпроси, които да тестват доколко интензивно и силно е усещането на
тези проблеми. С респондентите се споделят седем въпроса, свързани с околната среда, като скалата е четиристепенна – от „много загрижен“ до „незагрижен“. Не се изчислява една стойност, а се приема условен праг за в зависимост от това дали индивидът изявява „голяма загриженост“ или „известна загриженост“ по поне пет от седемте въпроса. За референтна рамка се вземат предишните 12 месеца; както и при
други субективни индикатори, могат да бъдат допуснати грешки в референтната рамка, така че не е особено практично да се дава голяма тежест на данните, свързани с
усещания, като се приема висок праг.
Екологична отговорност
Индикаторът се опитва да измери усещането за лична отговорност към околната
среда. От изключително голямо значение е да бъде засилено отношението, което ще
стимулира хората да станат по-отговорни към околната среда, да променят схващанията си относно екологията. Отговорите са в четиристепенна скала, вариращи от
„много отговорен“ до „изобщо не съм отговорен“.
Дива природа
Индикаторът за дивата природа включва информация за щетите на посевите.
Загрижеността за тези щети в Бутан нараства, тъй като дивите животни могат да се
окажат катастрофални от икономическа гледна точка за фермерите; те нарушават
режима на сън и могат да доведат до напрежение и несигурност. Използва се проста
самооценка като заместител на количествено измерване. Двата въпроса са свързани с
наличието или отсъствието на щети и сериозността на щетите, за да бъде определено
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влиянието на дивите животни върху селското стопанство. Първият въпрос е за това
дали респондентите смятат това за пречка за селското стопанство. Скалата на отговорите е четиристепенна, варираща от „много голяма пречка“ до „не е пречка“. Прагът
е поставен на „малка пречка“. Вторият индикатор се отнася до сериозността на щетата, т.е загубата на реколта. Респондентите трябва да отговорят приблизително колко
е загубата на реколтата, ако тя е била унищожена от диви животни. Отговорите варират от „много“ до „изобщо не е“. Референтната рамка и за двата индикатора са
последните 12 месеца. Прагът е определен така, че респондентите биват отхвърляни,
ако отговорят с „известни пречки“ или „големи пречки“, а загубата на реколтата е
определена като „голяма“ или „известна“. Липсата на количествени измерения или
проценти на фактическата загуба на реколта може до доведе до грешки, затова трябва
да бъдат изпълнени и двете условия. Индикаторът на дивата природа е специфичен за
селските региони, тъй като се отнася до фермерите. Индикаторите, специфични за
селските региони се уравновесяват с индикаторите, специфични за градските райони,
които се прилагат единствено за живеещите в градовете.
Проблеми на урбанизацията
Бутан преживява бърза урбанизация в резултат на нарастването на градското
население. Този факт има както положително (подобряване на достъпа до енергия,
здравеопазване, инфраструктура), така и негативно (задръствания, недостатъчно зелени площи, замърсена атмосфера) влияние за благосъстоянието на хората и затова
тези противоречиви ефекти върху благосъстоянието са включени в индекса на БНЩ.
Респондентите трябва да споделят своите притеснения относно четири въпроса, свързани с урбанизацията: транспортни задръствания, недостатъчно зелени площи, липса
на пешеходни улици и разрастването на градовете. Прагът е поставен така, че посочването на който и да е от проблемите да доведе до постигане на праг на достатъчност. Около 84,4% постигат праг на достатъчност; това е отчасти така, защото хората,
които живеят в селските области автоматично се класифицират като постигнали праг
на достатъчност, за да се уравновеси индикаторът за вредите от дивата природа, посочен по-горе. Този индикатор е като заместител на устойчивото градско развитие,
което е една от главните цели на правителството.
Жизнен стандарт
Индикаторът за жизнения стандарт се отнася до материалното благосъстояние на
хората в Бутан. Той показва доколко са удовлетворени базисните материални нужди
за комфортен живот. През годините материалният стандарт на живот нараства стабилно в резултат на напредъка в развитието. Има много индикатори, които се използват за оценка на стандарта на живот. На равнище индивидуален анализ действителното потребление на стоки и услуги е смятано за най-точен измерител. Нивата на
доходи и разходи често биват използвани в случаите, когато е трудно да се измери
потреблението в детайли. Тук се използват три индикатора за оценка на стандарта на
живот на хората: доход на човек от домакинството, активи и жилищни условия. Активите включват добитък, земя и уреди, докато жилищните условия се отнасят до
размер на стаите, вид на покривите и санитарни условия. Има достатъчно допълнителни измерители за установяване на дохода на домакинството.
Доход на домакинството
Доходът на домакинството включва доход, спечелен от индивидите в домакинството от различни източници във или извън страната. Доходът на домакинството е коригиран с получени заплащания в натура. Използват се два типа прагови точки, или
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фиксиран праг като линия на бедността, или относителен праг като среден или
медианен доход. Линията на бедност за Бутан е 1 096,94 бутански нгултрума на човек на месец.6 Средната стойност на човек от домакинството се получава като се раздели доходът на домакинството на размера на членовете на домакинството. За изчисляване на индекса на БНЩ не се използва линията на бедността като критичен праг,
тъй като постигането на праг на достатъчност е свързано с по-високи равнища на дохода. Стандартът на живот се свързва с по-добри условия на благосъстояние и по-високи доходи. Едната опция би била да се използва относителен праг на дохода за праг
на достатъчност. Затова праг от 60% от мендианния или 50% от средния доход често
биват използвани за определяне на бедността. За индикатора на БНЩ е избран абсолютен праг на достатъчност, тъй като БНЩ насърчава хората да постигат щастие
посредством своите постижения, а не окуражава относителния подход, при който
човек се чувства удовлетворен само ако има относително по-висок доход (или други
постижения) в сравнение с останалите. По този начин прагът се изчислява от данните
за БНЩ, коригирани с линията на бедност чрез умножаване на националната линия
на бедност по 1,5.
Активи
Индикаторът за активи се използва като индикатор за жизнен стандарт в много
изследвания.7 Индикаторът използва данни за избрани активи на домакинствата, като
дълготрайни стоки за ежедневна употреба, за да опише благосъстоянието на домакинствата. Концепцията е базирана на факта, че измерителите на дохода или разходите са непълни измерители на материалното благосъстояние на домакинствата, особено в развиващите се страни, където тези данни не са точни. Изследванията показват,
че индикаторът за активите е добър и дава верни резултати. Още повече, че данните
за активите се оказват по-надеждни и лесни за събиране. Нужно е да се отбележи, че
данните са взети от списък със стоки, които се използват за различни неща от членовете на домакинството, а качеството на притежаваните стоки не е включено. Обикновено индикаторите за активите характеризират уреди като мобилни телефони, радио
и телевизионни приемници, велосипеди; поради социално-културния контекст, добитъкът и собствеността върху земята също са включени в активите. Добитъкът се разглежда като неотменна част от селското стопанство и селските райони на Бутан. Поголямата част от фермерството е за самоиздръжка, а трудният терен пречи на
използването на модерно оборудване. Затова работата трябва да бъде извършвана от
животни и хора. Още повече, че животните осигуряват домакинствата с транспорт,
торове и храна, както и заетост. Затова те са важен актив, особено за бедните домакинства. Същото важи и за притежаването на земя, което е от особена важност за
икономиката в селските райони. За някои от фокусните групи респонденти, приличен
стандарт на живот винаги включва притежаването на добитък и земя. Индикаторът за
активите се състои от три главни компонента: 1) уреди (мобилен телефон, стационарен телефон, персонален компютър, хладилник, цветен телевизор и перална машина);
2) притежание на добитък и 3) притежание на земя. Прагът се прилага на две равни-

6
Границата на бедността измерва абсолютната бедност, мярката за която е разработена от
Националното статистическо бюро на Бутан през 2007 г. (въз основа на хранителни и нехранителни нужди).
7
Индексът на активите, разработен от Filmer and Pritchett (1999), се използва в изследванията
на демографията и здравето.
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ща: за всеки от трите индикатора, както и общ праг за оценяване на прага на достатъчност на индикатора.
Качество на жилищата
Ползите от доброто качество на жилищата могат да бъдат разглеждани както от
гледна точка на индивидите, така и от гледна точка на общността. На индивидуално
ниво личното пространство е фундаментално за удовлетворяване на биологичните,
психологически и социални нужди, тъй като това е мястото, където повечето хора
прекарват значителна част от ежедневието си.8 Изследванията показват изключително важното влияние на нискокачественото, пренаселено и временно жилище върху
физическото и менталното здраве. От гледна точка на общността, аспекти като борба
със социалното изключване и дискриминацията, засилване на социалните връзки, не
могат да бъдат постигнати без наличието на подходящо жизнено пространство и добър стандарт на настаняване.9 Пренаселените жилища могат да доведат до разпадане
на семействата, отслабване на връзките в общността и да доведат да повишаване на
редица социални злини. Следователно недостатъчно добрите условия за живот могат
да представляват заплаха не само за благосъстоянието на индивидите, но и за общността като цяло. Качеството на жилищата се състои от три индикатора: тип на покрива, тип на тоалетната и размер на стаите. Прагът е свързан с това дали покривът е
от желязо, бетон или камък; тоалетна със септична яма и двама души в стая, като и
трите условия трябва да са изпълнени. Така индивидът е постигнал праг на достатъчност по отношение на жилищното настаняване, ако живее в жилище, което има добра
структура на покрива, тоалетна със септична яма и непренаселени стаи. На практика
покривът с по-високо качество може да има по-голяма тежест от санитарните условия що се отнася до качество на жилището.
Претегляне
Деветте компонента на БНЩ са с еднакво тегло. Причината за това е, че са еднакво важни и нито един не може да бъде посочен като по-важен от другите, но всеки
може да бъде от особена значимост за някои хора или институции в определен момент. 33-те индикатора също са с еднакво тегло, но субективните и самооценяващите
индикатори са с по-малко тегло, а по-обективните и по-надеждните индикатори са с
по-голямо тегло (в случаите, когато в съответната област са включени както субективни, така и обективни индикатори). Теглата на индикаторите са равни за три измерителя: психологическо благосъстояние, използване и баланс на времето и жизнен
стандарт.
В три области – здраве, добро управление и екологично разнообразие – субективните индикатори получават едва 10% от теглото, а останалите индикатори от областта са с еднакво тегло. Петте индикатора, които получават 10% от теглото всеки,
поради факта, че са субективни, са: в областта здраве – самооценката на здравния
статус; в областта на управлението – резултати от управлението и фундаментални
права; в областта на екологичното разнообразие и устойчивост – отговорност към
околната среда и отношение към екологичните проблеми. В последните три области:
образование, култура и общност, самооценяващите индикатори са с тегло от 20% всеки, а останалите индикатори са с тегло 30%. За образованието двата индикатора,
8

Според много изследвания доброто жилище е един от основните приоритети в йерархията на
човешките нужди (Burns and Grebler 1986; Kiel and Mieszkowski 1990).
9
Изследването на СЗО показва значението на качеството на жилището върху благосъстоянието (World Health Organization 2010).
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базирани на самооценка, са знанието и ценностите. За културното разнообразие и
устойчивост двата базисни на самооценка индикатора са владеенето на роден език и
на официалния език. За жизненост на общността двата индикатора, базирани на самооценка, са взаимоотношения в общността и взаимоотношения в семейството.
Област
Психологическо
благосъстояние

Здраве

Образование

Културно разнообразие и
устойчивост

Използване и баланс на
времето
Добро управление

Жизненост на общността

Екологично разнообразие и
устойчивост

Жизнен стандарт

Индикатор
Удовлетворение от живота
Положителни емоции
Отрицателни емоции
Духовност
Самооценка на здравето
Дни в добро здраве
Инвалидност
Ментално здраве
Грамотност
Училищно образование
Знания
Ценности
Тринайсет изкуства и занаяти
Участие в културни събития
Владеене на родния език
Етикет
Работа
Сън
Участие в политическия живот
Услуги
Работа на правителството
Основни права
Дарения (на време и пари)
Сигурност
Взаимоотношения в общността
Семейство
Щети от диви животни
Урбанизационни въпроси
Отговорност към околната среда
Екологични проблеми
Доход на човек от населението
Активи
Жилища

Тегло
33%
17%
17%
33%
10%
30%
30%
30%
30%
30%
20%
20%
30%
30%
20%
20%
50%
50%
40%
40%
10%
10%
30%
30%
20%
20%
40%
40%
10%
10%
33%
33%
33%

Таблица 2. Относителни тегла на 33-те индикатора
Претеглянето на индикаторите има за цел както да запази точността, така и да
предпази бъдещите БНЩ индекси от промени в референтната рамка или промени в
желанията на хората, които биха могли да се отразят върху субективните или самооценяващите индикатори. За много от индикаторите може да се твърди, че са базирани на самооценка.
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Прагове на достатъчност
Индексът на БНЩ използва два вида прагове или граници: прагове на достатъчност и един праг на щастие. Праговете на достатъчност показват от колко се нуждае
човек, за да покрие условията на 33-те клъстърни индикатора. Отговаря на въпроса
колко е достатъчно, за да бъдеш щастлив. Всеки от 33-те клъстърни индикатора има
праг на достатъчност и за всеки човек от изследването се определя дали отговаря на
условието или не за всеки индикатор. Как се определят тези прагове на достатъчност? Кой решава?
Начините за измерване са различни, като например възприетите международни
стандарти за часове работа или пренаселеност на жилището. За други се използват
национални стандарти като този за достатъчния доход, равностоен на линията на бедността в Бутан, умножена по 1,5. За някои индикатори липсват стандартни измерители и прагове. Затова се разчита на нормативни преценки. Причината за това е иновативността на БНЩ и липсата на международни и национални стандарти за измерване
на тези индикатори. В този случай праговете са базирани на нормативни преценки,
разглеждани и дискутирани на консултативни сесии. Най-важните и решаващи заключения се вземат на специални срещи. Центърът за изследвания на Бутан поддържа
консултативни отношения с различни институции и правителствени лица, дискусии с
фокус групи от общностите в различните селски райони, търси техния принос, уточнява с тях праговете на индексите на БНЩ в процеса на изчисляване на окончателния
индекс на БНЩ. Мненията на всички се оказват много полезни, но също така насочват вниманието към факта, че нито един праг не може да важи за всеки жител на
Бутан. Затова е много важно да има и втора граница на прага за достатъчност, която
да позволява повече вариации между хората, базирани на техните лични характеристики и очаквания, както и върху тяхното материално, общностно и климатично положение. Няма как всички индикатори и техните прагове да имат еднаква значимост и
да се отнасят до всички в Бутан – а и не е нужно. Вторият праг позволява разнообразие.
Населението се разделя на четири подгрупи чрез използването на три прага, които се отнасят до хората, постигнали 50%, 66%, 77% достатъчност на претегления индикатор. Това помага да се определят нещастните, малко щастливите, много щастливите и изключително щастливите хора. Всяка от тези групи може да бъде анализирана поотделно. За всеки човек се прави личен профил на база на всичките 33 клъстърни индикатора и тези профили осигуряват огромна база за анализ на четирите различни групи – индикаторите и измерителите, за които не е постигната достатъчност,
както и как те се променят по пол, регион, възраст и професия.
За изчисляването на индекса на БНЩ се избира прагова стойност на всеки индикатор. Избрана е средната прагова стойност от 66%. Така групата на все още нещастливите хора включва както тези, които са нещастни, така и тези, които са малко
щастливи. Анализът как да се повиши БНЩ е фокусиран върху повишаване на достатъчността на тези групи. Средният праг е прагът на щастието. Включва деветте области и 33-те клъстърни индикатора. Въпросът, на който се търси отговор, е: „Колко
области и с какъв процент на индикатора човек постига достатъчност, за да бъде
определен като щастлив?“ Тук е важно да се разбере, че този подход е експериментален. Щастието е дълбоко лично преживяване и всеки опит да бъде измерено би бил
неточен. Индексът има за цел да постави за разглеждане, дискусия и дебат този въпрос пред хората на Бутан, както и да улови тяхното разбиране за начина, по който нещата могат да се променят и подобрят.
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Установяването на прага за щастие се базира на три критерия. Първият критерий
е разнообразие, тъй като далеч не всички индикатори могат да бъдат универсално
прилагани. Може да не е нужно да бъде постигната достатъчност за всички индикатори, за да се определи човек като щастлив, т.е. човек, който е много възрастен може да
не се нуждае от достатъчност в индикатора за образование, за да бъде щастлив. Може
да има други членове на семейството, които могат да им четат или да им обясняват
нещата, за които се изисква формално образование, а тяхната мъдрост и умения да
допринасят за щастието им. Някои хора, като атеистите например, може да не участват в рецитиране на молитви или медитация.
Вторият критерий е свързан с измерване на грешката. Отговорите може и да не
са достатъчно точни относно ценностите на хората в различните култури – например,
много хора може да се колебаят да отговорят какви точно са вярванията и практиките
им поради страх да не изглеждат горди или самоизтъкващи се. Поради трудностите,
които причиняват подобни различия, не се изисква постигане на достатъчност във
всяка област (както и при мерките, свързани с бедността).
Третият критерий е свобода на избора. Много хора са напълно щастливи и без
да постигнат достатъчност за всеки отделен индикатор. Може да не са здрави, но да
се чувстват преуспели, осъществени и богати с начина на живот, който водят. Може
да са неграмотни или да изпитват материални проблеми, но това да не се оказва решаващо за щастието им. Затова, за да се позволи известна свобода на избора, прагът
за постигане на достатъчност, за да бъде даден човек определен за щастлив, е 66%.
Методология
Индикаторът на БНЩ е конструиран чрез използването на метода на AlkireFoster10 за измерване на многомерни концепции като бедността, благосъстоянието и
неравенството. Това е метод, който идентифицира дадена група – в този случай хората, които още не са щастливи (срещу тези, които са щастливи) като се взема предвид
„достатъчността“, която са постигнали. Това е гъвкав метод, който е напълно подходящ за използване в Бутан (отговаря на нуждите и ситуацията в Бутан). Това включва
идентифициране на четирите подгрупи от населението в зависимост от процента на
претеглените индикатори, в които те постигат достатъчност.
Индикаторът на БНЩ (както и другите Alkire-Foster индикатори) се състои от две
мерки:
Числено съотношение: процент на хората, които са щастливи.
Широчина: процент от областта, в която хората, които все още не са щастливи,
отговарят на прага за достатъчност (това е подобно на „интензивност“ в мярката за
измерване на бедността по метода на Alkire-Foster).
За конструиране на индекса на БНЩ се използва следната методология от шест
стъпки:
1. Избор на индикатори.
2. Прилагане на прага на достатъчност (колко е достатъчно)?
3. Претегляне на теглото на всеки индикатор.
4. Прилагане на прага на достатъчност за постигане на щастие.
10

Alkire, Sabina, and Foster, James. (2011a). ‘Counting and Multidimensional Poverty Measurement’.
Journal of Public Economics, 95(7-8), 476-487.
Alkire, Sabina, and Foster, James. (2011b). ‘Understandings and Misunderstandings of
Multidimensional Poverty Measurement’. Journal of Economic Inequality, 9(2), 289-314.
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5. Идентифициране на две групи:
а) щастливи хора (изключително и много щастливи);
б) все още нещастливи хора (нещастни и малко щастливи) – приоритет на политиката.
6. Идентифициране измежду все още нещастливите хора на процента от областта, в която не е постигната достатъчност, както и какъв е процентът, в който е постигната достатъчност.
За да бъде изчислен индексът на БНЩ, данните за населението са агрегирани в
разградими измерители Мо, чувствителни към широчината на постиженията. Конструирането на Мо става като се умножи НnAn, където Нn е процентът на хората,
които не са постигнали достатъчност в 6 области и затова са идентифицирани като
все още нещастливи, а An е средната величина от измерителите, в които нещастливите хора не са постигнали достатъчност.
Коригираната величина е със стойност от 0 до 1, като по-високите стойности показват по-голяма недостатъчност и по-малко щастие. За да се създаде индекс на
БНЩ, в който по-високите стойности отразяват по-голямо щастие, коригираната
величина се изважда от 1, за да се получи индексът. Следователно, индексът на
БНЩ = 1 – НnAn.
Формулата за изчисляване на индекса на БНЩ може да бъде записана също така
и в следния вид:
БНЩ = Нh + (Нn х Аs),
където Нh е процентът на щастливите хора (Нh = 1 – Нn), а Аs е процентът от измерителите, за които средната стойност на нещастливите хора отговаря на условието за
достатъчност (Аs = 1 – Аn).11 Този начин на представяне на резултатите се фокусира
върху щастието и достатъчността; първият начин се фокусира върху все още нещастливите хора и неизпълненото условие за достатъчност. И двете формули стигат до
същия резултат, и двете са полезни при обясняването на конструирането на индекса
на БНЩ. Индексът на БНЩ може да бъде декомпозиран по подгрупи от населението
и сведен до различните индикатори. За да се определи степента на щастието се
използват два допълнителни прага – 50% и 77%. Те помагат да се идентифицират две
допълнителни групи.
Какво ни показва индексът на БНЩ?
Индексът показва как е разпределено БНЩ в Бутан и може да бъде използван за
идентифициране на щастливите и все още нещастливи хора, да се разбере какво прави хората да са нещастни, малко щастливи, много щастливи и изключително щастливи. БНЩ може да се разложи на подгрупи от населението по възраст, пол и професия.
Може да бъде анализиран всеки измерител и индикатор. Всички тези функции го
правят полезен инструмент за изработване на политики, насочени към опит индексът
на БНЩ да бъде повишен.
Всеки от индексите на БНЩ отчита представянето на всеки от 20-те региона по
пол, по селска или градска среда, по възраст и професионална област. Изчислени са
стандартните грешки, направени са тестове на теглата и праговете, измерени по отношение на групите и по отношение на процентния принос на всеки индикатор. Индексът на БНЩ е представен на регионалните лидери, за да им позволи да преразгледат
11
GNH = 1-HnAn = 1- HnAn –Hn + Hn = (1-Hn) + (Hn-HnAn) = (1-Hn)+ (Hn)(1- An) = Hh +
(HnxAs), since (1- Hn) = Hh and (1- An) = As.
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политиките си и да ги променят съгласно резултатите. Целта е да се предизвика
публичен диалог за индекса, така че хората да споделят своето разбиране и да предложат своята помощ за увеличаване на БНЩ. Скринингови инструменти, програми и
политики се използват от правителствени и частни агенции, за да се насърчи холистичното мислене и гледна точка към щастието.
Използва се креативността на много бутанци – държавни служители, хора от бизнеса, лидери на гражданското общество, религиозни водачи, членове на семействата – за
да бъде разпространена идеята за БНЩ. БНЩ означава много неща за много хора, но
главното е развитие с ценности. Стремежът към ползите на икономическия растеж и
модернизацията се обвързват със стремежа за постигане на по-висок статус и богатство, като не се забравя и стремежът към щастие. Дали това са силните семейни
връзки? Културата и традициите? Околната среда? Уважението към общността и
страната? Или желанието за мирно съвместно съществуване с другите нации? Ако това е така, то задължение на правителството е да направи така, че тези безценни елементи, допринасящи за щастието и благосъстоянието на хората да бъдат запазени и
подхранвани. Правителството трябва да работи за хората. Действията на политиците
в резултат на измерването на щастието са от значение, но по-важното е да се разберат
и осмислят различните начини, по които бутанците са щастливи.
Индексът на БНЩ има за цел да ориентира хората и нациите по отношение на
щастието, най-вече като бъдат подобрени условията за хората, които все още не се
чувстват щастливи. Можем да изследваме различните компоненти на индекса на
БНЩ, за да разберем откъде идва нещастието и точно коя част от населението се чувства нещастна. Що се отнася до провежданите политики, индексът на БНЩ позволява на правителството да увеличи стойността на индекса по два начина: или като
увеличи процента на щастливите хора, или като намали неудовлетвореността на
хората, които все още се чувстват нещастни. Начинът, по който е конструиран индексът на БНЩ, стимулира правителството и му позволява да намали неудовлетворението на нещастливите хора. Това може да бъде направено посредством облекчаване
и подобряване на положението на хората.
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УЧЕБНА ЛАБОРАТОРНА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО
ОТЧИТАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ЕНЕРГИЯ
ОТ ВЕИ ЦЕНТРАЛИ
Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска
Бургаски свободен университет

LABORATORY TRAINING SYSTEM FOR REMOTE ENERGY
RESPONSE FROM RENEWABLE POWER PLANTS
Kamen Seymenliyski, Silviya Letskovska
Burgas Free University
Abstract: This article presents the results for the production of electricity from two plants
using renewable energy. They are obtained as a result of the created system for remote
reading of the produced electricity.
Keywords: renewable energy, electricity, remote sensing, production.
Въведение
В процеса на практическо обучение по интегрирани енергийни системи с ВЕИ в
БСУ са изградени две фотоволтаични централи с различен тип фотоволтаични панели. Двете централи функционират в паралел с енергийната система на сградата на
БСУ. Произведената енергия при провеждане на експерименталните изследвания се
консумира на случаен принцип от консуматори, функциониращи при нормалната
експлоатация на сградата. Постепенното надграждане на тези централи и изследване
възможностите за енергийно ефективно консумиране на произведената енергия доведе до необходимостта за по-прецизно измерване и регистриране на произведената
енергия.
За БСУ, както и за всеки един потребител и производител на електрическа енергия е важно да получава информация за размера на неговото моментно, ежедневно и
месечно производство и потребление, за неговите натоварени часови зони, за качеството на подаваната към него електрическа енергия, за това какъв е ефекта от предприетите от него мерки за пестене на енергията.
Това изисква наличието на технология и инфраструктура от ново поколение, която да осигури двупосочна комуникация в реално време.
Пример система с такива възможности е SMM (Smart Metering and Management)
системата или т.н. система за дистанционно отчитане и управление. Центърът на системата осигурява събирането, съхранението и обработката на данни, така че операторите да получават информацията в подходящ вид: данни за билдинг системите, информация за аварии, извънредни ситуации, кражби в мрежата и т.н.
Естествено центърът се разполага в защитената страна на IT мрежата на доставчика при спазване на правилата за защита на данните и осигуряване на съответните

234

Годишник на БСУ

том XL, 2019

права за регламентиран достъп до данните на системата. За осигуряването на преноса
на информация е необходимо да бъде изградена комуникационна мрежа.
Вече има изградени мрежи (електропреносни и електроразпределителни) за пренос на електрически сигнали. При наличие на изградена мрежа не е необходимо изграждането на нова. За тази цел има разработени стандарти за т.н. Power Line
Communication, които позволяват пренос на информация по вече съществуващи електропреносни и електроразпределителни мрежи.
При изграждането една система за пренос дейностите се свеждат до инсталирането на набор от устройства, които осигуряват пренос на данни от крайните устройства (потребителите) до центъра на системата и преноса на конфигурации и команди относно уравнението на потреблението от центъра на системата към крайните
устройства.
Като част от системата за отчитане и управление крайните устройства извършват
много повече от това просто да измерват потреблението на електроенергия. Крайното
устройство в системата за отчитане и управление е звеното, което включва, изключва, ограничава и защитава потребителя на системата.
Освен изпълнението на команди подадени от оператор на системата, крайното
устройство трябва и да е в състояние да работи автономно при прекъсната връзка със
системата, поради аварии в мрежата; да съхранява данните за потреблението на потребителя; да сигнализира за извънредни ситуации (загуби, опити за манипулации и
кражба).
I. ВИДОВЕ СИСТЕМИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
В зависимост от предназначението и начина на отчитане системите за отчитане
могат да се разделят на три основни типа: с директно отчитане; за дистанционно отчитане с локален дисплей; за централизирано дистанционно отчитане.
Системите за директно отчитане се предлагат основно за водомери, като за отчитането им е необходим инкасатор. Те нямат възможност за комуникация с други устройства и съответно не могат да се надграждат, т.е. при нужда от централизирано
дистанционно отчитане трябва да се изгради отначало напълно различна система.
Системите за дистанционно отчитане с локален дисплей са частен случай на системите за централизирано дистанционно отчитане. По същество те са изградена система на базата на m-bus или радиосистема за дистанционно отчитане, като с поставянето на локален дисплей вече има възможност и за директно отчитане. Подходящи са
за отчитане на водомери, топломери, електромери, газ-разходомери и други в жилищни, офисни и индустриални сгради.
За отчитане на консумираната от потребителя електрическа енергия е предвидена
възможността показанията да се отчитат директно от течно кристален дисплей, разположен в горната част на предния панел на електромера. Показанията за всяка тарифа и текущо време се изписват автоматично през осем секунди.
Системите за централизирано дистанционно отчитане дават възможност за напълно автоматизирано дистанционно отчитане на уредите в системата от доставчика
(или доставчиците) на услугата, като се запазва възможността за локалното отчитане
от инкасатор (при желание на доставчиците или клиентите на услугите). Подходящи
са както за отчитане на всички видове битови консумативи (електроенергия, вода, газ
и т.н.), така и за индустриално приложение. Данните за консумацията на различни
сгради могат да се изпращат към една централна база данни, като интервалите на от235
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читане могат да се сведат до няколко минути – т.е. отчитане в реално време. Това
предаване може да се осъществи по различни начини: телефонна линия, GPRS, LAN
мрежа и др.
Системите за сграда автоматизация (Building Management System – BMS) са възникнали поради необходимостта от автоматизирано управление на инсталациите за
отопление, вентилация и климатизация (ОВКИ).
Въпреки натрупания петнадесет годишен опит системите за дистанционно отчитане на изразходваната енергия в големите търговски и бизнес сгради са частично
изградени и/или функционират извън рамките на BMS системата.
Като основни причини за липсата на подобни системи и лисата на интеграция
между тях и останалите системи от сградата автоматизация, могат да се посочат:
 Липсата на изисквания за мрежова спецификация и комуникационен протокол
в стадия на проектиране: налагащата се в момента мрежова спецификация за измервателни средства Mbus(Meter Bus) не се използва активно в България. Като резултат,
измервателните средства използват множество комуникационни протоколи, а специализираните технически средства за ОВКИ и управление на осветлението, като правило не притежават възможности за конвертирането им;
 Сравнително големият брой на измервателните средства, които трябва да се
включат в системата затруднява изграждането на мрежата.
Наблюдението на изразходваната енергия може да се извършва както със специализираните средства, използвани за управление на частите ОВКИ и осветлението, така и с програмируемите логически контролери (PLC).
Предимството на първите се състои в сравнително простото програмиране, а като
предимство на PLC може да се изтъкне тяхната универсалност и възможности за серийна комуникация на данни по различни протоколи. PLC са ситуирани в трафопостове или подстанции. В структурата им се включва комуникационен процесор, поддържащ мрежовия протокол на контролните електромери.
Маршрутизаторът като част от автоматизираната система за отчитане потреблението на електрическа енергия обезпечава информационния поток от данни между
Подсистемата за събиране и предаване на данни (ПСПД) и Smart IMS Центъра.
Маршрутизаторът поддържа всички канали за връзка, използвани в системата.
Мрежата трябва да осигури на клиента в определен момент достъп до информация или до изпълняващите устройства на неговите устройства. Това означава, че приложенията на клиента ще изискват информация или изпращане на команди до устройствата постоянно. Достатъчно е да се изиска от измервателното устройство веднъж на ден да подаде всичката нужна информация. Така мрежата трябва да работи в
режим на постоянна връзка с периодичен (експлозивен) пренос на данни.
Тъй като стойността на мрежовите услуги трябва да е минимална, избора на мрежов оператор е ключов фактор.
General Packet Radio Service(основен пакет радио услуги) е една от технологиите
за комуникация, способна да задоволи комплекс от изисквания за ADDAX.Net мрежа
за пренос на данни. АDDA.Net е конгломерат от комуникационни устройства (рутери) и крайни изпълнителни устройства, свързани по между си с различни комуникационни канали.
GPRS е пренос на пакет от данни чрез радио канал. Технологията използва вече
съществуващи GSM-мрежи. GPRS потребителят трябва да има свой собствен IP за
директна връзка с Интернет. Клиентът на GPRS има достъп TCP/IP сървър намиращ
се далеч от границите на неговата основна GSM станция. И обратно, при използ236
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ването на интернет е възможно да се отговори на запитване на GPRS от всяка точка
(фиг. 1).
Електромерите измерват активна и реактивна енергия, моментната стойност на
напрежението, както и фаза, ток, неутрален ток, разликата между фаза и неутрални
токове. Всеки електромер може да натрупва и съхранява в енергонезависимата си отчети и аварийно-техническа информация за няколко денонощия.
Концентраторът на данни/рутер (DC/R) е специализирано устройство за осигуряване на комуникационни възли чрез PLC, GSM/GPRS, CDMA 2000, UMTS, Ethernet
канали, контрол възли чрез Ethernet.
DC/R осигурява обмен на данни между крайните устройства и системния център.
RTR7 Router автоматично открива, регистрира и поддържа крайните устройства в
мрежата. Чрез запитване рутера постоянно се обръща към всички регистрирани при
него електромери в цикличен режим, получавайки от тях отчетна и аварийна информация. На определен интервал от време автоматично синхронизира всички електромери, а така също регистрира нови електромери, появили се в неговия обхват на
действие.
При Smart IMS се поддържа двустранен обмен на данни между Центъра и всеки
електромер. Връзката се осъществява чрез GSM или LAN комуникация. Данните от
измерванията на всички електромери се предават към Комуникационния сървър и
посредством LAN/WAN се предават към Центъра.
Центърът се разполага в офиса на електроразпределителната фирма. Неговата
структура се състои от: комуникационен сървър, принт сървър, сървър база данни,
системен администратор, ARM „Диспечер”, ARM „Администратор” SIMS.
Логистичен процес при Smart IMS е показан на Фиг. 1.

Дистанционно
Отчитане
(AMR)
Електромери

Валидация

Импорт от файл
SEP/
Advance
Импорт от файл
Експорт към billing

WEB
SBE
Публикуване в
Интернет

Изчисляване на
ПИЕ/СПИЕ
Експорт към ERP

Протокол
Издаване на
Счетоводен
документ

SAP R/3

Фактура

Фиг. 1. Логистика на електроразпределително дружество.
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Дигиталните монофазни еднотарифни електромери са предназначени за директно
измерване на активна енергия, предвидени обикновено за монтаж на DIN шина. Електромерите директно и точно измерват консумацията на активна енергия на еднофазни
електрически вериги и напълно съответстват на международният стандарт EN 62052.
Една от архитектурите за предаване на данни между Slave (електромери и рутери) и комуникационния сървър е LMDS (Local Multipoint Distribution Service). Тя
представлява широколентова безжична комуникационна система, работеща в обхвата
над 20 GHz, която може да бъде използвана за предоставянето на услуги за глас,
данни, Интернет и видео услуги (фиг. 2).

Фиг. 2. LMDS архитектура.
Технологията LMDS има някои предимства пред жичните технологии. Технологията от точка до много точки предоставя на операторите метод за локален достъп с
голям капацитет, който е по-евтин от жичните решения.
Освен това подобен тип система се изгражда по лесно и по-бързо в сравнение с
жичните решения и дава възможност на операторите да предложат комбинации от
приложения. Нещо повече, тъй като голяма част от разходите при изграждане на
LMDS мрежа се правят за потребителското оборудване, операторът може да реши
къде е икономически изгодно да се постави такова оборудване и кога да го постави.
LMDS системата може също така да се разглежда като ефективно решение на
проблема „последна миля” („last mile” problem) за всеки оператор и може да се използва от конкурентни оператори за предоставяне на услуги директно на крайните
потребители.
Предимствата на LMDS мрежите могат да бъдат обобщени в следните направления: лесно и бързо изграждане, бърза реализация на печалба; по-ниска цена за изграждане на самата системата и по-висока за цена за въвеждане на потребителските
станции; сравнително ниски разходи за поддръжка, експлоатация и управление; сравнително лесна промяна на конфигурацията на мрежата.
Мрежовата архитектура на LMDS включва основно четири части: мрежов център
за експлоатация (Network Operation Center – NOC), инфраструктура с оптика (fiberbased infrastructure), базови станции (base station) и потребителски станции (customer
premises).
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Мрежовият център за експлоатация съдържа оборудването на системата за управление на мрежата (Network Management System – NMS), която управлява големи части от потребителската мрежа. Мрежовият център за експлоатация се намира в централата.
Централата се използва за комутиране на генерираният от потребителите трафик.
Също така централата се използва и за свързване на системата LMDS към други системи.
Възможно е дадена система да има повече от една централа в зависимост от големината на мрежата. Централите трябва да бъдат свързани по между си. Същото се отнася и за центровете за управление на мрежата, те трябва да бъдат свързани по между
си.
Връзката на потребителите на системата LMDS с други мрежи, фиксирани и мобилни, се осъществява с помощта на централа, която е свързана към оптичната рингова структура.
Възможно е базовата технология LMDS да се използва за свързване на базови
станции от второ, две и половина и трето поколение. С това се цели да се премахне
използването на наети цифрови абонатни линии, наемането на които допълнително
натоварва бюджета на мобилните оператори. Също така, по този начин се осигурява
независимост на мобилните оператори от операторите, предоставящи цифрови абонатни линии.
На Фигура 3 е показано едновременното свързване на малко или средно предприятие (Small or Medium Enterprise – SME), малък домашен офис (Small Office Home
Office – SOHO) и корпоративна организация, заедно с мобилни базови станции от
второ и трето поколение

Фиг. 3. Свързване на LMDS към мрежи от второ, две и половина
и трето поколение.
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II. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА
ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА
Идеята е да се планира система от точка до много точки за нуждите на фотоволтаичната централа на БСУ и да се оцени на работоспособността на система LMDS. За
се изгради една LMDS система са необходими мрежов център за експлоатация, който
да се намира в централата, оптично базирана инфраструктура, базова станция и потребителско оборудване. За тази цел бе използвана примерна конфигурация, на базата на която са направени съответните анализи. Както се вижда от Фиг. 4 всички необходими компоненти за една такава система са:
 Оптична инфраструктурна мрежа
За да се свържат отделните базови станции е необходим оптичен пръстен. Целта
на системата LMDS е да предоставя широколентов достъп на крайните потребители,
както и да предоставя различни видове услуги (глас, данни, Интернет и видео услуги). Тъй като тази система трябва да предоставя различните услуги с изисквано качество на обслужването, за транспортен механизъм на примерната конфигурация се
избира технологията за асинхронно прехвърляне на информация (Asynchronous
Transfer Mode – ATM). Принципите на ATM мрежата водят до редица предимства:
ефективно използване на мрежовите ресурси чрез предоставяне на честотна лента по
желание; гарантиране на заявеното от абоната качество чрез поддържане на малки загуби и възможност за малки закъснения при услуги в реално време; поддържане на
мултимедийни приложения и смесица от трафични потоци; лесно управление на мрежовата инфраструктура; поддържане на услуги, изискващи виртуални канали, както
и услуги, работещи на дейтаграмен режим. За представената примерна конфигурация
се избира пренасянето през физическата среда да се осъществява чрез физически
интерфейс, базиран на синхронна цифрова йерархия (Synchronous Digital Hierarchy –
SDH).

Фиг. 4. Примерна конфигурация на система LMDS.

Централа
Централата се използва, за да извършва комутация между потребители, които не
принадлежат към една и съща базова станция. Също така тя се използва като шлюз за
връзка на системата LMDS с други мрежи. С помощта на централата информацията
240

Годишник на БСУ

том XL, 2019

се преобразува от ATM формат във формат, подходящ за предаване през съответната
мрежа (например IP или SDH). По този начин потребителите, използващи система
LMDS, са свързани с всички съществуващи телекомуникационни мрежи.
 Потребителско оборудване
Потребителското оборудване обикновено включва микровълново оборудване,
монтирано извън дома или офис сградата на потребителя и оборудване, разположено
в сградата, което осигурява модулация, демодулация, управление и което поддържа
различни видове интерфейси. Потребителското оборудване съдържа мрежов интерфейсен блок, който осигурява връзка между микровълновото оборудване и оборудването, намиращо се в сградата.
 Базова станция
В разглежданата примерна конфигурация се приема, че в базовата станция е поместен Add/Drop мултиплексор (Add/Drop Multiplexor – ADM). Той може да приема
на входа си сигнали с различни скорости и позволява те да бъдат въвеждани и извеждани през съответните канали. ADM позволява осъществяване и транзитиране на потоци в двете направления. В случай на повреда ADM пренасочва основния поток по
обходен път. Базовата станция трябва да притежава функции за обработване на сигнала, мултиплексиране, демултиплексиране, компресия, откриване на грешки, кодиране, декодиране, маршрутизация, модулация, демодулация, както и локална комутация.

Фиг. 5
Специално създадената програма BfuMeteoLogger изпраща заявка и чака резултата, който се записва в базата данни. При първия инвертор (SolarMax) заявката се
изпълнява от софтуера в самия инвертор (Фиг. 5). При втория инвертор заявката се
изпълнява от електромер, който е вързан за изхода на инвертора. Програмата позволява да се видe производство на електроенергия по часове в kW\h, по дни в kW/h,
моментното пиково производство на всеки 5 минути, и да се експортират данните в
Exсel.
Разработено е и приложение BfuSolarMeteoDbViewer, с помощта на което може
да се получат данни за производството на електроенергия за избран период от двете
централи, както и да се експортират данните в Eхсel файл (Фиг. 5), но и за параметрите на околната среда.
241

Годишник на БСУ

том XL, 2019

Фиг. 5. Данни от BfuSolarMeteoDbViewer.
Изводи
Работата на изградените две фотоволтаични централи, използващи различен тип
панели, може успешно да бъде наблюдавана от гледна точка на производството на
електроенергия и ефективността им на работа при еднакви климатични условия. Това
дава възможности за констатиране на изменения в стойностите на основните параметри на панелите, дължащи се на повреди и умора на материалите.
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СПЕЦИФИКИ НА КОНТРОЛА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА
АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА, В КОНТЕКСТА
НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ТРУДОВОТО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
доц. д-р Андрияна Андреева1
гл. ас. д-р Дарина Димитрова2
Икономически университет – Варна, катедра „Правни науки“

SPECIFICITIES OF THE CONTROL OF GENERAL LABOUR
INSPECTORATE EXECUTIVE AGENCY IN THE CONTEXT OF
THE GUARANTEES FOR PAYMENT OF THE LABOUR
REMUNERATION
Резюме: Научното изследване разглежда контрола, осъществяван от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, свързан с изплащането на трудовите възнаграждения. Проблематиката е изследвана в контекста на последните законодателни решения, целящи създаването на комплексни гаранции за закрила на правото
на трудово възнаграждение. В тази връзка авторите правят класифициране на субектите, ангажирани с изплащането на трудовото възнаграждение и изследват
предприетите мерки, с поставен акцент на спецификата на контролната дейност,
осъществявана от Изпълнителна агенция“ Главна инспекция по труда“. На база на
анализа се правят изводи и предложения по приложението на нормите.
Ключови думи: трудово възнаграждение, гаранции за изплащане, административен
контрол на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Abstract: The scientific research examines the control, performed by the Labour
Inspectorate Executive Agency, related to the payment of labour remunerations. The
problems are examined in the context of the latest legislative decisions, aiming the creation
of complex guarantees for protection of the right of labour remuneration. In this connection
the authors make classification of the subjects, engaged with the payment of labour
remuneration and examine the undertaken measures, with accent on the specificities of the
control activity, performed by the Labour Inspectorate Executive Agency. Conclusions and
suggestions on the application of the norms are made on the basis of the analysis.
Key words: labour remuneration, guarantees for payment, administrative control of the
Labour Inspectorate Executive Agency.
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Въведение
Българското трудово право е с дълбоки национални традиции, както в регламентирането, така и в закрилата на субективните трудови права. Този процес е със засилени тенденции по посока на обогатяване след реализираното членство на страната
ни в Европейския съюз (ЕС). В съвременния период от своето развитие трудовото ни
право търпи допълване в различни посоки, които са в резултат на комплексното влияние на вътрешни и външни фактори. Това се отнася и за тематиката, свързана със
субективните трудови права, които пряко се повлияват от протичащите процеси на
глобализация, отваряне на пазара на труда, свободна стопанска инициатива, дигитализация и др. [2, 11, 1] Развитието на съвременните обществени отношения в сферата
на труда изискват и се поставя въпроса и за актуализация, респективно въвеждането
на нови нива на нормативна защита на правата.
Субективното право на трудово възнаграждение е с ключово значение в „каталога„ от субективни права, регламентирани от трудовото право. Неговата значимост е
безспорна и този правен институт е бил обект на множество доктринални разработки
от средата на миналия век до настоящият момент [30, 27, 22, 33].
Съвременното право е призвано да решава множество въпроси, чиято динамика е
предизвикателство пред националния законодател. Особен обществен интерес поставят въпросите, касаещи правната закрила на социално-икономическите права. В съвременното глобализирано и дигитализирано общество държавата следва да предприеме адекватни мерки, които да осигурят възможност за задоволяване на материалните и духовните потребности на гражданите. Едно от тези права без съмнение е правото на трудово възнаграждение. Установяването на действащи и адекватни законови
мерки за гарантиране на неговото изплащане представляват интерес, както от практическа, така и от доктринална гледна точка. Изграждането на актуалното законодателство не трябва да бъде откъснато от правната теория. Именно тази взаимообвързаност законодателство - практика по приложението му - теория, изисква от една страна актуализиране на съвременните доктринални тези, а от друга обвързване на концепции от различни правни отрасли. Правото следва динамиката на развитието на
обществените отношения и в този смисъл правната доктрина не само не трябва да бъде откъсната от тези процеси, а да допринася за създаването на адекватен механизъм
за въздействие. В тематиката, свързана с гарантиране правата на гражданите, държавата използва комплексно механизмите на различните правни отрасли, с оглед създаване на цялостна защита. Правото на трудово възнаграждение е заложено в българското законодателство на конституционно ниво. Това градира предвид пирамидално
изградената структура на гаранциите, включени в актове с различна йерархична сила.
Като се започне с тази от най-високо ниво, каквато е конституционната и се премине
през законовите гаранции на различни правни отрасли. Именно в контекста на това
авторите са извършили комплексно изследване на проблематиката обединявайки материя от два правни отрасъла. Закрилата на правото на трудово възнаграждение, залегнала в трудовото право, е обвързана с административноправните аспекти в контролната дейност на държавен орган [19], какъвто е Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ (ИА ГИТ).
Актуалността на изследваната проблематика се обуславя от законодателни
решения, осъвременяващи трудовото ни законодателство и обогатяващи арсенала от
гаранции за изплащане на трудовото възнаграждение на работниците и служителите.
През 2017 г. законодателят чрез изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ)
създаде съвкупност от разнородни мерки, посредством, които ангажира множество
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различни субекти със задължения, правомощия и отговорности по изплащането на
трудовото възнаграждение. Този подход цели, от една страна, да покаже значимостта
на социалното право на трудово възнаграждение, а от друга страна, да обедини усилията на правните отрасли за комплексност на мерките за изплащането му.
Целта на настоящата студия е чрез актуален нормативен анализ да се разгледат
правомощията на ИА ГИТ, свързани с изплащането на трудовите възнаграждения.
Проблематиката се изследва в контекста на новите законодателни решения, свързани
със създаването на комплексни гаранции за закрила на правото на трудово възнаграждение. В тази връзка се анализира спецификата на контролната дейност осъществявана от ИА ГИТ. На база на актуалния нормативен анализ се правят обобщения и
изводи с практическа насоченост по приложение на нормите, както и се и отправят
предложения за усъвършенстване на законодателството.
С оглед на поставената в настоящото изследване цел е изследвана само една от
гаранциите за изплащане на трудовото възнаграждение, въплътена в правомощия на
ИА ГИТ.
В тази насока ще бъде извършен актуален нормативен анализ на въведената корекция в Глава деветнадеcета „Контрол за спазване на трудовото законодателство и
админиcтративнонаказателна отговорност за неговото нарушаване“, Раздел I „Контрол за
cпазване на трудовото законодателcтво“ от КТ, както и на извършените изменения и
допълнения в правомощията на контролния орган – ИА ГИТ.
Предмет на изследване е нормативната уредба, свързана с гаранциите за изплащане на трудовото възнаграждение и по-конкретно уредбата на контрола, осъществяван от ИА ГИТ.
За постигането на целта се реализират следните задачи:
1) изясняване на субектите, свързани с нормативните гаранции за изпращане на
трудовото възнаграждение;
2) анализ на контролната дейност, осъществявана от ИА ГИТ;
3) анализ на правомощия на ИА ГИТ в контекста на гаранциите за изплащане на
трудовото възнаграждение;
4) изводи и препоръки по приложението на нормите и предложения за усъвършенстване на законодателството.
Методологията на изследването включва прилагане на методи традиционни за
правните изследвания: нормативен, сравнителноправен и др.
Изследването е ограничено в анализиране на проблематиката, като не претендира
за изчерпателност в изясняване на видовете гаранции за изплащане на трудовото възнаграждение, а поставя акцент върху правомощията на ИА ГИТ, касаещи посочените
въпроси. Материалът е съобразен с националното трудово и административно законодателство към 30 май 2019 г.
1. Нормативни гаранции за изплащане на трудовото възнаграждение
Реалното упражняване на правото на трудово възнаграждение винаги е било във
фокуса на внимание от страна на българският законодател. Гаранциите за изплащането на трудовото възнаграждение са нормативно установени правни средства за действителното му реализиране. Те представляват комплекс от субективни права и други
правни възможности за работника или служителя, които гарантират съответните плащания в определяния размер и срокове [32].
Гаранциите за изплащане на трудовото възнаграждение безспорно са въпрос,
който предвид значението на субективното право е регламентиран както в междуна245
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родните3, така и във вътрешните източници. Нормативните гаранции целят въвеждането на такива правни средства, които към съответният момент да са адекватни и да
постигнат целта, а именно работниците и служителите да реализират своето право и
да получат дължимото им се трудово възнаграждение за положения труд. Наред с
усилията на законодателя правната доктрина също е допринесла за правилното разбиране на съответните институти, тълкуването на нормите и в цялост за приложението на гаранциите в ежедневната практика. В тази сфера със своите изследвания са
допринесли редица утвърдени български учени [30, 34, 26], а в съвременен период
темата в различни нейни аспекти продължава да е актуална и вълнува изследователи
[4, 3, 8].
1.1 Субекти в процеса, свързан с нормативните гаранции за изплащане на
трудовото възнаграждение
Изплащането на трудовото възнаграждение и гарантирането му е въпрос, който
ангажира множество правни субекти. Всеки един от тях заема специфична роля в
процеса, като съответно на мястото, което му е отредено са и възложените му функции и правомощия, съответно права, задължения и отговорности.
Предвид нормативната уредба на трудовото възнаграждение в националните и
международните източници, на първо място сред субектите могат да бъдат поставени
компетентните национални органи, ангажирани в процеса на създаване и актуализация на нормите, явяващи се вътрешни (национални) държавни източници4. Наред с
тях в процеса по регулиране на обществените отношения, свързани с трудовото правоотношение е важна ролята и на различните видове субекти – създателите на международните източници5. Обобщено тази категория субекти могат да бъдат представени като нормотворци и тяхната роля се изразява в създаването и актуализирането на източниците с оглед тяхното непрекъснато поддържане в съответствие с бързо променящите се обществени отношения в сферата на правото на труд, респективно
правото на трудово възнаграждение. Тази задача е сложна, както с оглед процесите
на глобализация, които се отразява на движението на работната сила, така и на динамиката в икономическите процеси, нестабилност в отделните икономики на държавите и т.н. От друга страна, обвързването на националното законодателство с достиженията и принципите на международното право изисква националният законодател да

3

Основните международни източници, регламентиращи гаранциите за изплащане на трудовото възнаграждение са конвенции на МОТ, сред които с действие за България са Конвенция
№ за закрила на работната заплата от 1949 г., Конвенция №173 за вземанията на работниците и
служителите в случай на несъстоятелност на работодателя от 1992 г. Правото на ЕС в тази посока регламентира основно хипотези свързани с неплатежоспособност на работодателя в
Директива на Съвета 80/987/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите членки относно закрилата на работниците и служителите при неплатежоспособност на работодателя. И
Директива № 2002/74/ЕО за нейното изменение и допълнение.
4
Националните държавни източници са пирамидално изградени и с оглед на тяхната юридическа сила могат да бъдат систематизирани по следния начин: на конституционно ниво – разпоредбата на чл. 48, ал. 5 от Конституцията, на ниво действащо законодателство – чл. 128-272
КТ, Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на
работодателя, на подзаконово ниво – Наредбата за договаряне на работната заплата, Наредбата
за структурата и организацията на работната заплата и др.
5
Актове на Международната организация на труда – Устава на МОТ, Конвенциите и препоръките на МОТ и др.
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съобрази всичко това на вътрешно ниво, отразявайки спецификите на конкретната
държава.
Втората категория субекти, които са част от проблематиката на трудовото възнаграждение са страните по трудовоправната връзка. За работника или служителя то
се явява едно от основните му права в правоотношението. Престирането на работната
сила е обвързано с насрещното право на възнаграждение и именно то дава мотивацията на работника за осъществяване на трудовата му функция. От неговата позиция
това право се свързва с качеството му на живот, с изпълнението на ангажименти по
издръжка на семейство, задоволяване на лични потребности и др.
От позицията на работодателя трудовото възнаграждение се свързва с няколко
основни момента. Като част от съдържанието на трудовото правоотношение то се
явява едно от основните му задължения и се свързва с ангажимента му да отговори
на престацията от страна на работника или служителя, изразена в престирането на
работната сила. По този начин, изпълнявайки задължението да изплаща трудово възнаграждение, работодателят овъзмездява труда. Работодателят има и друг важен ангажимент и той е свързан с регламентирането на трудовото възнаграждение в недържавните източници. Тази специфика е типична за отрасъла трудово право [31, 15] и в
случая тя се отразява в задълженията на субекта носител на работодателската правоспособност. С тези си функции, работодателят има ангажимент да регламентира на
ниво предприятие, учреждение и т.н. детайлите, свързани с института на трудовото
възнаграждение, като същевременно създаде и нужните гаранции за неговото изплащане. В този процес по създаване на недържавните източници участват и представители на работниците и служителите посредством синдикалните организации, но ролята на отделния работник в конкретика е само относно договарянето на личното му
трудово възнаграждение.
Свързвайки разгледаните до тук две категории субекти можем да обобщим, че
посредством своите нормотворчески органи (включени в първата група) държавата
въздейства върху втората група субекти (страните по трудовоправната връзка).
Правната уредба на трудовото възнаграждение е наcочена към оcигуряването на две
оcновни функции − обезпечителна и cтимулираща. И двете cа пряко наcочени към
работника или cлужителя и овъзмездяването на преcтирания от него труд [5].
Третата група субекти са тези, на които са вменени контролни правомощия.
Държавата не само регламентира обществените отношения, свързани с правото на
трудово възнаграждение, тя се явява и гарант за реализацията на това благо [9, 18].
Институтът на трудовото възнаграждение в българското трудово право е сред тези, които могат да се отчетат като стабилни. Същевременно в него са заложени достиженията на международното трудово право, които българският законодател е счел
за съвместими със спецификата на българските условия. Не може обаче да не се отчете факта, че в уредбата на трудовото възнаграждение във вътрешното ни трудово
право има и текстове, несъответстващи на динамиката на времето, на промяната в
икономическите условия, респективно на трансформирания пазар на труда.
В тази ситуация по-слабата страна в трудовоправната връзка, както традиционно
е възприеман работникът и служителят, се нуждае от действащи, адекватни и ясно
разписани гаранции за изплащане на трудовото му възнаграждение. Предвид на това
и след обединените усилия на множество субекти – синдикални организации, работници и служители, омбудсман и др. българският законодател извърши законодателни
корекции в източници, регламентиращи изплащането на трудовото възнаграждение.
В ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на КТ.
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Характерно за тази актуализация в българското право, е че тя засяга не само основният и пряк източник – КТ, а се допълват и изменят норми и от свързани с института
на трудовото възнаграждение актове от други правни отрасли6. Тази мащабност на
измененията говори за стремеж от страна на държавата да създаде реални и действащи гаранции за реализация на социалното право.
1.2 Актуални законодателни решения, гарантиращи изплащането на трудовото възнаграждение.
С оглед на правилно нормативно тълкуване и респективно приложение на нормите е обосновано извършването на подредба и опит да се класифицират промените [8, 13].
На първо място те могат да бъдат изследвани с оглед на нормативния акт, посредством който са въведени. По този критерии се различават:
 Промени в прекия източник – КТ;
 Промени в други нормативни актове – Търговския закон (ТЗ), Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК), Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона
за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;
Тази класификация е не само с теоретично значение, но и с реално практическо
приложение. Принадлежността на нормите към съответният правен отрасъл означава,
че изпълнението им ще се гарантира по реда на съответният закон.
Новите моменти в КТ могат базисно да бъдат представени по следния начин:
 Въвеждане на срок за изплащане на обезщетенията при прекратяване на трудовия договор (чл. 228, ал. 3 от КТ);
 Изменения в контрола осъществяван от ИА ГИТ в няколко насоки:
 Засилване на контролните правомощия на ИА ГИТ с акцент на функциите,
касаещи контрол на неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения
след прекратяване на трудовия договор (чл. 399, ал. 1, чл. 404, ал. 1, т. 12 от КТ);
 Разширяване на възможността цялостният контрол за спазване на трудовото
законодателство да бъде осъществяван от ИА ГИТ, съгласно чл. 399, ал. 1 от
КТ, и след момента на прекратяване на трудовия договор, когато се отнася
до контрол по изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения.
Изменението в КТ цели да обхване не само действащото трудово правоотношение, но и да гарантира правата на работника или служителя, свързани с изплащане на
трудовото възнаграждение и след прекратяване на трудовоправната връзка. Предвид
спецификата на трудовото правоотношение, законодателят въвежда контрол за спазването на правата на страните. Именно в тази част измененията са с акцент засилване
правомощията на ИА ГИТ. Във връзка с това са и някои корекции в ТЗ и ГПК, а
именно:
 Изменения в ТЗ, свързани с въведено участие на ИА ГИТ в производството по
несъстоятелност;
 Допълнения в ГПК относно влезлите в сила задължителни предписания на
органите на ИА ГИТ към работодателите за изплащане на забавени повече от
две заплати и други обезщетения по трудови правоотношения.
6

Такива cа промени в Гражданcкия процеcуален кодекc (ГПК), Търговcкия закон (ТЗ), Закона
за гарантиране вземанията на работниците и cлужителите при неcъcтоятелноcт на работодателя (ЗГВРCНР), Закона за общеcтвените поръчки (ЗОП).
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2. Специфики на контролната дейност на ИА ГИТ и правомощия на
контролните органи
Правото на трудово възнаграждение е основно субективно трудово право. То разкрива специфични проблеми, свързани c неговата реализация, както и особени правни последици при нарушаване на нормите на този правен институт [5]. След измененията и допълненията на КТ от декември 2017 г.7 беше приет комплекс от законодателни мерки срещу неизплащане или забавено изплащане на трудовите възнаграждения. Мотивите за тези законови промени са да се предостави допълнителна защита на
правата на работниците и служителите в случаите, когато работодателите не им изплащат трудовите възнаграждения след прекратяване на трудовото правоотношение.
Част от тези законодателни мерки се явява и контролната дейност на ИА ГИТ. С измененията в КТ се цели да се засилят контролните функции на Агенцията, като се
предоставят правомощия за извършване на проверки за изплащането на трудови възнаграждения и обезщетения и след прекратяване на трудовите правоотношения. На
контролните органи е предоставено и правомощие да дават задължителни предписания, т.е. да налагат принудителни административни мерки в тази насока8.
Контролът е важно средство за осигуряване спазването на правната уредба на
трудовите отношения. Той е юридическа гаранция за реализиране на основните права
и задължения на страните по трудовото правоотношение, в т.ч. и правото на трудово
възнаграждение, което работодателят дължи на работника или служителя за извършената работа.
Контролът за спазване на трудовото законодателство е специфична част от изпълнително-разпоредителната дейност на държавата [29, 28]. В този смисъл контролните правомощия на ИА ГИТ, включително относно изплащането на трудовите възнаграждения, по своята същност представляват административна дейност, извършвана от специализирани държавни органи, част от системата на изпълнителната власт.
Целта на тази контролна дейност е осигуряване на законосъобразното развитие на
трудовите отношения, което е възможно само при реалното прилагане на трудовото
законодателство.
Обект на настоящото изследване в тази му част е административният контрол на
ИА ГИТ относно изплащането на трудовите възнаграждения. В тази дейност се
включва извършването на проверки и прилагането на принудителни административни мерки от страна на контролните органи. Ако в резултат на контрола се установят
нарушения на трудовото законодателство, КТ предвижда и налагане на административни наказания [10, 12], но административнонаказателната отговорност не е част от
контрола. В правната доктрина е утвърдено, че административното наказване не е
част от контролната компетентност, а представлява юрисдикционна (правораздавателна) дейност [20]. Административнонаказателната отговорност за нарушения на
трудовото законодателство е отделен правен институт и поради тази причина е извън
обекта на настоящото изследване.
Спецификите на контрола за изплащане на трудовите възнаграждения се изразяват, в характеристиките му като административна дейност, в правомощията на контролните органи, както и в средствата за въздействие върху контролираните субекти.

7
8

ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (754-01-40/06.07.2017).
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2.1. Контролни органи и характер на извършвания контрол
Контролът за спазване на трудовото законодателство се упражнява от органите
на различни държавни администрации, чиято дейност е регламентирана в и други
законови актове, освен в КТ9. Основно място сред тях заема ИА ГИТ към министъра
на труда и социалната политика, която осъществява цялостния контрол за спазване
на трудовото законодателство (чл. 399, ал. 1 от КТ). Агенцията е ведомство, без ранг
на министерство, в системата на изпълнителната власт, а нейният изпълнителен директор е орган на изпълнителната власт по силата на чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за
администрацията10. Дейността, съставът, структурата, функциите и организацията на
работа на ИА ГИТ се уреждат в Устройствен правилник, приет с постановление на
Министерския съвет11. Агенцията е структурирана в Централно управление и 28
териториални дирекции, а на изпълнителния директор е дадено правото да предоставя на директорите на дирекции или на служители на Агенцията, отделни свои правомощия в съответствие с нормативните актове. В този смисъл органите, компетентни
да извършват контрол за спазване на трудовото законодателство са директорите на
териториални дирекции или служителите (инспекторите) на Агенцията, на които са
предоставени контролни правомощия със заповед на изпълнителния директор на ИА
ГИТ12.
Контролът, упражняван от органите на ИА ГИТ, се определя като специализиран
външноведомствен контрол за спазване на трудовото законодателство [28]. Разглежданият административен контрол е външноведомствен предвид факта, че контролираните субекти (работодателите или органите по назначаването) не се намират в служебно йерархично подчинение с контролните органи [23]. Т.к. тази дейност се упражнява на специално основание, а именно разпоредбите на КТ, се определя още като специализиран външноведомствен контрол. За него е характерно, че обхваща само
9

Т. напр. съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за инспектиране на труда: Инспектирането на труда се
извършва от инспектори, държавни служители и/или други упълномощени лица във: 1. Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“; 2. Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор; 3. Агенцията за ядрено регулиране; 4. Дирекцията за национален строителен контрол към министъра на регионалното развитие и благоустройството; 5. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи; 6. областните дирекции „Земеделие“, които изпълняват функции по Закона за регистрация
и контрол на земеделската и горската техника; 7. Министерството на енергетиката; 8. Министерството на транспорта; 9. Министерството на околната среда и водите; 10. Министерството
на отбраната; 11. Министерството на здравеопазването; 12. Националната агенция за приходите; 13. Националния осигурителен институт; 14. други администрации, на които е възложено с
нормативен акт да осъществяват дейности по Инспектирането на труда, което от своя страна
включва контрола по спазване на трудовото и осигурителното законодателство и специализирания контрол по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
10
Съгласно чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за администрацията: За органи на изпълнителната власт
се считат и изпълнителните директори на изпълнителните агенции.
11
Устройствен правилник на ИА ГИТ, Приет с ПМС № 2 от 13.01.2014 г., Обн. ДВ. бр.6 от 21
Януари 2014 г.
12
Съгласно чл. 21, ал. 2 от Устройствения правилник на ИА ГИТ: Правомощия на инспектор
имат ръководителите на административни звена в специализираната администрация, служителите, назначени на длъжност инспектор, юрисконсултите, както и други служители на Агенцията, назначени на експертни длъжности, които са изрично упълномощени от изпълнителния
директор.
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отделни направления от дейността на контролираните, в конкретния случай това е
контрол за спазване на задължението за изплащане на трудово възнаграждение. Специализираният контрол се основава винаги на изрично нормативно овластяване, при
което специален нормативен акт стриктно, подробно и изчерпателно трябва да определи: от кого се упражнява контролът; върху кого; върху какви дейности и направления; с какви методи се осъществява контролът; правните средства за въздействие
[25].
2.2. Правомощия на контролните органи на ИА ГИТ
Правомощието е предвидена от закона възможност да се осъществяват определени действия (изпълнение на задължения) или да се изискват определени действия или
бездействия (реализиране на права). Най-важната характеристика на правомощията е,
че техният носител не разполага с възможността да ги упражнява или не по свое усмотрение. Органът на държавно управление, който притежава компетентността, има
не само възможността да упражнява съдържащите се в нея правомощия, но и е длъжен да ги упражнява [24]. С други думи правомощията включват както правата, така
и задълженията на компетентните държавни органи, в конкретния случай това са
контролните органи на ИА ГИТ.
Правомощията на инспекторите на ИА ГИТ, чрез които се осъществява контрола
за спазване на трудовото законодателство, са уредени в чл. 402 и 403 КТ. При извършване на проверките по спазването на КТ, контролните органи имат редица права, регламентирани в чл. 402, ал. 1, точки от 1 до 5 от КТ. Относно контрола за изплащане на трудовите възнаграждения са приложими три от тях:
 Право на посещения – тук се включва правото на инспекторите да посещават по всяко време местата, където се извършва работа, помещенията, ползвани от
работниците и служителите, както и да изискват от лицата, намиращи се там, да се
представят с документ за самоличност. Така формулирано това право означава, че няма законова пречка посещението да се извърши и в извънработно време. Правото да
изискват от лицата, намиращи се на територията на тези обекти, да се представят с
документ за самоличност, позволява да се установи дали тези лица са работници и
служители и дали имат надлежно сключени трудови договори.
 Право да изискват необходимите сведения – контролните органи имат право да изискват от работодателя (органа по назначаването) обяснения, сведения и
представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във
връзка с упражняването на контрола. Това позволява бързото събиране на факти и
доказателства относно спазването на трудовото законодателство.
 Право на осведомяване от работниците и служителите – състои се в пряко
информиране чрез разговори с работниците и служителите по всички въпроси във
връзка с упражняването на контрола, както и да изискват от тях писмено да декларират факти и обстоятелства, свързани с осъществяването на трудовата дейност, включително и сведения за заплащането на труда. Това дава възможност да се съберат
данни относно съответствието между начисленото във ведомостта и реално изплатеното трудово възнаграждение.
Съответно при извършване на проверките по спазването на трудовото законодателство, контролните органи имат и следните задължения (чл. 403, ал. 1, т. 1 и 2 от КТ):
 Задължение за пазене на служебна тайна – контролните органи са длъжни
да пазят в тайна поверителните и за служебно ползване сведения, станали им известни във връзка с упражняването на контрола. Това са сведения, поверителни за рабо251
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тодателя, които са станали известни по време на проверката. Инспекторите на ИА
ГИТ, също така са длъжни да не използват тези сведения в своя стопанска дейност.
Тази забрана се отнася както за времето, през което съответното лице изпълнява
контролни функции, така и след тяхното преустановяване.
 Задължение за пазене в тайна на източника на сигнала – контролните
органи са длъжни да пазят в тайна източника, от който са получили сигнал за нарушение на трудовото законодателство. Целта на това задължение е да се изгради доверие в контролните органи и да се защитят работниците и служителите от евентуални
санкции от страна на работодателя – напр. дисциплинарно наказание или дори уволнение.
Контролните органи осъществяват своите правомощия в сътрудничество както с
работодателите, така и с работниците и служителите (чл. 402, ал. 5 от КТ). Това произтича от принципа за сътрудничество между лицата, ангажирани в процеса на контрола за спазване на трудовото законодателство, т.к. трудът е значимо социално благо
и неговата защита е важна за цялото общество.
3. Правни средства за въздействие върху контролираните субекти
Контролната дейност на ИА ГИТ, свързана с изплащането на трудовите възнаграждения, включва две основни правни средства за въздействие върху контролираните работодатели или органи по назначаването – извършване на проверки и налагане
на принудителни административни мерки. Тези правни средства се включват в общото понятие „инспектиране на труда“, чиято легална дефиниция е дадена в § 1 от
ДР на Закона за инспектиране на труда13.
3.1. Проверки
Съгласно тази дефиниция проверката се определя като дейност, осъществявана
от контролните органи, по установяване на съответствие между изискванията на
трудовото законодателство и реалното му прилагане в предприятията, обектите и
местата, където се полага наемен труд или се осъществява трудова дейност. Проверките могат да се осъществяват както планирано, така и непланирано (арг. чл. 17
Устройствения правилник на ИА ГИТ).
Планираните проверки се извършват съгласно годишните планове за дейността
на териториалните дирекциите в изпълнение на програмите и мерките, определени в
годишния план за дейността на ИА ГИТ, който се утвърждава от изпълнителния директор след съгласуване с министъра на труда и социалната политика (чл. 18, ал. 1 и
чл. 6, ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник на ИА ГИТ). Целта на планираните
проверки е да се отчете значението на редица фактори за спазването на трудовото
законодателство, а именно: териториална структура на икономиката, степен на риска
в предприятията, тежест и вид на нарушенията на трудовото законодателство, равнище на трудовия травматизъм и професионална заболяемост (арг. чл. 18, ал. 2 от
Устройствения правилник на ИА ГИТ).
Субектите, имащи право да инициират непланирани проверки, са изброени в чл. 19
от Устройствения правилник на ИА ГИТ и могат да бъдат обособени в две основни
13

Съгласно § 1 от ДР на Закона за инспектиране на труда: „инспектиране на труда“ е дейност,
осъществявана от контролните органи, на първо място инспекторите от ИА ГИТ, по установяване и налагане на съответствие между изискванията на законодателството и прилагането му в
предприятията, обектите и местата, където се осъществява трудова дейност или се провежда
обучение.
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групи. На първо място, непланираните проверки се извършват по разпореждане на
компетентни държавни органи, имащи контролни функции по спазването на трудовото законодателство: министъра на труда и социалната политика; изпълнителния директор; директорите на дирекциите на специализираната администрация; съда; органите на прокуратурата; органите, извършващи досъдебно наказателно производство;
както и други държавни органи, изрично определени със закон. На второ място, непланираните проверки се извършват по искания и сигнали на работещите по трудово
или служебно правоотношение, както и на техни професионални или синдикални
организации. Това са тези лица в трудовото правоотношение, които предоставят работната си сила на работодателя срещу заплащане [31], както и организациите, защитаващи техните трудови права.
В едни случаи, когато в резултат на проверката се установи, че трудовите правоотношения се развиват законосъобразно, контролът приключва. В други случаи, при
установяване на несъответствие с изискванията на нормите на трудовото законодателството, контролните органи прилагат принудителните административни мерки,
определени в чл. 404, ал. 1 от КТ (чл. 21, ал. 4, т. 1 от Устройствения правилник на
ИА ГИТ).
3.2. Принудителни административни мерки
По своята правна същност принудителните административни мерки представляват комплекс от действия и средства на компетентните контролни органи, насочени
от една страна, към предотвратяване и преустановяване на административни нарушения, а от друга страна, насочени към предотвратяване и отстраняване на вредните
последици от тези нарушения (арг. чл. 22 от Закона за административните нарушения
и наказания). За разлика от административните наказания, които се налагат само и
единствено при извършени административни нарушения, принудителните административни мерки могат да се прилагат както за извършени закононарушения, така и
като превантивна мярка при пряка и непосредствена опасност от такива нарушения.
Нарушенията на нормативната уредба на трудовите правоотношения могат да се
проявят в различни неправомерни деяния и да засегнат широк кръг от аспекти на
субективните права на работниците и служителите. Това превръща принудителните
административни мерки в ефикасно средство за превенция на нарушенията на трудовото законодателство.
Видовете принудителни административни мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, както и за предотвратяване
и отстраняване на вредните последици от тях, са уредени и изчерпателно изброени в
чл. 404, ал. 1 от КТ. Предвид предмета на изследване са разгледани и анализирани
конкретно видовете принудителни административни мерки, които контролните органи на ИА ГИТ прилагат във връзка с изплащането на трудовите възнаграждения.
На първо място, това са принудителните административни мерки по чл. 404, ал. 1, т. 8
от КТ за отстраняване на нарушения, свързани с изплащането на трудовите възнаграждения на работниците и служителите по време на действащо трудово правоотношение – а именно начисляване във ведомостите за заплати на по-малка сума от
тази, която е изплатена на работника или служителя за извършената от него работа. В
случаите, когато контролните органи на ИА ГИТ установят посоченото нарушение,
те имат право да налагат два вида принудителни административни мерки – задължителни предписания и спиране на дейността на предприятието.
„Задължителните предписания“ като принудителна административна мярка се
налагат, когато се констатира „начисляване във ведомостите за заплати на сума, по253
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малка от сумата, която работодателят, съответно органът по назначаването е изплатил на работника или служителя за извършената от него работа“. Тази мярка цели да
постигне идентичност между начислени по ведомост и реално изплатени трудови
възнаграждения, с оглед внасяне в пълен размер на осигурителните вноски за предвидените осигурителни рискове и случаи, начислени върху действителното трудово
възнаграждение. Т.е. тази принудителна административна мярка е насочена срещу
т.нар. „плащане на ръка“. В хипотезата на чл. 404, ал. 1, т. 8 от КТ контролните органи на ИА ГИТ не могат да издават задължителни предписания за реално изплащане
на частично изплатени или напълно неизплатени трудови възнаграждения, а само за
начисляване във ведомостите на дължимите суми.
„Спиране на дейността на предприятието до отстраняване на нарушението“ е потежката принудителна административна мярка по чл. 404, ал. 1, т. 8 от КТ. Тя се налага в два случая – когато задължителното предписание не се изпълни в посочения
срок или при повторно извършване на същото нарушение, а именно начисляване във
ведомостите за заплати на по-малка сума от действително изплатената. В тези случаи
е предвидена по-тежка принудителна мярка, поради по-голямата обществена опасност на извършените нарушения на трудовото законодателство.
На следващо място, са принудителните административни мерки по чл. 404, ал. 1,
т. 12 от КТ за отстраняване на нарушения, свързани с изплащането на трудовите
възнаграждения на работниците и служителите при вече прекратено трудово правоотношение – а именно останали неизплатени трудови възнаграждения след прекратяването на трудовите правоотношения. В тези случаи контролните органи на ИА
ГИТ имат право да налагат принудителната административна мярка „задължителни
предписания за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения след прекратяване на трудовите правоотношения“. Основанието за прилагането на тази мярка е, че
нарушенията са извършени по времето, когато трудовите правоотношения са съществували, но са установени след тяхното прекратяване. Все още липсва значима съдебна практика по прилагането на чл. 404, ал. 1, т. 12 от КТ предвид факта, че тази законова разпоредба е сравнително нова (приета с изм. и доп. на КТ от ДВ, бр. 102 от
2017 г., в сила от 22.12.2017 г.). Резултатите от практиката ще бъдат показател за правилността и ефективността на това законодателно решение.
Законодателното решение, дадено в чл. 404, ал. 1, т. 12 от КТ, поставя въпроса –
допустимо ли е с налагане на принудителни административни мерки да се разрешават гражданскоправни (каквито са по същността си трудовоправните) спорове за изплащане на трудови възнаграждения, възникнали между страните по трудовото правоотношение.14
След демократичните промени от 1989 г. страната ни премина от планова към пазарна икономика, от изцяло държавна към преобладаващо частна собственост върху
средствата за производство. Социално-икономическите условия породиха нови правни институти и законодателни решения с цел правната уредба да отговори на обществените очаквания [6, 7]. Измененията и допълненията на КТ от 2017 г. са продиктувани от обществения интерес. Немислими преди няколко десетилетия негативни
социални явления и тежки нарушения на трудовото законодателство, като неизплащане на трудови възнаграждения или начисляване във ведомостите за заплати на помалка сума от реално изплатената, днес са често срещани в обществената действител14
В този смисъл виж: Решение № 4374 от 29.06.2017 г. по адм. д. № 597/2017 г. на Административен съд – София-град.
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ност. Именно масовостта на подобни негативни социални явления в последните години са мотивът за тези законодателни промени в контролната дейност на ИА ГИТ и
разширяване на кръга от правомощията на нейните контролни органи.
Трудовото право е частноправен отрасъл и класическата правна доктрина [16] определя трудовите правоотношения като частноправни отношения между равнопоставени субекти, но все пак работниците и служителите са „по-слабата“ страна и се нуждаят от допълнителна законова защита. Предвид социално-икономическите условия,
гаранция за спазване на основни субективни трудови права, каквото е правото на
трудово възнаграждение, са засилените контролни правомощия на ИА ГИТ за налагане на принудителни административни мерки.
Изложеното поставя и въпроса за спазване на изискванията за законност на принудителните административни мерки. Т.к. те се обективират в издаването на предписания, заповеди или нареждания, които представляват индивидуални административни актове по чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, правна гаранция
за осигуряване на законосъобразно им прилагане е предвидената възможност за
оспорването им по съдебно-административен ред (чл. 405 от КТ).
4. Роля и значение на контролната дейност на ИА ГИТ, свързана с изплащането на трудовите възнаграждения
Въз основа на анализа на правната уредба на административния контрол на ИА
ГИТ, свързана с изплащането на трудовите възнаграждения, могат да се направят
следните обобщения относно неговата роля и значение, както и да се изведат някои
тенденции за развитието на законодателството в тази област.
От една страна, този контролна дейност има дисциплинираща функция спрямо
некоректните и недобросъвестните работодатели. В този смисъл контролът за спазване на трудовото законодателство има превантивна роля. Знаейки, че контролните органи имат правомощия да правят проверки и да налагат принудителни административни мерки, работодателите имат стимул да спазват по-стриктно своите задължения
по трудовото правоотношение.
От друга страна, административният контрол на ИА ГИТ, свързан с изплащането
на трудовите възнаграждения, изпълнява важна социална функция по отношение на
работниците и служителите, както и за техните семейства. За работника или служителя правото на трудово възнаграждение не е просто право на парично вземане, произтичащо от облигационно или друго гражданско правоотношение. За него трудовото
възнаграждение обикновено е единственият му доход, от който осигурява средствата
за своята издръжка и тази на семейството си. Затова въпреки, че съгласно българската правна система трудовото право е частноправен отрасъл, неговите норми имат
закрилна роля и е предвидена интензивна публичноправна защита на основните трудови права, каквото е и правото на трудово възнаграждение.
Тези две функции – дисциплинираща и социална, на административния контрол
за спазване на трудовото законодателство, аргументират положителната оценка на
изследваната правна уредба. Наред с това трябва да се отчитат и някои тенденции в
развитието на трудовото законодателство, в т.ч. и контролът за неговото спазване,
които не могат да бъдат оценени еднозначно.
От приемането си през 1986 г. до днес, КТ е претърпял няколко десетки изменения и допълнения, а в последните три десетилетия наред с кодифицирания акт в областта на трудовото право бяха приети и множество други законови актове, регламентиращи трудовоправна материя. Това доведе до декодификация на трудовото
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право. Така наред с правомощията си по КТ, ИА ГИТ има контролни правомощия за
спазване на трудовото законодателство и по други закони – напр. Закона за здравословни и безопасни условия на труд15, Закона за инспектиране на труда16, Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност17 и др.
От една страна, причината за това законодателно решение – уредба на трудовоправна материя в други законови актове извън КТ, са динамично променящите се
обществени отношения след демократичните промени през 1989 г. и невъзможността
за включването на тази правна уредба в един нормативен акт, приет при съвършено
други исторически и социално-политически условия.
От друга страна, след реализираното членство на България в ЕС все по-често
европейски актове и правораздавателни решения определят развитието на националното ни право [14, 17]. Този интензивен процес на въздействие на европейското
върху българското право има за резултат важни последици, като е „европеизацията“
[21] на националното законодателство на страните-членки и създаването на нови
общи принципи на европейското право. В резултат от прякото влияние на европейското върху националното право се обогатява законодателството на страните-членки
чрез транспонирането на директиви. Но прекалено бързото пренасяне на европейското право в националното законодателство има за негативна последица откъсване на вътрешното право от културните и историческите му традиции, а това може да нанесе вреда
на националния правен ред. Сред негативните последици от прибързаното реципиране на
европейското право са лишаването от правно съдържание на класически правни
институти, а също несистемност и противоречие между нормативните актове.
Предвид изложеното, като предложение към законодателя може да се отправи
препоръката за изготвяне и приемане на нов Кодекс на труда, който да уреди изчерпателно всички трудовоправни норми и институти, съобразно актуалното развитие на
обществените отношения. С кодификацията се цели да няма разпокъсаност на нормите, които се отнасят до една правна материя. По този начин се избягват противоречията и несъответствията в нормативната уредба на едни и същи правни институти в
няколко закона, съответно отпада необходимостта от препращане от един закон към
друг. Така ще се осигури реалното изпълнение на приложимите правни норми както
от работодателите, така и от контролните и правоприлагащите органи.
Заключение
В резултат на проведеното изследване могат да бъдат изведени някои обобщения.
От една страна, е явен стремежът на българският законодател да бъде продължител, както на националните традиции, така и да отговори на съвременните процеси и
тенденции, като това се изразява в непрекъснатата актуализация на трудовото законодателство. Това е относимо и в конкретния изследван случай спрямо нормативните
гаранции за изплащане на трудовото възнаграждение. В тази си дейност и в стремежа
да обогати „арсенала“ от гаранции законодателните корекции обхващат едновременно множество нормативни актове.
Същевременно обаче не е отчетена в достатъчна степен получаващата се разпокъсаност в уредбата, предвид относимостта на мерките към различни правни отрасли.
Реалното приложение на конкретна норма е много по-значимо от въвеждането на
множество, но с ниска степен на ефективност. В тази насока критично е отношението
15

Обн. ДВ. бр. 124 от 23 Декември 1997 г.
Обн. ДВ. бр. 102 от 28 Ноември 2008 г.
17
Обн. ДВ. бр. 33 от 26 Април 2016 г.
16
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на авторите спрямо част от корекциите в материята на гаранциите за изплащане на
трудовите възнаграждения, но същевременно не може да се отрече факта, че с тях се
създава една по-голяма сигурност за работниците и служителите в съвременната динамика на трудовия пазар и страха от липса на средства при неизплащане на дължимото трудово възнаграждение.
В конкретиката на настоящото изследване, насочена към анализ на гаранциите,
свързани с контролната дейност на ИА ГИД може да се направи извод за увеличаване, както на правомощията на Агенцията видово, така и за периметъра на нейните
действия. Това към момента няма аналог в практиката, като само времето ще покаже
дали тези правомощия са реално приложими или ще бъдат само нормативен опит.
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НЯКОЙ ТЕХНИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ФОРМАТИРАНЕ
НА ЗАВИСИМИ ИЗТОЧНИЦИ С PSPICE – ЧАСТ.1
Пламен Ангелов Ангелов
Бургаски свободен университет

SOME TECHNICAL FEATURES WHEN FORMATTING
DEPENDENT SOURCES WITH PSPICE
Plamen Angelov Angelov
Burgas Free University
Abstract: When working with PSPICE, the formatting of linear and polynomial sources is
essential. This article is intended to guide researchers to some of the peculiarities of this
type of formatting.
Keywords: PSPICE, linear and polynomial sources.

Въведение
Зависимите източници на ток и напрежение условно се разделят на две групи:
Линейни и Нелинейни. Според типа на управляващия сигнал могат да бъдат източници на напрежение управлявани по ток и източници на напрежение управлявани по
напрежение, като съществува и обратната зависимост – източници на ток управлявани с напрежение и източници на ток управлявани по ток.
Линейните управляеми източници използват линейна зависимост между входната и изходната величина, докато при нелинейните изходната величина се описва с
полиномна функция POLY от вида:

U out  p 0 
 p1 .u1  p 2 .u 2  ...  p n .u n 
 p n 1 .u1 .u1  p n  2 u1 .u 2  ...  p n  n .u1 .u n 
 p 2 n 1u 2 .u 2  p 2 n  2 .u 2 .u 3  ...  p 2 n  n 1 .u 2 .u n  ...
2

 p n!/( 2 .( n  2 )!)  2 n .u n .u n  p n!/( 2.( n  2 )!)  2 n 1 .u1 .u1 
2

(1)

 p n!/( 2 .( n  2 )!)  2 n  2 .u1 .u 2  ...

където: u1, u2,…,un – са управляващи променливи, който в момента са използвани
като напрежение, но могат да бъдат и ток при замяна на параметъра. Важно ограничение е, че едновременното описание на ток и напрежение не е възможно; p0, p1,
p2…pn – са коефициенти на полинома.
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Пример на този тип форматиране: Да се опише полиномна функция по напрежение при n=2.
Решението на примера има вида:

U out  p 0  p1 .u1  p 2 .u 2  p 3 .u1 .u1  p 4 u1 .u 2  p 5 u 2 .u 2
Нека разгледаме две от основни означения на управляемите източници в следващата таблица 1:
Таблица 1
E1

+
-

Източник на напрежение упр. с U

+
-

Е

E1, E2…En

G

G1,G2…Gn

E
G1

+
-

Източник на ток управляван с U

G

PSPICE форматиране на различните източници
Източник на напрежение управляван с напрежение
Изменението на изходното напрежение може да бъде по линеен или нелинеен закон, като начина на задаване се определя от изписването на параметрите на източника. При линейно изменение на изходното напрежение основните параметри за дефиниция на сигнала се следват записа:
(2) En <+изход> <-изход> <+управляващ вход> <-управляващ вход> <коефициент
на предаване>
Пример: Да се опише линеен източник на напрежение (Е1) управляван с напрежение (u1) при коефициент на предаване 10.
Решение: Е1 1 2 3 4 10
При нелинейно изменение на изходното напрежение основните параметри за
дефиниция на сигнала се изписват във вида:
(3) En <+изход> <-изход> POLY(<стойност на n=?>) <+управляващ вход>
<-управляващ вход> + <стойности на коефициентите на полинома>
Пример: Да се опише нелинеен източник на напрежение (Е2) управляван с напрежения u1 и u2 при коефициент (ред) на полинома n=2 при изпълнение на полинома:
(4) POLY  0 , 01  0 ,1 .u1  0 , 2 .u 2  0 ,3 .u1 .u1  0 , 4 .u1 .u 2  0 ,5 .u 2 .u 2
от където извеждаме стойностите на полиномните коефициенти:
p0=0,01; p1=0,1; p2=0,2; p3=0,3; p4=0,4; p5=0,5.
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Нека управляващ източник u1 е свързан към точки 3 и 4, докато източник u2 в
точки 5 и 6.
Решение: Е2 1 2 POLY(2) (3,4) (5,6) 0.01 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Източник на ток управляван с напрежение
При този източник се следва аналогичния запис:
(5) Gn <+изход> <-изход> <+управляващ вход> <-управляващ вход> + <коефициент
на предаване>
Пример.1: Да се опише линеен източник на ток (G1) управляван с напрежение
(u1) при коефициент на предаване 20.
Решение: G1 1 2 3 4 20
При нелинейно изменение на изходния ток основните параметри за дефиниция на
сигнала следват записа:
(6) Gn <+изход> <-изход> POLY(<стойност на n=?>) <+управляващ вход>
<-управляващ вход> + <стойности на коефициентите на полинома>
Пример.2: Да се опише нелинеен източник на ток (G1) управляван с напрежения
u1 и u2 при коефициент (ред) на полинома n=2 и изпълнение на полинома:
(7) POLY  0 , 001  0 ,01 .u1  0 ,02 .u 2  0 ,03 .u1 .u1  0 , 04 .u1 .u 2  0 , 05 .u 2 .u 2
от където извеждаме стойностите на полиномните коефициенти:
p0=0,001; p1=0,01; p2=0,02; p3=0,03; p4=0,04; p5=0,05.
Нека управляващ източник u1 е свързан към точки 3 и 4, докато източник u2 в
точки 5 и 6.
Решение: G2 1 2 POLY(2) (3,4) (5,6) 0.001 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
Заключение
Анализът показва форматирането на зависими източници от първи и втори ред,
като примери показват, че при PSPICE можем достъпно да опишем зависим източник.
Използвана литература
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НЯКОЙ ТЕХНИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ФОРМАТИРАНЕ
НА ЗАВИСИМИ ИЗТОЧНИЦИ С PSPICE – ЧАСТ.2
Пламен Ангелов Ангелов
Бургаски свободен университет

SOME TECHNICAL FEATURES WHEN FORMATTING
DEPENDENT SOURCES WITH PSPICE
Plamen Angelov Angelov
Burgas Free University
Abstract: When working with PSPICE, the formatting of linear and polynomial sources is
essential. This article is intended to guide researchers to some of the peculiarities of this
type of formatting.
Keywords: PSPICE, linear and polynomial sources.
Въведение
Зависимите източници на ток и напрежение условно се разделят на две групи:
Линейни и Нелинейни. Според типа на управляващия сигнал могат да бъдат източници на напрежение управлявани по ток и източници на напрежение управлявани по
напрежение, като съществува и обратната зависимост – източници на ток управлявани с напрежение и източници на ток управлявани по ток.
Нека разгледаме две от основни означения на управляемите източници в следващата таблица 1.:
Таблица 1
F1

Източник на ток управляван с ток

F

F1,F2…Fn

H

H1,H2…Hn

F
H1

Източник на напрежение упр. с I

+
-

H

PSPICE форматиране на различните източници
Източник на ток управляван с ток
Изменението на изходния ток може да бъде по линеен или нелинеен закон, като
начина на задаване се определя от изписването на параметрите на източника, като за
управляващ източник се използва източник на напрежение. Напрежението на този източник не се взема под внимание, като се отчита единствено големината на изходния
му ток.
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При линейно изменение на изходния ток дефиницията на основните параметри
следва записа:
(8) Fn <+изход> <-изход>
+ <име на управляващия източник на напрежение>
+ <коефициент на предаване>
Пример: Да се опише линеен източник на ток (F1) управляван с ток (тук се изписва източник на напрежение, като се отчита протичащия ток) при коефициент на предаване 40.
Решение: F1 1 2 V1 40
При нелинейно изменение на изходния ток (F1) основните параметри за дефиниция на сигнала следват записа:
(9) Fn <+изход> <-изход> POLY(<стойност на n=?>)
+ <име на управляващия източник на напрежение>
+ <стойности на коефициентите на полинома>
Пример: Да се опише нелинеен източник на ток управляван с ток (F2) при
коефициент (ред) на полинома n=2 и изпълнение на полинома.
(10) POLY  0 , 001  0 ,01 .u1  0 ,02 .u 2  0 ,03 .u1 .u1  0 , 04 .u1 .u 2  0 , 05 .u 2 .u 2
от където извеждаме стойностите на полиномните коефициенти:
p0=0,001; p1=0,01; p2=0,02; p3=0,03; p4=0,04; p5=0,05.
Решение: F2 1 2 POLY(2) V1 V2 0.001 0.01 0.02 0.03 0.04 0.005
Източник на напрежение управляван с ток
Изменението на изходния ток може да бъде по линеен или нелинеен закон, като
начина на задаване се определя от изписването на параметрите на източника, като за
управляващ източник се използва източник на напрежение. Напрежението на този
източник не се взема под внимание, като се отчита единствено големината на изходния му ток.
При линейно изменение на изходния ток дефиницията на основните параметри
следва записа:
(11) Hn <+изход> <-изход>
+ <име на управляващия източник на напрежение>
+ <коефициент на предаване>
Пример: Да се опише линеен източник на ток (H1) управляван с ток (тук се
изписва източник на напрежение, като се отчита протичащия ток) при коефициент на
предаване 50.
Решение: H1 1 2 V1 50
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При нелинейно изменение на изходния ток (Hn) основните параметри за дефиниция на сигнала следват записа:
(12) Hn <+изход> <-изход> POLY(<стойност на n=?>)
+ <име на упрвляващия източник на напрежение>
+ <стойности на коефициентите на полинома>
Пример: Да се опише нелинеен източник на ток управляван с ток (H2) при
коефициент (ред) на полинома n=2 и изпълнение на полинома.
(13) POLY  0 , 001  0 ,01 .u1  0 , 02 .u 2  0 , 03 .u1 .u1  0 ,04 .u1 .u 2  0 , 05 .u 2 .u 2
от където извеждаме стойностите на полиномните коефициенти:
p0=0,001; p1=0,01; p2=0,02; p3=0,03; p4=0,04; p5=0,05.
Решение: H2 1 2 POLY(2) V1 V2 0.001 0.01 0.02 0.03 0.04 0.005
Заключение
В заключение ще бъде показан пример със зависим и независим източник, който
нагледно да ни покаже резултата от PSPICE симулация.
Пример: Да се симулира източник на ток генериращ пакетен радио импулс с честота на повторение 50kHz и честота на пакета 1MHz. При модулация на управляемия
източник да се изпълни полинома:

POLY  0 .u1  0 .u 2  0 .u1 .u1  0 .u1 .u 2  0 ,005 .u 2 .u 2
от където извеждаме стойностите на полиномните коефициенти:
p1=0; p2=0; p3=0; p4=0; p5=0,005 – при този сигнал не се предвижда коефициент p0
Решение (*.cir файл)
*RADIO SIGNAL тестов файл показващ работата на зависим източник на ток
управляван с напрежние (описанието на този източник се намира в част.1.)
R1 1 0 1k
R2 2 0 1k
R3 3 0 1k
V1 1 0 SIN(0 10 1meg)
V2 2 0 PULSE(0 1 0 .25u .25u 10u 20u)
G1 0 3 POLY(2) (1,0) (2,0) 0 0 0 0 0.005
.TRAN .01u 40u(1)
.PROBE
.END
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Фиг. 1. Изменение на изходното шумово напрежение
при съгласуване на изхода с R=50
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PC БАЗИРАН ЛАБОРАТОРЕН КОМПЮТЪРЕН КЛЪСТЕР
Стоянка Моллова, Хрусав Хрусафов, Калоян Тотев
Бургаски свободен университет

PC BASED COMPUTER CLUSTER
Stoyanka Mollova, Hrusav Hrusafov, Kaloyan Totev
Burgas Free University
Abstract: In this paper is present PC based computer cluster. The steps of hardware and
software platform realization are described.
Keywords: cluster, personal computer, network, performance, OS, node
Въведение:
Kомпютърните клъстери представляват съвкупност от отделни машини, която работа под една операционна система и се държи като една машина. Така получената
система има по-голяма процесорна мощ, по-голям обем оперативна и външна памет.
Постигането на по-висока производителност, с цел намаляване на времето за обработването на големи количества данни, става чрез прилагане на паралелна обработка
на информацията. В зависимост от броя процесори и какъв процент от програмата ще
се паралелизира, може да се определи до колко ще се повиши производителността.
Обикновено клъстерите са изградени от голям брой компютри, наричани още
възли (nodes), повечето от които са конфигурирани като подчинени (slave) и един
главен (head, master). Работата на master възелът е да разпределя различните задачи
по отделните компютри и да следи за правилната им работа.
Групата от компютри, свързани заедно в единна система, накратко се наричат
клъстер, а всяка машина поотделно се нарича възел (node).
Клъстер може да бъде група от сървъри и други ресурси, които се държат като
една машина, която позволява паралелизация на процеси, висока надеждност, балансиране на натоварването. В някои случаи клъстерът може да се разбира и като група
от терминали и работни станции, свързани в общ блок за управление.
1. Реализация на хардуерната част на PC базиран компютърен клъстер
Избрани са три критерия, по които да бъде създадена конструкцията на
клъстерната машина.
Първи: Да побира четири дънни платки и всичките им необходими периферни
устройства.
Втори: Да осигурява достатъчно място за вентилаторите и въздушните потоци за
ефективно охлаждане на машините.
Трети: При положение, че някое устройство откаже да работи, лесно да бъде
сменено.
С цел клъстерът да стане по-лек и преносим, в същото време достатъчно устойчив, за скелета на конструкцията, към който да се прикачат всичките останали части,
е избран алуминий.
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На фиг. 1 са показани монтираните дънни платки и окабеляването им.

Фиг. 1
За така формираната конструкция са подбрани и съответните изправни компоненти. От съображение, че се ползват вече употребявани компютри, е извършено
тестване на всяка плочка RAM и всяко HDD. Подбрани са дъна, които ползват AMD
процесори с вграден видео чип (фиг. 2).
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Поддръжка за AMD Phenom X3/ Athlon X2
Поддържа двуканална памет DDR2 800
Интегрирана графика ATI™ Radeon™ X1250
Графичен интерфейс Dual PCI-E за поддръжка на CrossFire
Вграден SATA 3Gb/s с функция RAID
Аудио контролер от ALC 889A, поддържащ и двата формата Blu-ray и HD DVD
С мрежови свързаности Gigabit LAN и IEEE 1394
Поддържа Microsoft® Windows Vista™ Premium
Вграден интерфейс HDMI с HDCP

Спецификация:
Процесор: Поддръжка за процесори съвместими със Socket AM2+/ AM2: AMD
Phenom™FX/ AMD Phenom™/ AMD Athlon™ 64 FX/AMD Athlon™ 64 X2 DualCore/AMD Athlon™ 64/AMD Sempron™
Чипсет
Северен мост:
AMD 690G
Южен мост:
1. ATI SB600
2. Super I/O: ITE IT8716
3. Realtek RTL 8110
4. 8 Channels ALC889A Audio controller
Поддържана памет:
4 DDR2 DIMM слота (поддръжка за до 16GB памет с 16-битовата версия на Уиндоус)
Поддръжка на двуканална DIMM памет DDRII 800/667/533/400
Поддръжка на 1.8V DDRII DIMM
Слотове за периферни компоненти
1 x PCI Express x16
1 x PCI Express x 4 слот
3 x PCI Express x1
2 слота PCI
Хардуерен мониторинг
Отчитане скоростта на процесорния/системния вентилатор
Интелигентно управление скоростта на вентилатора на процесора
Отчитане на системната температура
Отчитане на системното напрежение
Предупреждения за процесорната и системната температура
Предупреждение за повреда вентилатора на процесора
Уникални характеристики
Q-Flash™
Download център
Xpress™ Install
Xpress™ Recovery 2
Xpress™ BIOS Rescue
Поддръжка на APP Center@BIOS™
Захранване
Захранващ конектор ATX и ATX 12V конектор
CPU model – Athlon 64 3000+
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SystemBus (MT/s) – 2000
L2 cache – 512KB
Core name – Orleans
Process – 90nm
Stepping – F2
Wattage – 62W
Твърд диск: По 2бр. – HITACHI HDS721680PLA380 SATA 3.0Gb/s капацитет:
80GB 5V 690mA 12V 600mA
Захранване: VALI Computers ATX350W-P4 мощност: 350W
2. Реализиране софтуерната платформа на PC базиран компютърен клъстер
За да могат отделните компютри да комуникират един с друг е направено свързването им в една локална мрежа (фиг. 3), като за целта е използван суич.

Фиг. 3
Изискванията към софтуера на един клъстер са:
 да поддържа подбрания хардуер
 да е способен на добавяне,премахване или заменяне на „възли“
 да има информация за всеки отделен възел в реално време
 да поддържа мониторинг на приложенията и дали те са активни
 да поддържа мониторинг на процесора, паметта и ефективността на системата
 файлов мениджър, който да позволява на администратора да работи с файловете в клъстера
Тъй като използваният хардуер е от по- старо поколение, се налага избирането на
подходяща операционна система, която да го поддържа. Такава е „Cent OS“. Операционната система е безплатна и с много гъвкави приложения, предоставя възможност
за ръчно конфигуриране на всичко при необходимост.
Първият проблем, който възниква след инсталацията на тази операционна система е, че няма предоставен достъп до администраторски привилегии. Решението е
да се конфигурира „Sudoers File“ в системата.
На фиг. 4. е показан „Sudoers File“ и начина на корекция.
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Фиг. 4
Ръчно конфигурирани са и статичните адреси на всеки един компютър. Проблем
се оказва факта, че когато адресите не са автоматично зададени и не са разпределени
от „head node“, той не знае за тях и това ги прави безполезни. Ако се добави или премахне компютър към системата, тя не знае за това. Тази липса на гъвкавост налага известна корекция, тъй като се очаква да има възможност за добавяне на други компютри към този клъстер или сменяне на повредени възли без да се налага спиране
процеса на изчисляване и ръчно конфигуриране на всичко. За тази цел е добавена
програма, която проверява за нови компютри в локалната мрежа и ги добавя към
тези, които „head node“ разпознава.
На фиг. 5 се виждат интерфейсите на един компютър от възлите.

Фиг. 5
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Следващият решен проблем е да се гарантира отказоустойчивост на компютрите.
Понеже използваните компютърни компоненти не са произведени с идеята да бъдат
ползвани като част от сървър или с индустриално приложение, вероятността да откажат по всяко едно време е много по-голяма от тази на един обикновен сървър. Тъй
като няма споделени хардуерни ресурси между компютрите, може в софтуера да се
добави проверка за липсващи „възли“ или за липсващ „head node“. В момента, в който бъде засечена липса, ако изпълняваната от компютъра задача е била критично важна, се замества с друг компютър и се повтаря всичко направено по нея. Ако компютърът е просто възел, се извършва преразпределение на задачите и процесът продължава, като всичко изпълнено по задачата до момента от възела се повтаря като преразпределена задача.
Задачата за комуникацията между клъстерната машина и външен терминал е решена просто – чрез SSH (Secure SHell – сигурна обвивка), мрежов протокол, който
позволява криптирано предаване на данни. Тъй като в разглеждания случай външния
терминал е сървър, не възниква проблем с IP адресите.
На фиг 6 е показана комуникацията между терминала и клъстерните машини.
Вижда се, че тя може да се осъществи директно, чрез суича и индириктно, чрез
рутера.

Фиг. 6
Начинът, по който може да се свърже реализираният клъстер директно към университетската мрежа е показан на фиг. 7.
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Фиг. 7
Заключение
Реализираният компютърен клъстер е на база стари, вече използвани в лабораториите на университета микрокомпютри. Това е евтино и полезно решение. То дава
възможност за изучаване и изследване на такива характеристики като производителност, отказоустойчивост и енергийна ефективност на сложни скалируеми компютърни системи.
Разработеният клъстер представлява една скалируем система. Могат да се добавят още компютри и да се изследва зависимостта между техния брой и производителността на клъстера. Възможно е да се реализира връзка с друг, Raspberry Pi базиран
клъстер и се изследва поведението на така получената система.
Литература:
1. Hoffmann K., Meyer A., Parallel Algorithms and Cluster Computing, изд. „Springer“,
2006
2. Jeff Layton, Monitoring HPC Systems, ADMIN Magazine, 21/2014
3. http://searchexchange.techtarget.com/definition/cluster
4. http://software.fujitsu.com/jp/manual/manualfiles/M100001/J2X17452/02ENZ200/J745
2-00-01-01-00.html
5. https://www.quora.com/How-does-centralized-and-decentralized-computing-differ
6. http://www.buyya.com/cluster/v1chap1.pdf
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ЗАКРИЛА НА МОРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В АРКТИЧЕСКИЯ РЕГИОН
гл. ас. д-р Ваня Христова Стаматова
Бургаски свободен университет

PROTECTION OF THE MARINE INTERESTS OF THE
EUROPEAN UNION IN THE ARCTIC REGION
Vanya Hristova Stamatova
Burgas Free University
Abstract: This report examines the protection of the EU's maritime interests in the Arctic
region, focusing on the EU's integrated Arctic policy, its objectives, objectives and ways of
achieving international cooperation in the region.
Keyword: European Union, Arctic region.
С ускоряването на изменението на климата и икономическото развитие в Арктическия регион, Европейският съюз взема мерки да засили своята ангажираност с арктическите партньори за съвместно посрещане на предизвикателствата, свързани с
опазването на околната среда и осигуряването едновременно с това на устойчиво развитие за Арктическия регион. Няма друго място, където изменението на климата е
толкова видимо, колкото в Арктика, жизненоважна и уязвима част от екологичната и
климатичната система на Земята. Морските ледове в Арктика се топят бързо, а това
води до самоускоряващо се глобално затопляне и засяга както екосистемите, така и
традиционния поминък на коренните народи.
Скоростта на измененията в Арктика е солидна обосновка за поетите от ЕС ангажименти за опазване на околната среда и за борба срещу изменението на климата. Тя
също така изисква увеличаване на инвестициите на ЕС в научните изследвания, свързани с изменението на климата в Арктика, като основа за по-нататъшни действия в
световен и регионален план.
Арктика е регион с все по-голямо стратегическо значение. Той е пример за успешно международно сътрудничество, което допринася за мира и сигурността в региона. Положителен пример за такова сътрудничество е сключеният Договор между
Кралство Норвегия и Руската федерация относно морските граници и сътрудничеството в Баренцово море и Северния ледовит океан. Сътрудничеството между държавите в Арктическия регион се основава на действащия международен правен ред, а
именно Конвенцията на ООН по морско право. Арктическият съвет се утвърждава
като водещ регионален орган, в който са представени всички арктически държави,
както и коренното население.
Европейският съюз играе важна роля в подкрепа на успешно сътрудничество и в
помощ на преодоляването на предизвикателствата, пред които е изправен регионът.
Европейският съюз е най-големият защитник в света на активизирането на международните усилия за борба с изменението на климата посредством разработването на
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алтернативни източници на енергия, ефективното използване на ресурсите и научните изследвания в областта на изменението на климата. От членуващите в ЕС държави три (а с Исландия и евентуално четири) участват в Арктическия съвет. Освен
това Европейският съюз е важно местоназначение за ресурсите и стоките от Арктическия регион. Следователно голяма част от неговите политики и разпоредби имат
последици за заинтересованите страни в Арктика. Европейският съюз желае да се
ангажират в по-голяма степен с арктическите партньори, за да се запознае по-добре с
техните проблеми и за да си сътрудничи с тях при преодоляването на общите
предизвикателства.
Разработване на Арктическата стратегия на ЕС.
На 20 ноември 2008 г. Европейската комисия одобри доклад, озаглавен „Европейският съюз и Арктическият регион“1. Като оправдание за необходимостта от разработването на този вид документ се отбелязва, че „Европейският съюз е пряко свързан с Арктическия регион“. По-специално 3 държави-членки на ЕС – Дания (Гренландия), Финландия и Швеция – имат територии в арктическата зона. В допълнение,
две други арктически държави – Исландия и Норвегия, са членове на Европейското
икономическо пространство (ЕИП). Също така е посочено, че най-големите арктически държави – Канада, САЩ и Руската федерация – са стратегически партньори на
Европейския съюз. Подчертава се, че развитието на политиките на ЕС в Арктика е
приоритет за програмата на Северното измерение2. Заключава се, че ЕС и Арктика са
взаимно свързани исторически, географски и икономически. Развитието на политиката на ЕС в Арктика в областта на опазването на околната среда, енергетиката, рибарството, научните изследвания и транспорта е причинено, както е отбелязано в доклада, от необходимостта от прилагане на инсталациите, предписани в друг концептуален документ – „Към бъдещата морска политика на Съюза. Европейска гледка към
моретата и океаните”, така наречената Зелена книга3. Освен това се прави позоваване
на друг документ, представен на Европейския съвет на 3 март 2008 г., който също
обосновава необходимостта от разработване на политиката на ЕС в Арктика – „Промяна на климата и международна сигурност“4. По-специално се отбелязва, че промените в околната среда в Арктика оказват влияние върху геостратегическото състояние на региона и могат да имат последствия за международната стабилност и интересите на европейската сигурност. Авторите на документа разграничават 3 основни
направления на политиката на ЕС в Арктика:
1) защита и опазване на Арктика, както и грижа за коренното население;
2) осигуряване на „устойчива“ експлоатация на ресурсите на региона;
3) помощ за подобряване на процеса на международно управление на Арктика.
Като част от първата област се планира оценка на ефективността на политиките
на ЕС и на всички съответни многостранни договори и споразумения за опазване на
околната среда в Арктическия регион. Предлага се също да се води постоянен диалог
и да се включват различни неправителствени организации в този процес. Гарантира1

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. The European
Union and the Arctic Region. Brussels, 20.11.2008 COM
2
Вж.подробно: The Northern Dimension Policy
(http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim/index_en.htm)
3
http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com_2006_0275_en_part2.pdf
4
Climate change and international security, joint policy paper of 14 March 2008 to the European
Council (http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/reports/99387.pdf).
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не, че всички държави в Арктика спазват високите екологични стандарти, както и
насърчаване на разпространението на базиран на екосистеми подход за управление в
Арктика чрез обмен на опит между арктическите страни. Обоснована е необходимостта от наблюдение на химическото и радиоактивното замърсяване на региона. Обсъжда се необходимостта от засилване на сътрудничеството в областта на енергоспестяването, неговото ефективно използване и развитие на енергоспестяващи технологии във връзка с Арктика.
Подчертава се, че ЕС е един от основните участници в областта на научните изследвания в Арктика (с бюджет от 86 милиона евро)5. Предлага се продължаване на
изследванията, свързани с проучването на промените в морското равнище, топенето
на арктически лед, за да се идентифицира влиянието на тези процеси върху арктическата екосистема. Акцентира се върху необходимостта от разработване на по-широка
система за обмен на научна информация и данни от научните изследвания. Предлага
се създаване на европейска мрежа за наблюдение в Арктика. Освен това се подчертава важността на изграждането на новия европейски многофункционален изследователски ледоразбивач Aurora Borealis6. Във втората посока – ресурсна политика в
Арктика – авторите на доклада по отношение на добива на енергийни ресурси поставят особен акцент върху засилването на дългосрочното сътрудничество в тази област
между арктическите държави. Авторите на документа подчертават, че значителна
промяна в ледената покривка в Арктика може да доведе до отваряне на нови корабни
маршрути, значително намаляване на разстоянието на превоз на стоки от Европа до
Тихоокеанския регион, което може значително да спести гориво, да намали емисиите
на вредни вещества от корабите, да намали натоварването на основния трансконтинентален морски артерии. В тази връзка се отбелязва, че Европейският съюз следва
последователно да провежда политика за спазване на принципа на „свобода на навигацията“, както и „легално преминаване по новоотворени маршрути“. Подчертава се
необходимостта да се противодейства на въвеждането от други арктически държави
на практика за въвеждане на специални плащания, услуги и правила във връзка с търговски кораби на трети страни. Обръща се внимание на значението на развитието на
арктическите технологии в европейското корабостроене, както и изграждането на ледоразбивачи. Не по-малко важно е призивът за проучване на признаването на някои
арктически корабоплавателни маршрути като „особено уязвими зони“7. В областта на
„международното управление на Арктика“ авторите на доклада се съсредоточават
върху позицията, че няма специален и унифициран договор по отношение на
Арктика и нито една държава няма суверенни права да иска, както Северния полюс,
така и Арктическия океан около него. Има само няколко морски района, в които границите на изключителните икономически зони не са договорени. Отбелязва се също,
че има проблем с различни интерпретации на условията за преминаване през арктическите води, особено по отношение на спора около Северозападния проход8. Документът отбелязва, че въпросите за разработването на система за управление на
Арктика се предприемат на различни нива и в резултат на това на 28 май 2008 г. в
Илулисат (Гренландия) арктическите държави подписват т.нар Илулисатска деклара5
Joe Borg. The European Union's strategy of sustainable management for the Arctic
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/9&type=HTML
6
По-подробно: http://www.eri-aurora-borealis.eu/
7
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. The European
Union and the Arctic Region. Brussels, 20.11.2008 COM(2008) 763 final (http://eurlex.europa.eu

8

Пак там.
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ция9, в съответствие, с която се потвърди ангажиментът за уреждане на всички
„кръстосани“ териториални претенции в рамките на съществуващото международно
право. В декларацията се отбелязва също, че „не е необходимо да се разработва нов
цялостен международен законодателен режим за управление на Северния ледовит
океан“. В този случай се разбира, че институционалната рамка за управление на
Арктика е заложена в Конвенцията на ООН по морското право от 1982 г., съгласно
която режимът на „общо наследство на човечеството“ е установен10. Според Джо
Борг, член на Европейската комисия, отговарящ за рибарството и морските дейности,
един от авторите на Арктическата стратегия на ЕС: „Управлението и грижата за опазването на арктическите ресурси е отговорност на всички държави по света и страните, участващи в Конвенцията от 1982 г.“ 11
Интернационализация на Централна Арктика.
Съществува мнение, че развитието на ефективно управление на бързо променящия се Арктически регион е възможно, само чрез признаване на централната част на
Арктика, като международно пространство и с ясно разграничение между повърхността на водата, дебелината на морето и дъното на океана. Приема, че морските
пространства, разположени извън изключителните икономически зони на арктическите държави – т.е. открито море, ще бъдат прехвърлени под международното управление на всички страни, които са членки по Конвенцията на ООН от 1982 г. по
морско право12. На 9 октомври 2008 г. Европейският парламент прие резолюция относно управлението на Арктика13. Тя съдържа апел до Европейската комисия относно необходимостта от започване на междудържавни преговори с оглед приемането на
международен договор за защита на Арктика, следвайки примера и сходството на
Договора за Антарктика14, който ще обхване частта от Северния ледовит океан, която
засега не е заселена от никого, макар и да има сериозни териториални претенции.
В заключителната част на разглеждания документ се прави обобщение и се дават
препоръки в областта на управлението на Арктика.
На първо място, трябва да се отбележи, че процесът на разграничаване на морските пространства и установяването на външните граници на континенталния шелф
трябва да се следи отблизо, за да може да се анализират последствията във връзка с
9

The Ilulissat Declaration. Arctic Ocean Conference Ilulissat, Greenland, 27-29 may 2008.
(http://www.norvegia.ru/nr/rdonlyres/945fb4d9-f4c7-4bcda5f957c91dce4a7b/94847/080525_arctic_ocean_conference_outcome.pdf)
10
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. The European
Union and the Arctic Region. Brussels, 20.11.2008 COM(2008) 763 final
11
Joe Borg. The European Union's strategy of sustainable management for the Arctic.
12
Paul Arthur Berkman and Oran R. Young. Governance and Environmental Change in the Arctic
Ocean // Science. – 17 April 2009. – Vol. 324. no. 5925. – pp. 339- 340
13
European Parliament resolution of 9 October 2008 on Arctic governance
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA20080474+0+DOC+XML+V0//EN
14
В теорията намира място и точно обратното мнение. Същността му е, че Арктика е регион,
който е важен от стратегическа и военна гледна точка. Съответно, обявяването на неговата територия за безядрена зона значително ще ограничи интересите, с вързани със сигурността на
арктическите държави. В тази връзка се правят предложения за предоставяне на допълнителни
правомощия на Арктическия съвет в областта на анализа на проблемите на сигурността. Поподробно вж: Paul Arthur Berkman and Oran R. Young. Governance and Environmental Change in
the Arctic Ocean // Science. – 17 April 2009. – Vol. 324. no. 5925. – pp. 339-340.
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интересите на Европейския съюз. Предлага се да се проучи възможността за въвеждане на нова рамка за „интегрирано управление на екосистемите“, включително чрез
организиране на мрежа от морски защитени територии, навигационни мерки и правила, гарантиращи „устойчивото функциониране“ на ресурсите15. Освен това, както
отбелязват авторите на доклада, е необходимо да се разширят дискусиите за Арктика
в рамките на Северното измерение16, включително по въпроси на „енергийната ефективност“. Предлага се да се обмисли въвеждането на международни мерки за защита
на морското биологично разнообразие извън областите на национална юрисдикция.
Преразглеждане на арктическата политика на НАТО.
На 28-29 януари 2009 г. в Рейкявик (Исландия) се провежда конференцията на
НАТО, озаглавена „Перспективи за сигурност в Далечния Север“17. В нея участват
министър-председателят на Исландия, министърът на външните работи на Исландия,
министърът на външните работи на Норвегия, министърът на международната отбрана и сигурност, министърът на външните работи на Дания, генералният секретар на
НАТО, ръководителят на отбранителния колеж на НАТО, командирът на силите на
НАТО в Европа и ръководителят на военния комитет на НАТО. Както се посочва в
програмата на конференцията, „важните промени, които се случват в Далечния
Север, имат широко и цялосно влияние върху системата на международните отношения. Намаляването на ледения слой в Арктика и технологичният прогрес правят
енергийните ресурси на региона достъпни за развитие. В същото време се отварят нови трансарктически корабоплавателни маршрути и се очакват допълнителни промени
в транспортната система. Нарастващите икономически интереси водят до факта, че
има нужда от информационна осведоменост за ситуацията в Арктика, засилена конкуренция между различни морски потребители, както и ненамаляващо военното присъствие в Арктика. Тъй като този регион продължава да бъде от стратегическо значение за съюзната сигурност на НАТО, развитието на Далечния север изисква посто
янен мониторинг“18.
В своя доклад генералният секретар на НАТО Яп де Хоп Схефер определя четири
области, в които е необходимо преосмисляне на функциите и задачите на НАТО във
връзка с Арктика19.
Първата област е корабоплаването, като той подчертава, че морските пътища,
които през по-голямата част от годината са покрити с лед и се нуждаят от скъпа ледоразбиваща техника, скоро ще станат проходими, поради стапянето на ледовете. Според него морските пътища, които в момента не представляват интерес за бизнеса, в
крайна сметка могат да станат много привлекателни от търговска гледна точка. Това
ще доведе до увеличаване на интензивността на движението на корабите през
15

European Parliament resolution of 9 October 2008 on Arctic governance
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA20080474+0+DOC+XML+V0//EN). 166
16
Joe Borg. The European Union's strategy of sustainable management for the Arctic
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/9&type=HTML)
17
Security Prospects In The High North. A seminar organized jointly by NATO and the Government
of Iceland, in cooperation with the NATO Defense College, Hilton Reykjavik Nordica Hotel,
Reykjavik, Iceland 28-29 January 2009 (http://www.nato.int/docu/update/2009/pdf/090128a.pdf).
18
Пак там.
19
Speech by NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer on security prospects in the High North
(http://www.nato.int/docu/update/2009/01-january/e0128a.html).
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Арктика, което от своя страна ще увеличи рисковете от инциденти в морето. В допълнение можем да очакваме увеличаване на броя на транспортирането на петролни
и газови ресурси от региона, което от своя страна повдига въпроса за преодоляване
на екологичните бедствия. В тази ситуация НАТО има ясно определена задача, защото Евроатлантическият координационен център за реагиране при извънредни ситуации вече активно се занимава с операции по търсене и спасяване в море20.
Втората област, в която участието на структурите на НАТО може да бъде от полза, е извличането на ресурси. Топенето на арктически лед може да бъде стимул за активното развитие на минералните и енергийните ресурси в региона. Генералният секретар подчерта, че на срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г. са договорени основните принципи по отношение на ролята на НАТО в областта на енергийната сигурност. Те включват: интегриране на дейностите на информационните и
разузнавателните служби; осигуряване на стабилност; развитие на международно и
регионално сътрудничество; защита на инфраструктурата. Според него всички тези
задачи са от значение за района на Арктика.
Третата област на дейността на НАТО в Арктика е свързана с процеса на подаване на териториални претенции. Подчертава се, че позициите на петте арктически държави при определяне на границите на изключителните икономически зони и външните граници на континенталния шелф в Арктика варират значително. Алиансът не
трябва да действа като арбитър при подобни спорове, но ролята му на форум за обмен на мнения, информация и обсъждане на проблеми може да бъде засилена21. Найновата зона на интерес на НАТО за Арктика е свързана с военната сигурност. Отбелязва се, че поради значителни промени в климатичните условия в Арктика, някои
страни вече са започнали да увеличават военната активност в региона. Яп де Хоп
Схефер подчертава, че този процес е абсолютно предвидим, разбираем и легитимен,
но НАТО е изправен пред въпроса за избора на стратегия за действие в това отношение. Той се фокусира само върху факта, че стратегическите интереси на алианса не са
ограничени до Арктическия регион, те са в Балтийския, в Средиземноморския регион
и в Черно море. От тази гледна точка регионализацията на интересите за сигурност е
неприемлива – необходимо е да се вземе предвид стратегическото значение на Арктическия регион във връзка с други морски райони.
Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктическия регион
Арктическият регион22 е важен за ЕС и въпреки, че няма пряк излаз на Северния
ледовит океан, той е неразривно свързан с Арктика. ЕС има исторически, икономически, търговски и географски връзки, а редица съществуващи дейности, финансиране, проекти и решения на ЕС вече оказват въздействие върху устойчивото развитие
на региона. Особено важни за региона са въпросите, свързани с опазване на откритото море в Арктика с оглед на изменението на климата и засилващата се човешка дейност в региона. Устойчивото управление на откритото море в Арктика, намиращо се
извън рамките на националната юрисдикция, е глобална отговорност, следователно
20

Пак там.
Пак там.
22
„Арктически регион“ е регионът около Северния полюс, северно от Полярния кръг (66
градуса и 32 минути северна ширина). В него се включват Северният ледовит океан и
териториите на осем арктически държави: Канада, Кралство Дания (включително Гренландия
и Фарьорските острови), Финландия, Исландия, Норвегия, Руската федерация, Швеция и
Съединените американски щати.
21
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отговорност за него носи и Европейският съюз. Освен това три арктически държави
членуват в Европейския съюз: Дания, Швеция и Финландия. Европейският съюз
също така поддържа тесни връзки с Исландия и Норвегия като членове на Европейското икономическо пространство, а държави като Канада и САЩ са стратегически
партньори на ЕС.
Освен, като регион, свързан с развитието на интеграционните процеси, Арктика е
и регион от значение за закрилата на морските интереси, в частност на морските екологични интереси на ЕС. Според петия доклад за оценка на Междуправителствения
комитет по изменение на климата температурите на вечните ледове са се повишили в
повечето региони от началото на 80-те години на ХХ век, като се очаква това да продължи и в бъдеще. Това развитие на нещата представлява сериозно основание за ЕС
да засили ангажимента си за борба с изменението на климата и опазване на околната
среда в региона. Тъй като затоплянето продължава, летата без сняг в Арктика могат
да бъдат факт още през следващите 20-40 години. Размразяването на морските ледове
и бързото развитие на офшорните технологии вече доведоха до засилване на човешката дейност в региона, като например корабоплаване, минно дело и добив на въглеводороди.
През 2017 година е публикувана Резолюция на Европейския парламент относно
интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика23. С нея се създава широкообхватна правна рамка във връзка с Арктика, която включва:
 Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS), с която се утвърждават
правата на юрисдикция на държавите в различните морски зони;
 Международната морска организация (IMO) — специализирана агенция на
ООН, която отговаря за безопасността и сигурността на корабоплаването и за
предотвратяването на замърсяването на моретата от корабите. Всички членове
на ЕС са членове и на IMO, а Европейската комисия има статут на наблюдател;
 Арктически съвет – международен, междуправителствен форум, който има
пряко отношение към устойчивото развитие на Арктика и опазването на околната среда. Съветът е основан през 1996 г. Той не се занимава със спорове за
граници, ресурси или с каквито и да е въпроси, свързани със сигурността. ЕС е
ad hoc наблюдател на работата на Арктическия съвет, като три негови държави
членки членуват в този съвет (Кралство Дания, Финландия и Швеция), а седем
държави членки са наблюдатели (Франция, Германия, Италия, Нидерландия,
Полша, Испания и Обединеното кралство);
 Евро-Арктически съвет за региона на Баренцово море (BEAC) – форум за
междуправителствено и междурегионално сътрудничество в региона на Баренцово море. Европейската комисия е пълноправен негов член;
 Северното измерение – съвместна политика на ЕС, Русия, Норвегия и
Исландия. Създадено е през 1999 г., като целта му е да се осигури рамка за
насърчаване на диалога и конкретното сътрудничество в сферата на икономиката, културата, околната среда и транспорта. –
 Конвенцията за защита на морската околна среда в североизточния Атлантически океан има за цел опазване на морската околна среда и морските екосистеми от възникващи заплахи, свързани със замърсяването, морските дейности,
както и изменението на климата и засиленото човешко присъствие.
23

Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно интегрирана политика на
Европейския съюз за Арктика (2016/2228(INI) ОВ на ЕС, 25.7.2018, C 263/136
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Интересите на ЕС в Арктика засягат много други сфери, включително – но не
само – околна среда, енергетика, транспорт и рибарство. Европейският съюз от дълго
време участва активно в арктическото сътрудничество, както и в политиката в рамките на Северното измерение съвместно с Русия, Норвегия, Исландия, Финландия и
Швеция, а също така и в Евро-Арктическия съвет за региона на Баренцово море.
Европейският съюз също така от дълги години е ad hoc наблюдател в Арктическия
съвет и допринася за неговата работа.
Устойчивото развитие в Арктическия регион е както необходимо, така и възможно. Несъмнено ЕС следва да предприеме действия за повишаване на социалноикономическата устойчивост на Арктическия регион, но също така и в областта на
науката, изследванията и иновациите. ЕС разполага със значителни ресурси, данни и
изследователски капацитет, които може да посвети на постигането на напредък по
въпроси от регионално и международно значение.
В заключение можем да кажем, че с течение на времето, ЕС започна да се придържа към по-умерена арктическа политика, съобразена с натрупаните знания и информация за региона. Днес тази политика се основава на идеята, че управлението на
Арктика следва да се гради върху такива съществуващи многостранни споразумения
и механизми, като Конвенцията на ООН по морско право, Арктическия съвет и Международната морска организация, а не върху нов антарктически договор. При това,
следва да се спазват суверенитетът и националните интереси на самите арктически
държави. Заради влиянието, упражнявано от отделните страни-членки, имащи различни интереси, ЕС продължава да няма цялостна арктическа стратегия и се ограничава само с политически декларации. Съюзът се стреми да участва по-сериозно в решаването на регионалните проблеми, но е принуден да се съобразява с факта, че основни играчи тук са арктическите държави, докато той следва да се ограничи с подкрепа за успешното сътрудничество между тях и оказване на съдействие за решаване
на спорните въпроси.
Основният интерес на ЕС в Арктика е свързан с глобалните промени на климата,
които имат различни екологични, социално-икономически и геополитически последици както за арктическия регион, така и за Европа. Ако ЕС се опитва да решава
климатичните проблеми на глобално ниво, в новата си климатична политика в Арктика той извежда на преден план конкретни и актуални данни и информация за
климатичната динамика в региона, акцентирайки върху необходимостта от инвестиции в изследването на арктическата околна среда. Тези усилия изискват координация
и взаимодействие между ЕС, държавите от региона и другите заинтересовани страни.
На второ място, ЕС има сериозни икономически интереси в Арктика. Значителна
част от арктическите ресурси се насочва към Европа. Тя получава 25% от добиваните
в региона газ и петрол. 80% от уловената край бреговете на Исландия и 60% от тази,
уловена край Норвегия, риба се продава в ЕС. Ето защо Съюзът се стреми да получи
достъп до арктическите ресурси в условията на нарастваща глобална конкуренция,
както и да влияе върху политиката на държавите от Арктика, съдействайки за формирането на по-благоприятна среда за добива и пласмента на наличните там ресурси.
Почти 90% от стокооборота на ЕС се реализира по море. Затова Съюзът има стратегически интерес от по-нататъшното развитие, сигурността и стабилността на
арктическите морски пътища, които могат да придобият глобално значение. Найзабележими са усилията на ЕС за създаването на „полярен кодекс” в рамките на
Международната морска организация, постигането на споразумения за извършването
на издирвателно-спасителни операции и за премахване на петролните петна по
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арктическите морски маршрути. В частност, по отношение на Северния морски път,
ЕС демонстрира готовност да помогне за гарантирането на устойчиво корабоплаване
по трасето.
На трето място, Съюзът се опитва да упражнява влияние върху социално-икономическото развитие на арктическите държави и заинтересованите от Арктика сили
като инвестира в научни изследвания или в трансграничното сътрудничество в региона. За задълбочаването на това сътрудничество, ЕС реализира проекта „Северно
измерение”, съвместно с Русия, Норвегия и Исландия.
Освен това, Съюзът иска по-активно да участва в обсъждането на въпросите за
управлението на Арктика. Впрочем, той вече е участник в редица регионални институции и механизми в тази сфера, като Съвета на Баренцовия/Евроарктическия регион
и Северния съвет (на ниво министри). Съвсем скоро ЕС получи статут на постоянен
наблюдател в Арктическия съвет, което ще му даде нови възможности за въздействие
върху развитието на Арктика и решаването на проблемите, с които се сблъскват
страните, имащи интереси в региона. Така, той ще може да интензифицира и да придаде глобален характер на политическата конкуренция с другите, заинтересовани от
Арктика сили.
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ИНОВАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО
НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ
Даниела Марева
Бургаски свободен университет

INNOVATIONS FOR PRODUCTION BETTER PHOTOVOLTAIC
PANELS
Daniela Mareva
Burgas Free University
Abstract: Динамичното развитие на фотоволтаичните (PV )панели – системи и
бързото им навлизане във все повече области на бита и индустрията е пряко свързано с разработката и производството на необходимата елементна база. Новото
поколение фотоволтаични (оптично-механично-волтаични) панелни системи изпъкват пред използваните досега, с множеството си предимства за производство на
необходимата електроенергия.
Keywords: concentrating photovoltaic (CPV) system, materials, application.
Изследователите откриват, че концентрираща фотоволтаична (CPV) система с
вградено микропроследяване, може да произвежда над 50% повече енергия на ден от
стандартните силициеви слънчеви клетки.
Слънчевите клетки стават все по-евтини. В резултат на това при тях вече не е доминираща цената на произвежданата енергия. По-голямата част от разходите се крие
във всичко останало – инверторът, инсталационния труд, разрешаването на такси и т.н.
Така променящите се икономически разходи поставят мишената върху високата
ефективност. За разлика от силиконовите слънчеви панели, които в момента доминират на пазара с ефективност от 15% до 20%, концентрирането на фотоволтаиците
(CPVs) фокусира слънчевата светлина върху по-малки, но много по-ефективни слънчеви клетки. Това дава възможност за обща ефективност от 35% до 40%. Въпреки това, сегашните CPV системи са големи – с размерите на билбордове и трябва да се
въртят, за да проследяват слънцето през деня. Тези системи работят добре в открити
полета с изобилно пространство и много пряка слънчева светлина.
Това, което се опитва да се създаде, е високоефективна фотоволтаична система
под формата на традиционния силиконов слънчев панел. Постигането на висока
ефективност на традиционния фотоволтаик (CPV) става чрез трансформация факторформа на стандартен фотоволтаичен панел.
Тъй като се използва оптика, за да фокусира слънчевата светлина върху малки PV
клетки, CPV трябва да проследи слънцето, за да работи ефективно. Следователно,
възприема се план, при който оптиката остава фиксирана, докато PV клетките се
плъзгат странично, за да следват движещото се фокусно петно (фиг.1). Системата за
проследяване използва сгъната оптична пътека, където светлината се пречупва от
горната леща, отразява се от долната леща и след това се фокусира върху междинна
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равнина, която е лист стъкло, нашарен със съответния масив слънчеви микроелементи. Интерфейсите между тази равнина и тези на горната и долната част на лещите са
смазани от оптично масло, което също помага за премахване на паразитни отражения.

Фиг. 1. Изграждане на CPV система, проследяваща слънцето
Листът на средната слънчева клетка се плъзга странично, за да проследи слънцето. Слънчевата светлина, фокусирана върху микроклетките, има площ по-малка от
1 mm2, което позволява малкия размер и дебелина на свързаните лещи и стека на концентратора. Клетките са вградени в панел за микропроследяване, който може да
приема светлина над > 140о пълно зрително поле, което позволява работа за около 10
часа на ден. При използването на панел, базиран на акрилни пластмасови масиви на
лещи, входящата слънчева светлина се фокусира с коефициент над 250, а средните
дневни оптични загуби се поддържат под 15%.
Абсолютната мощност, доставена на всеки от тези микроелементи, е с порядък
по-нисък от този, въздействащ върху обикновена CPV клетка, която е около 1 cm2.
Това опростява термичното управление, тъй като клетката може да работи без необходимост от активно охлаждане.
Използвайки прототип на CPV система, ефективността достига 30%. Системата
работи автоматично от изгрев до залез слънце, като превъзхожда със 17% ефективна
слънчева клетка, чрез генериране на над 54% повече енергия за единица площ на ден.
Сравнението е направено при поставени една до друга PV силиконова слънчева клетка и слънчева клетка по новата CPV технология (при еднакви условия).
Ефективността би могла да достигне 73%, ако се избегне нагряване на микроелементи от интензивната слънчева светлина.
Разработването на CPV технология включва много механични, електрически,
оптични и производствени съображения. Използват се многобройни слънчеви клетки,
приблизително половин милиметър, вградени в лист стъкло, който се плъзга между
чифт стъклени лещи.
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Целият монтаж е с дебелина около 2 см и проследяването се извършва чрез плъзгане на листа от слънчеви клетки, странично между лещите, докато панелът остава
фиксиран по наклон на ширината. Проследяването за цял ден изисква около 1 см преместване, което би било незабележимо при истински панел.
Този прототип има единична микроклетка и чифт лещи, които концентрират
слънчева светлина повече от 600 пъти, ако тя се изнесе на открито и автоматично
следи слънцето в течение на цял ден (фиг. 2).

Фиг. 2. Малки слънчеви клетки, монтирани върху стъклен лист,
плъзгащ се между чифт стъклени лещи
Фигура 3 показва концепцията за бъдеща фотоволтаична (CPV) система с размерите на стандартен слънчев панел.

Фиг. 3. Бъдеща CPV с размер на типичен слънчев панел
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За по-добра работа на цялата система е необходимо да се знае точно колко пряка,
дифузна слънчева светлина попада върху системата и с помощта на компютърна
симулация да се определят всички параметри, залагани при проектирането.
Изводи:
1. Такава вградена технология за проследяване на фотоволтаична (CPV) система,
би била идеална за места с много пряка слънчева светлина, като все още предстоят
големи предизвикателства в мащабирането на системата на по-големи площи и доказването, че тя може да работи надеждно в дългосрочен план.
2. С правилното инженерно предвиждане и проектиране се прави стъпка за промяна на ефективността, която може да бъде полезна в приложения, вариращи от покриви на сгради до електрически превозни средства – наистина навсякъде, където е
важно да се генерира много слънчева енергия от ограничен район.
Литература:
1. PV Professional - Trends & Technologies for Future Photovoltaic Panels Solutions,
2018
2. Sam Davis. „Better Photovoltaic Panels Are on the Horizon”, 2017
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СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ЧОВЕШКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ
доц. д-р Соня Стефанова
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас

SOCIOPSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF HUMAN NEEDS
Assoc. Prof. Dr. Sonia Stefanova
University „Prof. Dr. Assen Zlatarov“, Burgas
Анотация: Хората, подобно на другите живи същества, за своето съществуване и
дейност също се нуждаят от определени условия и средства, извлечени от външната среда. Човешките потребности са вътрешни състояния; те са част от личността и от тях произтичат мотивацията, желанията и целите. Потребността
неизменно е свързана с чувството на удовлетвореност или неудовлетвореност. В
психологическата наука под този термин се разглежда състоянието на обективната нужда на човешкия организъм или неговата личност от нещо, намиращо се извън и съставляващо необходимо условие за нормалния му живот и дейност.
Ключови думи: потребност, личност, среда, дейност, чувства, нужди, развитие.
Annotation: Humans, much like other living beings, need certain conditions and means
derived from the external environment for his existence and activity. Human needs are
internal states; they are part of the personality and they result in motivation, desires and
goals. Need is invariably linked to a sense of satisfaction or dissatisfaction. In
psychological science, this term refers to the state of the objective need of the human body
or personality for something outside their psyche and physique, and constituting a
necessary condition for their normal life and activity.
Keywords: necessity, personality, environment, activity, feelings, needs, development.
Потребността е обективната или субективна вътрешна необходимост за удовлетворяване на физиологична или психологическа нужда. Тя може да се изразява в нужда от: вода, храна, обич и пр., тъй като потребностите биват материални и духовни.
Потребностите на хората се пораждат и проявяват в и чрез взаимоотношенията на човека със заобикалящата го действителност. Потребността (като съдържание, смисъл и
пр.) е невъзможна вън от това взаимоотношение. Потребностите са израз на зависимостта на субекта от средата, от условията на собственото му съществуване; това е
зависимост, която произтича от човешкия начин на съществуване – за да живеят, хората трябва да усвояват определени елементи на средата.
Потребностите са форма на проявление на човека в обменните процеси с околната среда. Те могат да се тълкуват и като единство на нужда, подбуда, стремеж и тенденция на човешкия организъм към определен обект. Потребността е функция не само на
организма, но и на средата, т.е. функция на взаимоотношенията между човек и среда.
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Човекът, като всяко живо същество, е програмиран от природата за оцеляване, а
за това се нуждае от определени условия и средства. Ако в някакъв момент тези условия и средства отсъстват, възниква състояние на нужда, което обуславя появата на селективност в реакцията в човешкия организъм. Тази селективност обезпечава възникването на ответна реакция на стимули (или фактори), които в дадения момент са найважни за нормалното функциониране, запазването на живота и по-нататъшното му
развитие. В психологията преживяването на подобно състояние от субекта се нарича
потребност.
Проявлението на човешката активност, жизнената дейност и целенасочеността
пряко зависят от наличието на определена потребност, която изисква удовлетворяване. Но тъй като само определена система от потребности може да допринесе за развитието на личността, самите потребности са в основата на формирането на мотиви,
които в психологията се разглеждат като своеобразен двигател на личността.
Мотивацията на поведението и дейността на човека пряко зависят от органичните и културни потребности, които от своя страна пораждат интереса, който насочва
вниманието на индивида и неговата активност към различни обекти и предмети от
заобикалящия го свят с цел тяхното познание и последващо овладяване.
Под потребности, които са основен източник на личностна дейност, се разбират
субективните чувства на човека за конкретни нужди, определящи неговата зависимост от дадени условия и средства за съществуване. Самата активност, насочена към
удовлетворяване на човешките потребности и регулирана от преднамерена и съзнателна цел, се нарича дейност.
Потребностите намират отражение в най-устойчивите и жизненоважни зависимости на организма и средата, а системата на човешките потребности се формира под
въздействието на три фактора: социалните условия на живот, нивото на развитие на
производството и научно-техническия прогрес. [1, 2]
В психологията потребностите се разглеждат в три аспекта: като обект, като
състояние и като свойство.
Потребността в качеството на
обект
състояние

свойство

Разбиране на потребностите
Потребностите се разбират като необходимост за комфортно съществуване и нормална
жизнена дейност на човек.
Потребностите се изследват от гледна точка
на състоянието на човешката психика, в която
се намира отражението на отсъствието (или
липсата) на нещо.
Потребностите се разглеждат в качеството им
на фундаментално свойство на личността,
което определя нейното отношение и нейната
връзка с обкръжаващата я реалност.

Проблемът за потребностите се разглежда от много учени, което обяснява
съществуването на различни теории.
Така например съветският психолог Константин Платонов [8] вижда потребностите преди всичко като нужда и по-точно като психически феномен, отразяващ нуждите на организма или личността.
Дмитрий Леонтиев [5] ги разглежда през призмата на дейността, в която намират
своята реализация (удовлетворение), а Курт Левин [7] ги тълкува като динамично
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състояние, което възниква в човека по време на изпълнението на някакъв вид действие или намерение.
Различните подходи и теории в изследването на този проблем правят възможно в
психологията потребностите да бъдат разглеждани в следните аспекти:
 Като нужда
 Като предмет за удовлетворяване на нуждата
 Като необходимост
 Като отсъствие на благосъстояние
 Като отношение
 Като нарушение на стабилността
 Като състояние
 Като системна личностна реакция
В психологията човешките потребности се разбират като динамично-активни
състояния на личността, които формират основата на нейната мотивационна сфера. И
тъй като в процеса на дейността се осъществява не само личностното развитие, но и
промяната на околната действителност, потребностите играят ролята на движеща
сила, като от съществено значение е тяхното предметно съдържание, а именно този
обем на материална и духовна култура на човечеството, която влияе върху формирането им и тяхното удовлетворяване.
За да се разбере същността на потребностите като движеща сила, считаме за необходимо да се отчетат редица важни моменти, а именно:
1. Потребностите на човешкия организъм (биологичните потребности) трябва да
бъдат отделени от потребностите на личността (социалните потребности), тъй като
потребностите на организма може да бъдат неосъзнати, но потребностите на личността винаги биват осъзнати.
2. Потребностите винаги са свързани с нуждите, под които е необходимо да се
разбира не дефицит на нещо, а желание или необходимост от нещо.
3. От потребностите на индивида е невъзможно да се изключи състоянието на
нужда, което се явява сигнал за избор на средство за задоволяване на потребността.
4. Възникването на потребностите е механизъм, който включва човешката дейност, насочена към намирането на цел и нейното постигане като необходимост да се
отговори на появилата се нужда.
Потребностите се отличават с пасивно-активен характер, тъй като от една страна
са обусловени от биологичната природа на човека и дефицита на определени условия, както и от средствата за неговото съществуване, а от друга – детерминират активността на субекта за преодоляване на възникналия дефицит. Съществен аспект на
потребностите е техният социално-личностен характер, който се проявява в подбудителните причини, мотивацията и, съответно, в цялата насоченост на личността.
Независимо от вида на потребностите и тяхната насоченост, всички те притежават следните характеристики:
- имат свой предмет и се явяват осъзнаване на нуждата;
- съдържанието им зависи преди всичко от условията и начините за тяхното
удовлетворяване;
- имат способността да се възпроизвеждат.
В потребностите, които формират поведението и дейността на човека, както и в
производните от тях мотиви, интереси, стремежи, желания, влечения и ценностни
ориентации, се заключават основите на поведението на личността.
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Всяка човешка потребност първоначално представлява органично преплетени
биологични, физиологични и психологични процеси, което и обуславя наличието на
много видове потребности, характеризиращи се с определена сила, честота на възникване и начини за удовлетворяване. [11]
В психологията най-често се обособяват следните видове потребности:
1. В зависимост от произхода им – природни (или органични) и културни;
2. В зависимост от насочеността им – материални и духовни;
3. В зависимост от сферата, към която се отнасят – потребности от общуване,
потребности от труд, потребности от почивка, потребности от познание (образователни потребности);
4. В зависимост от обекта – биологични, материални, социални и духовни;
5. В зависимост от етиологията им – ендогенни (възникват под въздействието на
вътрешни фактори) и екзогенни (причинени от външни дразнители).
В психологическата литература се срещат и базови, фундаментални (или първични) и вторични потребности, но най-голямо внимание е отделено на три основни вида
потребности – материалните (органичните), духовните (идеалните) и социалните
(обществените), описани по-долу в таблицата.
Основни видове човешки потребности
Видове потребности
Материални (органични)
Духовни (идеални)

Социални (обществени)

Описание
Те са първични, формирани са в процеса на филогенеза и се явяват основа за жизнената дейност на хората.
Присъщи са само на човека и характеризират нивото
на неговото развитие. Към тях се отнасят естетичните,
етичните и познавателните потребности.
Формират се и се развиват под въздействието на
социума и са отражение на обществената природа на
човека. За най-значими от тях се приемат потребностите от труд и общуване. Удовлетворяването на социалните потребности е необходимост за всеки човек
като социално същество и като личност.

От момента, в който психологията се превръща в отделен клон на научното
познание, много учени психолози започват да правят опити да класифицират човешките потребности.
За автор на първата класификация на потребностите се счита Епикур, който още
в 3 хил. пр. Хр. разделя желанията (или нуждите) на дадено лице в следните групи:
- човешки естествени желания и необходимости (без тях е невъзможно да се
живее);
- естествени желания, но не необходими (ако не е възможно да ги удовлетворим, това няма да доведе до неизбежна смърт на човек);
- желания, които не са нито необходими, нито естествени (например желанието
за слава).
Авторът на информационната теория на емоциите П. В. Симонов [9] пък свежда
потребностите до биологични (съхранение и развитие), социални (за себе си) и идеални (за другите).
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Доста интересна е класификацията, предложена от Ерих Фром. Известният психоаналитик изтъква следните специфични социални потребности на човека:
- потребност от връзки (принадлежност към група);
- потребност от самоутвърждаване (чувство за значимост);
- потребност от привързаност (необходимост от топли и отзивчиви чувства);
- потребност от самосъзнание (собствена индивидуалност);
- потребност от система за ориентация и обекти на поклонение (принадлежност
към култура, нация, религия и пр.). [10]
Всички тези класификации са интересни и разнообразни, но основно отразяват
само едната страна на проблематиката. Поради тази причина към момента няма представена единна система на потребностите, която да отговаря на всички изисквания и
научни интереси на изследователи от различните психологически школи и направления.
Развитието на човешките потребности може да се анализира в контекста на
обществено-историческото развитие на човечеството и от позицията на онтогенезата.
Но трябва да се отбележи, че и в първия и във втория случай като изходен пункт
встъпват материалните потребности. Това е обусловено от факта, че именно те се
явяват основният източник на дейност при всеки индивид, като го тласкат към максимално взаимодействие с околната среда – природна и социална.
На базата на материалните потребности се развиват и трансформират духовните
потребности на човека. Така например нуждата от познание е въз основава на удовлетворяването на потребностите от храна, облекло и жилище. А що се отнася до естетическите потребности, те са се формирали благодарение на развитието и усъвършенстването на производствения процес и от различните начини на живот, необходими за осигуряване на по-комфортни условия за съществуване. По този начин формирането на потребностите се обуславя от социално-историческото развитие, в хода на
което всички човешки нужди се развиват и диференцират.
Що се отнася до развитието на потребностите в онтогенетичен аспект, всичко започва с удовлетворяването на естествените (органични) нужди, които обуславят
взаимоотношенията между детето и възрастните. В процеса на удовлетворяване на
базовите потребности у децата се формират потребности от общуване и познание, въз
основа на които се появяват и други социални потребности. Изключително силно
влияние върху установяването и развитието на потребностите в детството оказва процесът на възпитание, благодарение на който се осъществява корекцията и преобразуването на деструктивните нужди.
Съгласно концепцията на А. Г. Ковальов, развитието и формирането на човешките потребности трябва да се подчинява на следните правила:
- потребностите възникват и се консолидират благодарение на практиката и
систематичността на потреблението (изграждане на навик);
- развитието на потребностите е възможно в условията на разширено възпроизвеждане при наличието на различни начини и средства за тяхното удовлетворяване (възникване на потребности в процеса на дейност);
- формирането на потребностите става значително по-комфортно, ако необходимата за това дейност няма да тормози детето (лекота, простота и положително
емоционално настроение);
- върху еволюцията на потребностите съществено влияние оказва преходът от
репродуктивна към творческа дейност;
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- потребностите ще бъдат здраво укрепени само в случай, че детето види тяхната значимост както в личностен, така и в социален план (оценяване и насърчаване). [4]
В българската научна литература също е отделено внимание на тази проблематика.
Според В. Аврамов потребностите не съществуват извън социалната и производствената дейност на хората. В тяхната основа са обективните отношения между човека и необходимите условия за неговата жизнена дейност. Потребностите в този смисъл са нещо, което липсва и трябва да бъде удовлетворено, те са необходимост или
изискване, намерение, желание, възможност, поведение и т.н. Категорията потребности може да бъде характеризирана в резултат от многостранното изучаване и анализа на отделните нейни особености. [1]
Макар и с известни условности, в психологичен аспект потребността може да се
определи като осъзната човешка необходимост от материални и духовни блага за
осъществяване на разнообразната жизнена дейност.
Потребността може да се разглежда и като способност за потребление. Тя е цел
на потреблението и се проявява в стремежи, намерения, необходимост от потребление на определени материални или духовни блага. Обективността на тази икономическа категория се заключава в това, че възникването на потребностите не зависи от
волята и съзнанието на отделния човек, а от природните условия и степента на икономическото развитие на обществото в определен момент.
Потребността е преживяване на определено състояние на организма и стремеж
към промяна на това състояние. Представата за промяната, към която се стреми личността, също се включва в преживяването. Процесът на промяната и нейният резултат са различни степени на взаимодействие на човека с обкръжаващата среда.
Б. Минчев отбелязва, че потребностите са предшествани от нуждите, които освен
на човека, са присъщи и на животните и на растенията. Те са израз на зависимостта
на живите същества от определени условия на заобикалящата среда. Така те съществуват и оцеляват. Нуждите са фактори, които ни заобикалят и са необходими за нашето съществуване. Обикновено те са циклични и специфични. Задоволяването на
нуждите, тяхното отново възобновяване представлява своеобразен кръговрат от определени цикли. Те се приключват, когато за дадената нужда е осигурено необходимото количество от съответния фактор. [5, 12]
Потребностите са психическо отражение на нуждите. Те са мост между физиологията и психиката на живото същество. Отражение са на нуждите и се реализират изпреварващо. Затова потребностите са изходни състояния на мотивационната система
на организма. Те намаляват зависимостта на организма от средата, но увеличават
зависимостта от собствената му активност.
Най-често потребностите се разделят на предметни и функционални. Към тях може да добавим и навлезлите в последно време – информационни. При първите се придобиват блага, а при вторите се извършва дейност. В тази връзка може да се добавят
и потребност от знания, от извършване на дейност, от реализация.
Н. Александрова счита, че първо, появата на дадена потребност създава състояние на напрежение (или неравновесие) у индивида, което той ще се опита да намали
посредством поведението си; второ, индивидът ще търси и ще избере конкретно поведение или стратегия, за да задоволи тази потребност; трето, в резултат на това се
поражда целево поведение или действителната дейност. Между избора на поведение
и реалното поведение се намесва важна индивидуална характеристика – способността. Това е така, защото индивидите могат да не притежават необходимата основа
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(напр. умения, опит или знания), за да задоволят съответната потребност; четвърто,
извършва се преценка на дейността на индивида от самия индивид или от други лица.
Ефективността на дейността, насочена към удовлетворяването на такава потребност, каквато е развиването на чувство на гордост от работата, която върши, обикновено се преценява от индивида. От друга страна, дейност, каквато е удовлетворяването на такава потребност, каквато е финансовата нужда, обикновено се оценява от
друго лице, като например висшестоящия ръководител; пето, в зависимост от равнището на дейността се дават награди или се налагат наказания. И накрая шесто, индивидът преценява степента, в която избраното поведение е удовлетворило първоначалната потребност. Ако този мотивационен цикъл е удовлетворил потребността,
съществува състояние на равновесие или удовлетвореност. Ако потребността е останала незадоволена, мотивационният цикъл се повтаря, като е възможно да се получи
избор на друго мотивационно поведение. [3]
В психологията най-популярните начини и средства за удовлетворяване на
потребностите се заключават в:
- механизми за формиране на индивидуални за човека начини и средства, чрез
които може да удовлетвори собствените си потребности;
- процеса на индивидуализиране на начините и средствата за посрещане на
основните нужди, които действат като механизми за развитие и формиране на
нови потребности;
- конкретизиране на начините и средствата за удовлетворяване на потребностите (консолидиране на един или няколко начина);
- процеса на ментализация на потребностите (осъзнаване на съдържанието им и
на отделни техни аспекти).
В основата на всяка човешка дейност лежи някаква потребност, която намира
своето проявление в мотивите. Потребностите са движещата сила, която подтиква хората към активност и развитие и тяхното удовлетворяване се явява важно условие не
само за физическото оцеляване на човек, но и за неговото комфортно съществуване.
Ако не ги задоволи, той умира – в първия случай в биологичен смисъл, а във втория –
умира личността, като социален елемент.
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CREATION, MODIFICATION AND APPROVAL OF THE
GENERAL AND DETAILED LAND DEVELOPMENT PLANS
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Анотация: Процедурите по създаване, изменение и одобрение на Общите и Подробните устройствени планове са типични административни процедури, проява на позитивния административен процес. Те са подробно уредени в ЗУТ със субсидиарното приложение на АПК. Производствата се ръководят от типични административни органи, каквито са министрите, областните управители и кметовете, както
и от нетипични административни органи, изпълняващи административни функции,
каквито са общинските съвети.
Ключови думи: устройствено планиране, общи устройствени планове, подробни
устройствени планове, административни процедури, обществен интерес.
Abstract: The procedures on creation, modification and approval of the General and
Detailed land development plans are typical administrative procedures and they are a
manifestation of the positive administrative process. They are regularized in detail in the
Law of Land Planning by subsidiary appliance of the Code of Administrative procedures.
Studying and building of the development plans and its organization conception choice are
managed by typical administrative organs such as the ministers, governors, mayors and the
untypical administrative organs which implement such as municipality councils.
Key words: land planning, General land development plans, Detailed land development
plans, administrative procedures, public interest.
Процедурите по създаване, изменение и одобрение на Общите и Подробните
устройствени планове са типични административни процедури, проява на позитивния административен процес. Става дума за процедури, чието спазване е гаранция за
законността на плановете и могат да доведат до тяхното влизане в сила и изпълнение.
Те са подробно уредени в Закона за устройство на територията със субсидиарното
приложение на Административнопроцесуалния кодекс. Тези производства следва да
се провеждат при спазване на принципите на публичност и състезателност в цялата
дейност по градоустройственото планиране на населените места. Проучването и
проектирането на устройствени планове, както и изборът на устройствена концепция
за тях, се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки.
Производствата се ръководят от типични административни органи, каквито са
министрите, областните управители и кметовете, както и от нетипични „администра293
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тивни“ органи, изпълняващи административни функции, каквито са общинските
съвети. Тези субекти възлагат изработването на плановете в зависимост от това какви
нужди се задоволяват с тях. Всички устройствени планове се приемат и изменят след
провеждане на обществено обсъждане. Заинтересувани лица в производството по
одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците, носителите на ограничени вещни права и концесионерите на имоти, които се
засягат непосредствено от предвижданията на плана.
1. Създаване и одобряване на устройствени планове
Устройствените планове се изработват в графичен и цифров вид. Форматът на
записа в цифров вид и точността на устройствените планове се определят с наредба.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра
на околната среда и водите, министъра на културата и министъра на здравеопазването издава наредба за обема и съдържанието на устройствените планове. С наредбата
се определят и задължителните изисквания към обема и съдържанието на устройствените планове, с които се предвижда изграждане на специални обекти, свързани с
отбраната и сигурността на страната, с оглед провеждане на регламентираните в
закона публични процедури по съобщаване, съгласуване, обществено обсъждане и
приемане съобразно Закона за защита на класифицираната информация.
Общинският съвет приема решение за изработване на проект за общ устройствен
план по предложение на кмета на общината, придружено от задание на възложителя.
Разрешение за изработване на проект за общ устройствен план на селищно
образувание с национално значение и на общините по Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие се дава със заповед на министъра на регионалното
развитие и благоустрой-ството.
Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. По този ред се
разрешава и изработването на проект за подробен устройствен план на селищно образувание с национално значение, както и на поземлени имоти извън границите на
урбанизираните територии. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана територия (с изключение на селищните образувания с национално значение) в обхват до един квартал, а в Столичната община и в
градовете с районно деление – в обхват до три квартала, се дава със заповед на кмета
на общината по предложение на главния архитект. Разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение
или разположени на територията на повече от една община се дава със заповед на
областния управител. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план се дава със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за: 1. обекти с обхват повече от една област; 2. обекти с национално значение
и/или национални обекти; 3. републиканските пътища, железопътните магистрали и
железопътните линии. Разрешение за изработване на подробни устройствени планове
за територии, върху които се предвижда изграждане на специални обекти, свързани с
отбраната и сигурността на страната, се дава със заповед на министъра на отбраната,
на министъра на вътрешните работи или на председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“. Изработването на проекта се възлага от министъра на
отбраната, от министъра на вътрешните работи или от председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“.
Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може да се
даде по искане и за сметка от заинтересувани лица – собственици на поземлени имо294
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ти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон,
или други лица, определени в закон. Исканията за издаване на разрешения се придружават от задание на възложителя. С разрешенията се определят обхватът, целите и
задачите на проекта, видът подробен устройствен план, както и начинът на урегулиране на поземлените имоти. С разрешенията за изработване на проекти за ОУП и
ПУП се одобряват заданията на възложителя.
Разрешенията се издават от министъра на регионалното развитие и благоустройство, областния управител и общинския съвет в едномесечен срок, а тези от кмета на
общината – в 14-дневен срок от постъпване на искането за разрешение. За из–ра–бот–
ване на проект за работен устройствен план по прилагането на действащ подробен
уст–ройствен план не е необходимо издаване на разрешение. Решенията и заповедите
разрешаващи изработване на проекти за ОУП и ПУП не подлежат на оспорване.
Отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план се дават с
мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от
постъпване на искането. Отказите се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс и могат да бъдат оспорвани.
Решенията на общинския съвет и заповедите на кмета на общината се разгласяват
с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината,
района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия –
предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един
местен вестник. Заповедите на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на областния управител се публикуват на интернет страницата на министерството или на областта и се изпращат на съответната община за разгласяване.
Проектите за устройствените планове се изработват въз основа на задание,
включващо при необходимост опорен план, както и допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия, осигурена от общините, Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, централните и териториалните администрации и
дружества, които изработват специализирани карти, регистри и информационни системи. Заданието, съставено от възложителя, обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и
етапите за изработване. Заданието се придружава от необходимата информация за
съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и
схеми за пространствено развитие и устройствени планове. Опорният план, който е
неразделна част от заданието, се изработва в мащаба на съответния устройствен план
и съдържа основни кадастрални и специализирани данни за територията. В проекта
за подробен устройствен план се отразяват разрешените строежи по предходен подробен план, за които разрешенията за строеж не са загубили правно действие (пет годишен срок по чл. 67 от ЗС). Промяна в предвидено застрояване, за което има действащо разрешение за строеж, е допустима само със съгласие на възложителя на строежа.
За изработването на устройствените планове се ползват данни от топографските
карти, кадастъра, нивелационните планове, специализираните карти и регистри и
други в цифров и графичен вид, както и други данни от специализираните информационни системи на централни и териториални администрации и на дружества. Данните за местоположението, границите, размерите, трайното предназначение и начина
на трайно ползване на поземлените имоти и сградите и съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти, данните за държавните
граници, границите на административно-териториалните и териториалните единици
и границите на територии, обхващащи имоти с еднакво трайно предназначение, както
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и данните за собствеността и ограничените вещни права, се извличат от кадастралната карта и имотния регистър. Данните за надземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, за транспортните съоръжения (железопътни линии, пътища, мостове, бродове, пристанища и други), за хидрографията, за растителната и
почвената покривка, ландшафта и за релефа се извличат от топографските и специализираните карти и регистри. Данните за подземните сгради, за подземните мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура, за защитените природни обекти, за
обектите на културно-историческото наследство, както и други специфични данни за
териториите се ползват от специализираните карти, регистри и информационни
системи на централни и териториални администрации и на дружества. По искане на
кмета на общината, на други ведомства или на заинтересуваните лица създаването на
специализирани карти, регистри и информационни системи със специализирани данни по чл. 32, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър може да се извършва
едновременно със създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Цялата посочена ннформация се предоставя задължително на съответната държавна или общинска администрация, или на други лица, имащи право да възлагат
устройствени планове. При поискване информацията се предоставя в срок от 7 дни,
като при отказ или закъснение се носи административнонаказателна отговорност.
Юридическите и физическите лица, които осъществяват строителни работи, засягащи
съдържанието на кадастралните планове, са длъжни незабавно след завършване на
работите да предоставят на общинската администрация пълни и точни данни – схеми,
скици, планове, чертежи и документи за собственост за извършеното ново строителство или преустройство. В случаите, когато се засяга съдържанието на кадастрален
план, предаден на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, или на одобрена
кадастрална карта, данните се предоставят на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър.
Във връзка с изработването на специализираните карти на подземни мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура и на други подземни строежи общините
и дружествата, които ги стопанисват и използват, са длъжни да оказват съдействие на
съответните изпълнители на специализираните карти, като при поискване предават
на изпълнителите пълни и точни схеми, скици, планове, чертежи и при необходимост документи за собственост, както и да посочват и означават върху терена точното местоположение на наличните подземни мрежи, съоръжения и строежи, включително и
на водовземните съоръжения за подземни води.
Като техническа основа на устройствените планове може да се съставя опорен
план, който съдържа необходимите данни за съответната територия. Министърът на
отбраната, министърът на вътрешните работи и председателят на Държавна агенция
„Национална сигурност“ предоставят данни за наличие на нови специални обекти,
свързани с отбраната и сигурността на страната, в едномесечен срок от въвеждането
им в експлоатация на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, областния управител и общинските съвети и кметовете на общини. Данните се предоставят в необходимия обем и по
реда на Закона за защита на класифицираната информация.
Заданието за защитени територии за опазване на културното наследство се съгласува при условията и по реда на Закона за културното наследство. Заданието се внася
и в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална
инспекция по околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по
реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и
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чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Екологичната оценка е част от устройствения план. Устройствените планове, преди да бъдат одобрени, се съгласуват
със заинтересованите ведомства, а за населените места с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно-музейно значение – с Националния институт за
недвижимо културно наследство. Становищата, които се изразяват при това съгласуване, имат значение на мнения.
Проучването и проектирането на устройствени планове, както и изборът на устройствена концепция за тях, се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки.
Проучвателните и проектни работи за съставяне на устройствени планове се извършват в две фази – предварителен проект и окончателен проект. По преценка на
възложителя може да се възложи отделно изработване на задание с опорен план, както и обединяване на фазите. Проучвателните и проектните работи за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии се извършват в следните фази: 1. предварителен проект, в който се изработват варианти на
трасето; 2. окончателен проект – парцеларен план, по който се извършва отчуждаване. Специалистите, които извършват тази техническа работа (архитекти, инжинери,
техници, чертожници), трябва добре да познават съответните законови положения и
практиката по тях в областта на териториалното и устройствено планиране.
Одобрените териториалноустройствени планове се съобщават на заинтересованите лица поначало чрез обнародване на решението за одобряването им в Държавен
вестник. Ако това съобщаване не е направено, срокът за обжалване не тече, дори
заинтересованият да е научил за акта по други пътища.
1.1. Общи устройствени планове
Проектите за общи устройствени планове се публикуват в интернет страницата
на съответната община и подлежат на обществено обсъждане преди внасянето им в
експертните съвети по устройство на територията. Възложителят на проекта организира и провежда общественото обсъждане, като разгласява мястото, датата и часа на
провеждане с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата
на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени
обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на възложителя и на общината, в един национален всекидневник и в един местен вестник. На общественото обсъждане се води писмен протокол, който се прилага към документацията за експертния съвет и за общинския
съвет. В градовете с районно деление обществени обсъждания се организират задължително във всички райони. Общественото обсъждане се съвместява и е част от процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или оценката за
съвместимост, които възложителят на проекта организира и провежда по Закона за
опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие.
Член 37 от ППЗТСУ (отм.) определяше, че кметът на общината обявява изработения проект на ОУП с обявление в „Държавен вестник“ и го представя на разположение на заинтересованите ЮЛ и граждани за проучване и изразяване на становища в
срок от един месец. Сега, според чл. 127, ал. 1 от ЗУТ не е ясно какъв е критерият за
определяне на срок за обсъждане и кой точно определя този срок.
Възложителят съгласува проектите за общи устройствени планове със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост, и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества. Съгласуването се
изразява в: 1. издаване на необходимите актове при условията, по реда и в сроковете,
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определени в специален закон и 2. издаване на писмени становища и/или участие на
представители на заинтересувани ведомства в заседанието на експертния съвет. Становищата, които се изразяват при това съгласуване, имат значение на мнения. Те не
са задължителни за органа, който одобрява плана, но тази практика не е целесъобразна, защото това са становища, изготвени от квалифицирани органи и администрации.
Проектите за общи устройствени планове се приемат от общинския експертен
съвет. По решение на общинския съвет проекти за общи устройствени планове на териториите с особена териториалноустройствена защита и за други общи устройствени планове могат да се внасят за приемане и от областния експертен съвет или от
Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.
Общият устройствен план се одобрява от общинския съвет по доклад на кмета на
общината. Решението на общинския съвет се изпраща в 7-дневен срок от приемането
му на областния управител, който може в 14-дневен срок от получаването да върне
незаконосъобразното решение за ново обсъждане или да го оспори пред съответния
административен съд при условията и по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Решението на общинския съвет се изпраща за
обнародване в „Държавен вестник“, ако не е върнато за ново обсъждане или не е оспорено пред съответния административен съд, а ако е оспорено – след приключване
на съдебното производство. Одобреният общ устройствен план се публикува в интернет страницата на съответната община. Обявлението се разгласява, като се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството,
както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината
и в поне един местен вестник. Общинският съвет осъществява контрол върху изпълнението на ОУП на общината. Кметът на общината представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината, съответно на населеното място или селищното образувание, и прави предложения
за изменение на плана, ако такова се налага.
Общ устройствен план за селищни образувания с национално значение се одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството след
съгласуване с общинския съвет и приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията, която се обнародва в „Държавен вестник“. Общите устройствени планове, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, се публикуват в интернет страниците на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и на съответната община.
Правилата и нормативите за устройството и застрояването на територията на
Столичната община се определят с отделен закон. Нов общ устройствен план на Столичната община, както и изменения в действащия общ устройствен план се приемат
от Министерския съвет по реда на този закон при спазване на правилата и нормативите за устройство и застрояване, определени със Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Решението на Министерския съвет се обнародва в
„Държавен вестник“.
1.2. Подробни устройствени планове
Проектът за подробен устройствен план се публикува на интернет страницата на
съответната община. Разгласяването по този ред се извършва в 10-дневен срок от обнародването на обявлението. Когато проектът за подробен устройствен план е за част
от населено място или селищно образувание в обхват до един квартал, както и за по298
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землени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението не се обнародва в „Държавен вестник“, а се съобщава на заинтересуваните лица в срок един месец от постъпването на проекта в общинската администрация. В едномесечен срок от обявлението или в 14-дневен срок от съобщението, в случаите, когато не се прави обявление, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, както и да получат информация от нея, за тези проекти, които
не са приели. В едномесечен срок след изтичане на срока за изразяване на становища
проектите заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се приемат от
общинския експертен съвет. В теорията е изказвано становище, че този срок винаги е
бил инструктивен, което не прегражда възможността, предложения, възражения и искания по проекти да се правят и по-късно – до разглеждането им от съответните съвети,
дори и пред самите органи, които ги одобряват. Въпросите свързани с устройственото
планиране и развитие следва да се решават при най-широко обществено обсъждане.1
По преценка на главния архитект на общината, проектът за подробен устройствен
план може да се разгледа от общинския експертен съвет преди съобщаването с оглед
привеждането му в съответствие с нормативните изисквания, за което заинтересуваните лица се уведомяват писмено в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация. Разглеждането на проекта от общинския експертен съвет
се извършва в срок до един месец от постъпването му в общинската администрация.
По решение на общинския съвет проекти за подробни устройствени планове на
териториите с особена териториалноустройствена защита и за други подробни устройствени планове могат да се внасят за приемане и от областния експертен съвет
или от Националния експертен съвет. Проектът за подробен устройствен план се разглежда от: 1. областния експертен съвет – за обекти с обхват повече от една община
или за обекти с регионално значение; 2. националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика за: а) обекти с обхват повече от една област;
б) обекти с национално значение и/или национални обекти; в) републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии.
Когато проектът за подробен устройствен план се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново за частта
от плана, която е преработена. По този начин се гарантират принципите на публичност и състезателност в цялата административна дейност по устройствено планиране
на населените места. По неприетите възражения, предложения и искания по плана
физическите и юридическите лица имат право да получат информация от общинската
администрация. Това изискване се приема за особено съществено, като неспазването
му следва да се квалифицира, като особено съществено нарушение на производствените правила, водещо дори и до нищожност. Така ще се засилят гаранциите за правата и правните интереси на гражданите и организациите и ще се стабилизира правната
система в тази сфера на държавно управление.
Подробният устройствен план се одобрява с решение на общинския съвет по
доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет. Решението се изпраща в 7-дневен срок за
обнародване в „Държавен вестник“. По този ред се одобряват и проектите за подробни устройствени планове на селищните образувания с национално значение и за ли1
Вж. Сокеров Л., Е. Пенев, П. Константинов, Териториалноустройствено планиране и селищно изграждане, С., 1981, с. 146-148.
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нейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания. Подробният устройствен план в обхват до един квартал,
а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала,
както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура,
се одобрява със заповед на кмета на общината в 14-дневен срок след приемането на
проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет. Заповедта се
съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Подробният устройствен план се одобрява със заповед на областния управител или на министъра на регионалното развитие и благоустройството,
в случаите когато те са одобрили и проектите за ПУП.
Заповедите се издават в едномесечен срок след приемането на проекта от съответния експертен съвет и в 7-дневен срок се изпращат за обнародване в „Държавен
вестник“. Одобрените подробни устройствени планове се публикуват на интернет
страницата на органа, който ги е одобрил, в тридневен срок от одобряването им.
Заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени
планове и на техните изменения са собствениците, носителите на ограничени вещни
права и концесионерите според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане – по данни от кадастралния регистър, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана. Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са: 1. имотите – предмет на
самия план; 2. съседните имоти, когато се включват в свързано застрояване и/или се
предвижда промяна в застрояването им; 3. съседните имоти, включително имотите
през улица, когато се допускат намалени разстояния; 4. съседните имоти, когато се
променя предназначението на имота – предмет на плана; 5. имотите, които попадат в
сервитути, в защитени територии за опазване на културното наследство или в забранени, охранителни или защитни зони, включително такива за обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, за които с нормативен акт и/или със специфични
правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване
на поземления имот. Непосредствено засегнати от предвижданията на парцеларния
план за елементите на техническата инфраструктура, обявени за обекти с национално
значение, за национални обекти или за общински обекти от първостепенно значение,
са поземлените имоти или частите от тях – предмет на самия план.
Решенията и заповедите за одобряване на подробните устройствени планове
влизат в сила:
1. от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване;
2. след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани;
3. от датата на потвърждаването им от съда.
Когато решението или заповедта за одобряване на подробен устройствен план са
обжалвани, те влизат в сила по отношение на частта от плана, която е извън предмета
на жалбите.
В процеса на изработване на подробни устройствени планове инвестиционно
проектиране за нови строежи в поземлените имоти може да се разрешава въз основа
на подробен устройствен план, който е извадка от изработвания проект за подробен
устройствен план. Планът-извадка е подробен устройствен план за инвестиционно
проектиране, който служи за нови строежи в поземлени имоти. Изработването на
план-извадка се разрешава от органа, компетентен да одобри плана. Планът-извадка
се съгласува от проектанта на подробния устройствен план. Изработването на плана300
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извадка се допуска след приемане на предварителния проект за подробен устройствен план от съответния експертен съвет. По изключение със съгласие на органа,
който назначава експертния съвет по устройство на територията, компетентен да
приеме проекта за подробен устройствен план, изработването на плана-извадка може
да се допусне и преди приемане на предварителен проект, когато уличната регулация
не подлежи на значителни промени и в обхвата на плана-извадка има съществуващо
застрояване, което предопределя начина на проектното застрояване. Когато планътизвадка изменя действащ подробен устройствен план, планът-извадка се изработва
като проект за изменение на действащия план. Ако е необходим работен устройствен
план, той се изработва и процедира заедно с плана-извадка. План-извадка не се изработва за части от територията, за които изработваният проект за подробен устройствен план не променя предвижданията на действащ подробен устройствен план. В тези случаи задължително се издава виза за проектиране.
В процеса на изработване на нов общ устройствен план или на изменение на
действащ общ устройствен план, след разглеждането на проекта от експертния съвет
към органа, компетентен да одобри плана, може да се допуска създаване на нови и
изменение на действащи подробни устройствени планове в случаите, когато: 1. Проектът на новия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта за
изменение или на проекта за нов общ устройствен план; 2. проектът за изменение на
действащия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта за
изменение или на проекта за нов общ устройствен план. Със заповед на органа, компетентен да одобри плана, се допуска изработване на проект за нов подробен устройствен план или на проект за изменение на подробния устройствен план.
2. Изменение на вече съществуващи устройствени планове
Законодателят е предвидил и възможност влезлите в сила устройствени планове
да могат своевременно да се привеждат в съответствие със свъвременните обществено-икономически реалности и изисквания.
Влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато:
1. настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените
условия, при които е бил съставен планът;
2. възникнат нови държавни или общински нужди за обекти – собственост на
държавата, на общините или на експлоатационните дружества;
3. възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства,
осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
4. отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за
специални нужди на отбраната и сигурността на страната;
5. се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на
плана.
Влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят и когато:
1. в пет годишен срок от влизане в сила на плана не е започнала процедурата за
отчуждаване на урегулирани поземлени имоти, предвидени за обекти – публична
собственост на държавата и общините;
2. при изменение на кадастрален план или при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не
съвпадат с регулационните или е установена непълнота или грешка в кадастралната
карта, използвана като основа за изработване на подробен устройствен план;
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3. планът не осигурява възможност за застрояване по действащите устройствени
правила и нормативи вследствие на установени геоложки и хидрогеоложки условия и
за запазване на разкрити археологически, исторически и културни ценности;
4. планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за неговите предвиждания;
5. планът е одобрен при съществени закононарушения; на това основание не могат да се изменят планове, за които има влязло в сила решение на съд или когато планът е приложен;
6. има съгласие на всички пряко заинтересовани собственици на имоти, както и
на носителите на ограничени вещни права върху тях и на концесионерите;
7. има предложение на съда по дела за делба на урегулирани поземлени имоти;
8. планът е одобрен без план-схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Тези изисквания се обобщават в две големи групи – основания, при които промяната се налага в обществен интерес и случаи, при които действащият устройствен
план не осигурява възможност за целесъобразно застрояване по актуалните строителни правила, норми и нормативи във връзка с архитектурно-градоустройствените
изисквания. Първата група решава въпроса за осъвременяването на териториалноустройствените планове. В тези случаи устройствените планове, макар да са съобразени със законните изисквания, не са издържани по същество, не решават правилно
съответните въпроси и не удовлетворяват обществения интерес. Втората група се отнася до тези нередности допуснати в плана, които са пропуски и недостатъци на процедурите по самото му създване и, които го опорочават по същество.
Когато изменението на подробния устройствен план налага и изменение на
действащ общ устройствен план, първо се изменя общият устройствен план. Органът,
който разрешава изработването на проекта за изменение на общия устройствен план,
може да допусне двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда за
съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен
план се одобрява след одобряване изменението на общия устройствен план.
Влезли в сила подробни устройствени планове не могат да се изменят с цел узаконяване на незаконно изградени строежи или промяна на предназначението на терени, определени с подробните устройствени планове за озеленени площи. Когато при
прилагане на действащи подробни устройствени планове се променят само разположението и конфигурацията на предвидените сгради, в т.ч. при пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, без да се променят начинът и характерът на застрояването и правилата и нормативите за съответната устройствена зона, не е необходимо да се изменят тези планове. В тези случаи конкретното застрояване се определя
с виза по чл. 140 от ЗУТ. Може да се промени само и начинът на застрояване между
два урегулирани поземлени имота за ниско застрояване при спазване на останалите
изисквания и при наличие на нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на двата имота. В този случай не е необходимо визата за проектиране да се
съобщава на заинтересуваните лица. Допуснатото застрояване се отразява служебно
в действащия подробен устройствен план. Идеята за стабилитет на действащите подробни устройствени планове, като се изключват малозначими, несъществени основания за изменения в тях, можем да видим в разпоредбата на чл. 134, ал. 6 от ЗУТ.
Не трябва да се допуска чрез система от непрекъснати изменения да се нарушава
минимално необходимата стабилност на градоустройствения и застроителния режим.
Съвършенно ясно е, че известно относително дълголетие на създаваните планове е
необходима предпоставка за нормална техникоустройствена дейност, за правилно
302

Годишник на БСУ

том XL, 2019

развитие на строителството, а в не по-малка степен – и за сигурността в правните отношения. 2
Изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението
на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, науката,
здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения, може да се
извърши само след писмено съгласие на съответния министър.
При установяване на непълнота или грешка в кадастралната карта, послужила
като основа за изработване на подробен устройствен план, заинтересуваните лица
могат да правят искания за изменението му след влизане в сила на заповедите по
чл. 54, ал. 4 и 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър или след изменението на
кадастралната карта, извършено на основание влязло в сила съдебно решение по
чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Изработването на проект за
изменение на подробен устройствен план, одобрен на основание чл. 16 от ЗУТ, се
възлага от кмета на общината в едномесечен срок от представянето от заинтересувани лица на влязло в сила съдебно решение по чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и
имотния регистър или на комбинирана скица, издадена от службата по геодезия, картография и кадастър, с която се установява непълнота или грешка в кадастралната
карта, послужила като основа за изработване на плана. С изменението се определят
равностойни урегулирани имоти за всички имоти, засегнати от непълнотата или
грешката, без да се засягат новообразувани урегулирани имоти на собственици,
които не са засегнати от непълнотата или грешката. В случай че това е невъзможно,
равностойни урегулирани поземлени имоти се определят за сметка на други общински имоти в обхвата на плана и/или извън него. Подробният устройствен план,
одобрен на основание чл. 16 от ЗУТ, не се изменя, когато заинтересуваните лица са
съгласни да получат или да платят парично обезщетение или сключат спогодба за
уреждане на отношенията си, произтичащи от неизправянето на установената непълнота или грешка. Службата по геодезия, картография и кадастър отразява промените
в кадастралния регистър на недвижимите имоти по реда на от Закона за кадастъра и
имотния регистър.
Заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения могат да правят искания за изменение на устройствените планове с писмено заявление до кмета на общината, до областния управител
или до министъра на регионалното развитие и благоустройството. Когато искането е
за изменение на подробен устройствен план, към заявлението се прилага скица с
предложение за изменението му. Компетентният орган в 14-дневен срок от постъпване на заявлението със заповед разрешава или отказва да се изработи проект за изменение на плана. Заповедите се издават въз основа на становище на: 1. главния архитект на общината – когато актът се издава от кмета на общината; 2. кмета на общината – когато актът се издава от областния управител.
Спорен е въпросът, дали страната, която прави искането трябва да има определен
пряк и непосредствен интерес от изменението. Интересът тук може да бъде и косвен
или дори да се покрива с най-широки обществени нужди и интереси. Това е отличен
пример за производство, което има подчертан обществен интерес.
При наличие на някое от основанията за изменение компетентният орган може да
нареди служебно със заповед да се изработи проект за изменение на действащ уст2
Сокеров Л., Е. Пенев, П. Константинов, Териториалноустройствено планиране и селищно
изграждане, С., 1981, с. 165.
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ройствен план. Заповедите, с които се допуска да се изработи проект за изменение на
плана спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които
се отнасят. За проектите за изменение на устройствените планове в обхват до три
квартала не се прилагат изискванията за съгласуване, с изключение на случаите, когато се засягат имоти – недвижими културни ценности.
Действието на съответния предходен устройствен план се прекратява от деня на
влизането в сила на новия или изменения устройствен план. Копия от влезлите в сила
изменения на подробни устройствени планове, с които се променят границите на
поземлените имоти, се изпращат на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Заключение
По същество всички тези процедури са пример за публично-частно партньорство,
в резултат на което се съчетават интересите на държавата и на общината с тези на
други правни субекти, които искат да строят или да извършват благоустройствени
мероприятия. Това могат да бъдат различни форми на социална колективност – организации, общности, дори държавни органи, които правото персонифицира и по този
начин те могат да участват образно казано в юридическия живот на вържавата.3 Но
най-често, разбира се, това са гражданите и юридическите лица – търговци.
Всички въведени от законодателя етапи в процедурите по създаване, одобряване
и изменения на устройствените планове, трябва да се разглеждат като законно установена форма, спазването на която е гаранция и същевременно самостоятелно условие за действителност на издаваните актове. Тази задължителна форма приближава
ОУП и ПУП към юридическите характеристики на общите административни актове и
особено на нормативните административни актове, където порокът във формата много често създава положения, при които формата е толкова силно нарушена, че се стига до нищожност на акта (за разлика от индивидуалните, при които подобни случаи
много рядко се откриват). Необнародването на акта, например е липса на форма, която води до нищожност, тъй като, за да произведе действие нормативният акт трябва
да бъде обнародван.
Според доктрината, това, че ОУП за разлика от ПУП не подлежи на обжалване,
може да се обясни с факта, че неговите предвиждания нямат задължителен характер
за отделните собственици на поземлени имоти и нямат пряко приложение за реализиране на инвестиционни инициативи, а освен това предвиденото в закона обществено
обсъждане дава възможност за изразяване на становища и предложения, така че в
създаването на плана е гарантирано широко гражданско участие.4
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3

Мутафов К. Правосубектност и субекти в данъчното право, Бургас, 2018, с. 20.
Джеров А., П. Еврев, К. Гегов, Кадастър. Имотен регистър. Устройство на територията, С.,
2002, с. 310.
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НАЧАЛНА АДАПАТАЦИЯ НА СКАЛАТА РОДИТЕЛСКИ
СТРЕС (PARENTAL STRESS SCALE, BERRY&JONES)
Ирина Петрова Бойкинова
Бургаски свободен университет

INITIAL ADAPTATION OF THE PSS (PARENTAL STRESS
SCALE, BERRY&JONES)
Irina Petrova Boykinova
Burgas Free University
Абстракт: Целта на това изследване беше да се разработи българска версия на
Скалата за родителски стрес – PSS (Parental Stress Scale), След оформянето на
окончателната преведена версия, скалата беше попълнена от 100 родители, 26 от
които са родители на деца с нарушения в развитието. Извършен е факторен анализ
за разкриване факторната структура на теста. Инструментът показа отлична
надеждност на българската версия – коефициент α на Кронбах е (.816).
Ключови думи: родители, родителски стрес, деца.
Abstract: The aim of the study was to develop a Bulgarian version of the Parental Stress
Scale (PSS). After the completion of the final translated version, the Scale was filled by 100
parents, 26 of whom are parents of children with developmental disabilities. Factor
analysis was used in order to reveal the factor structure of the test. The instrument has
shown excellent reliability of the Bulgarian version - Cronbach's alpha coefficient is (.816).
Keywords: parents, parental stress, children.
Въведение
Да станеш родител те тласка в нов свят с голяма отговорност, много предизвикателства и фантастичен потенциал за личностно израстване. Независимо дали е вярно,
че родителството ни кара да „израстваме”, няма съмнение, че то носи смесица от
постижения и трудности, които понякога са извънредни. За някои родителството е
скалист път, който включва загриженост за техните деца, промени в отношенията с
партньора, а също и влошаване и промени във физическото и психическото здраве,
които влияят върху функционирането у дома и на работното място.
Да имаш дете е едновременно възнаграждаващ и облагащ опит, а родителският
стрес е нормална част от това да бъдеш родител [4]. Родителският стрес може да бъде
определен като „набор от процеси, които водят до отблъскващи психологически и
физиологични реакции, произтичащи от опитите за адаптиране към нуждите на родителството”[5]. Нивата на родителския стрес не са статични, но се колебаят според
етапите на развитие на детето и изискванията, пред които са изправени родителите [2].
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Подходите на Абидин (1995) и Белски (1984) към родителския стрес са забележителни в този смисъл. Абидин (1995) обяснява потенциалните ситуации, които пряко и
косвено влияят на родителския стрес като идентифицира три важни източника за родителския стрес: характеристиките на децата, родителските характеристики и ситуационно-демографския жизнен стрес. Белски (1984) посочва в своя модел на родителство, че стресът се влияе от историята на саморазвитието на родителите, родителската личност, брачните отношения, професиите на родителите, родителските социални
мрежи и характеристиките на детето. В този контекст Белски (1984) отбелязва три
важни детерминанти на родителството: личните психологически ресурси на родителите, характеристиките на детето и контекстуалните източници на стрес и подкрепа.
Измерването на нивата на стрес на родителите традиционно се извършва с различни инструменти за оценка. Сред специфичните мерки за родителски стрес, използвани на английски език, можем да отбележим както Parenting Stress Index (PSI;
Abidin, 1995), така и Скалата за родителски стрес (PSS; Berry & Jones, 1995) поради
адекватните им психометрични свойства. В България е адаптиран Индексът на родителски стрес – 4 на Абидин. Той е самооценъчен въпросник и съдържа 120 въпроса.
Интересът към PSS (Berry & Jones, 1995) се базира на две важни причини: а) пократък 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 отглеждането
на деца“ [4]. Тя е съсредоточена върху индивидуалното възприемане на стреса, 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 положителните,
за да направи общата скала мярка за стрес.
Бери и Джоунс съобщават, че скалата демонстрира задоволителна конвергентна
валидност с различни мерки за стрес, емоции и удовлетворение от роля, включително
възприеман стрес, стрес в работата/семейството, самота, тревожност, вина, съпружеска удовлетвореност, съпружеска ангажираност, удовлетвореност от работата и социална подкрепа. Дискриминантните анализи демонстрират способността на скалата да
прави разлика между родители на типично развиващи се деца и родители на деца с
нарушения в развитието.
Цел и задачи на изследването
Целта на настоящото изследване е да се проверят психометричните показатели на
Скалата за родителски стрес – Parental Stress Scale (Berry, J. O., & Jones, W. H. 1995)
за български условия. В съответствие с тази цел бяха формулирани следните задачи:
(1) да се установи факторната структура на българската версия на PSS; (2) да се провери вътрешната съгласуваност на скалата; (3) да се проследи влиянието на демографските фактори върху разпределението на бала в изследваната извадка.
Описание на инструмента
Parental Stress Scale (Berry, J. O., & Jones, W. H. 1995) е самооценъчна скала,
която съдържа 18 твърдения, представящи удоволствие или положителни теми на
родителството (емоционални ползи, самообогатяване, личностно развитие) и отрицателни компоненти (искания за ресурси, алтернативни разходи и ограничения). 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: напълно са несъгласни (1), не са съгласни (2), нито несъгласни, нито
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съгласни (3), съгласни ( 4) и напълно съгласни (5). 8-те положителни твърдения са с
обратна оценка, така че възможните резултати по скалата могат да варират между 1890. По-високите резултати по скалата показват по-голям стрес. Скалата е предназначена да се използва за оценка на родителския стрес на родители на деца с и без клинични проблеми. Скалата за родителски стрес демонстрира отлични нива на вътрешна надеждност (.83) и надеждност при повторно тестване (.81).
Организация и провеждане на изследването
Въпреки че Parental Stress Scale (Berry, J. O., & Jones, W. H. 1995) се намира свободно в Интернет, беше потърсено и получено разрешение за превод и ползване от
проф. Джуди Бери. С цел по-прецизната езикова и културна адаптация, скалата бе
преведена на български език от двама психолози с отлично владеене на английски
език. Преводите не се различаваха съществено. Формира се окончателна преводна
версия, която беше тествана от 5 семейни двойки, за да се провери разбирането на
твърденията. Обратен превод на крайния вариант бе направен от независим преподавател по английски език с цел сравняване с оригинала. В българския вариант на този
етап се запазва броят на твърденията като в оригиналната скала – 18.
Въпросникът бе обработен в Google Формуляр, удобен и лесен за попълване от
компютър или мобилно устройство и бе разпратен чрез мобилни приложения и
социални мрежи. Времето за попълване е около 10-15 мин. Отговорите се събираха
от 19.07.2019г. до 20.09.2109г.
Изследвани лица
В изследването се включиха 105 лица, от които 5 отпаднаха при обработване на
резултатите, тъй като отговорите им бяха непълни. Обект на настоящото изследване
са 100 лица – родители от Пловдив, София, Бургас, Стара Загора и други по-малки
населени места. 26 от тях са родители на деца с различни нарушения в развитието.
Запазена е анонимността на всички лица. Разпределението им по демографски характеристики може да се види в Таблица 1.
Таблица 1. Разпределение на изследваните лица по
демографски характеристики
Мъж
Вашият пол е
Жена
Общо
25-30
31-35
Вашата възраст е
36-40
над 40
Общо
Средно
Полувисше
Вашето образование е
Висше
Общо
1 дете
2 деца
Вие сте родител на
3 деца
Общо
307

Брой
18
82
100
9
23
41
27
100
26
2
72
100
48
49
3
100

%
18,0%
82,0%
100,0%
9,0%
23,0%
41,0%
27,0%
100,0%
26,0%
2,0%
72,0%
100,0%
48,0%
49,0%
3,0%
100,0%
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Вашето семейно
положение е

Пол на детето

Възраст на детето

Детето (към, което са
насочени отговорите
Ви) има ли
затруднения в
развитието?
Ако да, моля,
отбележете на какво
се дължат

Моля, посочете
Вашето населено
място

том XL, 2019

неженен/неомъжена
женен/омъжена
разделен/а
разведен/а
вдовец/вдовица
Общо
Момче
Момиче
Общо
под 5
5-7
8-10
над 10
Общо
Не
Физически увреждания
Множество увреждания
Интелектуални затруднения
Езиково-говорни нарушения
СНСУ
РАС
Емоционални и поведенчески
разстройства
Общо
Пловдив
София
Бургас
Стара Загора
Други
Общо

11
71
7
10
1
100
53
47
100
14
30
24
32
100
74
2
1
2
6
3
9
3

11,0%
71,0%
7,0%
10,0%
1,0%
100,0%
53,0%
47,0%
100,0%
14,0%
30,0%
24,0%
32,0%
100,0%
74,0%
2,0%
1,0%
2,0%
6,0%
3,0%
9,0%
3,0%

100
66
5
5
5
19
100

100,0%
66,0%
5,0%
5,0%
5,0%
19,0%
100,0%

Анализ на получените резултати
За статистическата обработка на данните беше използван пакет IBM SPSS
Statistics 25.
За разкриване на факторната структура на скалата и установяване на валидността
на конструкта на българската извадка бе приложен експлораторен факторен анализ
по метода на главните компоненти и Варимакс-ротация. В българската версия се
извличат 5 фактора (със собствена стойност по-голяма от 1), след ротацията на факторите по метода на Варимакс с нормализация на Кайзер се подкрепя двуфакторното
решение (Таблица 2).
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Таблица 2. Ротирана компонентна матрица
9. Основният източник на стрес в живота ми е детето ми
10. Да имаш дете, ти остава по-малко време и гъвкавост в живота
13. Поведението на детето ми често е смущаващо или стресиращо за мен
12. Трудно е да се балансират различните отговорности заради
детето ми
15. Чувствам се претоварен/а от отговорността да бъда родител
3. Грижите за детето ми понякога отнемат повече време и енергия,
отколкото аз мога да дам
16. Да имаш дете означава да имаш твърде малко възможности за
избор и твърде малко контрол над живота си
4. Понякога се притеснявам дали правя достатъчно за детето ми
11. Да имаш дете е финансова тежест
8. *Да имам дете ми дава по-уверен и оптимистичен поглед за бъдещето
18. *Смятам, че детето ми е приятно
6. *Обичам да прекарвам време с детето си
2. *Почти няма нещо, което не бих направил/а за детето ми, ако е
необходимо
5. *Чувствам се близък/ка с детето ми
17. *Доволен/а съм като родител
7. * Детето ми е важен източник на обич за мен
1. * Щастлив/а съм в ролята си на родител
14. Ако трябва да го направя отново, може да реша да нямам дете

1
,699
,692
,623
,615

Factor
2
,233
,029
,163
-,013

,612
,562

,454
,018

,522

,248

,474
,427
-,041
-,013
,109
-,336

-,129
,178
,748
,693
,556
,506

,171
,284
,015
,149
,188

,502
,486
,455
,424
,374

*ревърсни айтеми – позитивни усещания, представляват фактор Родителска удовлетвореност

Прави впечатление, че айтем 14, който принадлежи към скалата на негативните
усещания или родителски стресори е включен към скалата на позитивните усещания.
Прави впечатление и ниското му тегло. Това може да се дължи или на неразбирането
му от страна на изследваните лица, или на малкия размер на българската извадка. Ще
се наблюдава поведението му в следващия етап на изследване и ще се вземе решение
дали да отпадне от въпросника.
Бери и Джоунс, използват експлораторен факторен анализ и идентифицират четири, а не две измерения на PSS. Това обаче са просто подразделения на родителския
стрес и родителската удовлетвореност. Останалите проучвания използват различни
езикови версии на PSS и различни статистически методи: Oronoz, Alonso-Arbiol и
Balluerka [6] използват испанска версия на PSS и отново само експлораторен факторен анализ. Те идентифицират две основни измерения на PSS. Брито и Фаро използват португалска версия на PSS и също така експлораторен факторен анализ, за да
идентифицират две измерения, покриващи двата основни аспекта на родителския
стрес. [7].
Cheung и Leung и Tsang използват една и съща китайска версия на PSS. Cheung
използва експлораторен факторен анализ на основните компоненти и идентифицира
двете основни измерения на PSS. Leung и Tsang използват версията на рейтинговата
скала на модела Rasch с китайската версия на PSS. Те открили, че PSS отговаря на едномерна скала, измерваща родителския стрес. Следователно по-голямата част от проучванията, с изключение на Leung и Tsang, предполагат, че PSS е съставен от две отделни измерения, но не с точно същите елементи в тях: родителски стресори или
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стрес като една подскала и родителско удовлетворение или липса на удовлетвореност
като друга подскала. Освен това всички проучвания посочват, че айтем 2 (Почти няма нещо, което не бих направил/а за детето ми, ако е необходимо) трябва да бъде изключен. Всяко от проучванията, обаче също предполага елиминиране на други елементи. По този начин двуизмерността на PSS все още не е тествана официално и
психометричните свойства на двете подскали остават да се изучават.[7]
Общата надеждност на българската версия на въпросника е отлична – коефициент α на Кронбах е (.816). Алфа на Кронбах за подскала Родителска удовлетвореност е (.766), а за подскала Родителски стресори е (.823). Бери и Джоунс описват, че
английският PSS показва отлична надеждност (α на Кронбах = .83), както и отлична
надеждност във времето (корелация на тест-ретест = .81 за шест седмици). Други
проучвания описват сходни резултати за надеждност на различни езикови версии:
Алфа на Кронбах (.89) – (.90) е отчетена за китайската версия съответно с 16 и 17
айтема, испанската версия е с 13 айтема и докладват за α на Кронбах (.76) и (.77)
съответно на двата факторa, версията на португалски е с 16 пункта и двуфакторно
отчитат (.60) и (.79) α на Кронбах, версията на урду е с 19 айтема и α на Кронбах (.73) [7].
За проверка на факторното влияние на демографските характеристики беше
използван дескриптивен анализ и t-test за независима извадка. Резултатите показват,
че нивото на стрес не се влияе от възрастта на родителя, възрастта на детето, броят
деца на децата и семейното положение на родителите. Броят на изследваните родители от населени места извън Пловдив е много малък и не може да се търси разлика в
нивото на стрес в това изследване, но в Таблица 3 може да се видят стойностите. Повисоки нива на стрес демонстрират майките (M=35,33; SD=8,66), отколкото бащите
(M=30,22; SD=6,12) (Таблица 4); родителите на момчета (M=36,02; SD=9,52), отколкото на момичета (M=32,6; SD=6,74) (Таблица 5); родителите със средно и полувисше образование (M=37,07; SD=8,94), отколкото висшистите (M=33,38, SD= 8,10
(Таблица 6) и родителите на деца с нарушения в развитието (M=40,15; SD= 9,82),
отколкото родителите на деца в норма (M= 32,39; SD= 6,95) (Таблица 7).
Таблица 3. Разпределение на изследваните лица по фактори и населено място

Родителска
удовлетвореност
Родителски стресори
Ниво на стрес

Пловдив
(A)
Mean
10,45

София
(B)
Mean
9,20

Бургас
(C)
Mean
10,60

Стара Загора
(D)
Mean
12,60

Други
(E)
Mean
11,53

23,70
34,15

24,40
33,60

20,40
31,00

24,20
36,80

24,26
35,79

Таблица 4. Влияние на пола на родителя върху факторите
Родителска
удовлетвореност
Родителски стресори
Ниво на стрес

Мъж
Жена
Мъж
Жена
Мъж
Жена

18
82
18
82
18
82
310

9,72
10,93
20,50
24,40
30,22
35,33

2,191
3,481
5,056
7,242
6,122
8,667

,516
,384
1,192
,800
1,443
,957
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Таблица 5. Влияние на пола на детето върху факторите
Родителска
удовлетвореност
Родителски
стресори
Ниво на стрес

Момче
Момиче
Момче
Момиче
Момче
Момиче

53
47
53
47
53
47

11,38
9,96
24,64
22,64
36,02
32,60

3,923
2,255
7,679
6,152
9,528
6,746

,539
,329
1,055
,897
1,309
,984

Таблица 6. Влияние на образованието на родителя върху факторите
Родителска
удовлетвореност
Родителски
стресори
Ниво на стрес

средно и полувисше
Висше
средно и полувисше
Висше
средно и полувисше
Висше

28
72
28
72
28
72

10,79
10,68
26,29
22,69
37,07
33,38

3,457
3,275
7,693
6,553
8,948
8,109

,653
,386
1,454
,772
1,691
,956

Таблица 7. Влияние на състоянието на развитие на детето върху факторите
Родителска
удовлетвореност
Родителски
стресори
Ниво на стрес

Не
Да
Не
Да
Не
Да

74
26
74
26
74
26

10,45
11,46
21,95
28,69
32,39
40,15

3,062
3,901
5,724
8,098
6,955
9,829

,356
,765
,665
1,588
,809
1,928

Дискусия
В това проучване изследвахме валидността на скалата за родителски стрес с 18
позиции с помощта на IBM SPSS Statistics. Резултатите от анализите показаха, че PSS
показва адекватна факторна валидност и отлична вътрешна надеждност. Въпреки
малката като брой извадка, данните от анализа потвърждават, че българският вариант
на въпросника е лесен за разбиране и бърз за администриране, подкрепяйки неговата
приложимост в ежедневната клинична и изследователска практика.
Когато бяха сравнени факторните структури на българската версия и на оригиналната версия, бяха подчертани някои разлики. По-конкретно, авторите са включили четири фактора (родителски награди, родителски стресори, липса на контрол и родителско удовлетворение), които в оригиналната версия не се основават на ясно теоретично разграничение. При нас се обособиха две подскали – родителско удовлетворение и родителски стресори и следователно двуизмерната структура изглежда много
подходяща при проектирането на инструмент за оценка на родителския стрес.
Преходът към родителство се превръща в сложен период, в който настъпват промени и предефиниции в живота на мъжете и жените, за да се адаптират към новата
роля на баща или майка. В този процес на адаптация, членовете на двойката могат да
експериментират както отрицателни, така и положителни страни на родителството,
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които някои автори наричат „разходи и ползи“ от майчинството/бащинството. В това
отношение двете измерения на PSS в нашето изследване – родителско удовлетворение и родителски стресори – обхващат тази комбинация от плюсове и минуси, които
съпътстват прехода към родителство.
Важно е да се отбележат ограниченията на изследването. Основното ограничение
е малкият размер на извадката. Бъдещите изследвания трябва да се съсредоточат
върху получаване на данни от по-големи групи изследвани лица. От друга страна, в
бъдещите проучвания трябва да се изследва временната стабилност и да се проведат
потвърдителни анализи за валидизиране на модела.
Заключение
За да бъдат ефективни интервенциите и подходите, изготвяни за семействата,
трябва да се определи нивото и източникът на техния стрес и начинът, по който те се
справят с този стрес. В същото време е забележително, че областта на консултирането и ориентирането се развива бързо, особено в проучванията на семейството и двойките. Очевидно е обаче, че изследователите се нуждаят от специфични за културата
скали в своите изследвания. Следователно важно е изискването да има скала за родителски стрес, специфичен за културата. Целта на това проучване беше да се адаптира
мащаб за определяне на нивото на стрес на родителите и българската версия на
Скалата за родителски стрес (Parental Stress Scale) изглежда точен инструмент за
оценка.
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МОДЕЛЪТ НА „ЗЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ”
В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА
Доктор Виляна Янкова Русева
Бургаски свободен университет

GREEN MANAGEMENT MODEL IN CIRCULAR ECONOMY
Vilyana Yankova Ruseva, PhD
Burgas Free University
Резюме: Настоящият доклад е ориентиран към съвременните тенденции за управление в условията на екологична устойчивост. Осъзнато е влиянието от индустриалната и човешка дейност върху околната среда, както и необходимостта от умно
потребяване на ресурсите и тяхната възобновяемост. Зеленият модел е новата
млада и изключително ефективна практика на управлението на човешките ресурси
и корпоративна социална осъзнатост за устойчивост в организациите.
Abstract: This report focuses on current trends in environmental sustainability. The impact
of industrial and human activity on the environment is recognized, as well as the need for
smart resource use and renewability. The green model is the new young and highly
effective practice of human resource management and corporate social awareness for
sustainability in organizations.
Keywords: Circular economy, green management, green growth, human resources,
sustainability, corporate social responsibility

Индустриализацията, така важна за икономическия растеж и развитието на обществото, промени начина по, който всичко бе създадено – от храна и енергия до производствени и здравни технологии. Управлението на жизнения цикъл на природните
ресурси, от добива чрез проектиране и производство на продукти, до това, което се
счита за отпадък, е от съществено значение за екологичното и биологично равновесие и част от развитието на ефективна ресурс, кръгова икономика, където нищо не се
губи. По-интелигентният дизайн, позволяващ продуктите да бъдат, повторно използвани, реконструирани и след това отново рециклирани, трябва да се превърне в норма.
Европейската комисия[1] насърчава повишаване на ефективността на ресурсите,
насърчава еко-иновации, предоставя инструменти, които могат да ви помогнат за разпознаване на екологичните продукти и за поддържане на екологично чисти иновативни бизнеси.
По-зелената икономика означава нов растеж и възможности за работа. Екодизайнът, еко-иновациите, предотвратяването на отпадъците и повторната употреба
на суровини могат да доведат до нетни спестявания за предприятията в ЕС до 600 милиарда евро. Допълнителните мерки за увеличаване на производителността на ресурсите с 30% до 2030 г. биха могли да увеличат БВП с близо 1%, като същевременно
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създават 2 милиона допълнителни работни места. Освен това е от полза за околната
среда и намалява емисиите на парникови газове в Европа.
Същност и принципи на кръговата икономика
Кръговата икономика е нова европейска политическа концепция [2], която предвижда структурна реформа с цел преход на нашата икономика от модел „вземи, направи, изхвърли“ към цикличен модел, който съответства в по-голяма степен на живата система. Реализирането на тази идея беше осъществима със създаването на нова
концепция за нашето бъдеще, през декември 2015 г. ЕК направи достъпен плана за
действие за кръговата икономика, мащабна рамка на публичната политика на ЕС.
Ефектът от тези действия формира подходът на колективната маса към производството и потреблението на стоки и услуги. От друга страна една от основните политики
на ЕС, а именно тази за сближаване, се счита за един от основните катализатори на
инвестиции. Освен това, що се отнася до принципите на пропорционалност и субсидиарност, политиката на сближаване също така осигурява най-добрите инструменти
за преминаване към кръгова икономика. Многостепенното управление, което е основата за политиката на сближаване, се осъществява съобразно същия принцип.
Следователно тези две публични политики следват една и съща логика и би трябвало
да се допълват взаимно, като същевременно постигат своите собствени политически
цели.
Принципът на устойчивост и устойчиво развитие
През 1983, новосъздадената Международна комисия[3] за опазване на околната
среда и развитие (The World Commission on Environment and Development) към ООН с
председател Гру Харлем Брунтланд се възлагат следните три задачи:
 Изследване на проблемите с околната среда и предприемане на ефективни
мерки за тяхното разрешаване
 Ефективна външна политика и подобряване на международните отношения, с
цел отстраняване на конфликтите по отношение на околната среда.
 Повишаване на личната и глобална отговорност свързани с околната среда и
човешкото развитие.
Наред с верните изводи и оригинални препоръки в доклада на Гру Харлем
Брунтланд се въвежда понятието „устойчиво развитие” и се разработва обща концепция. В него обаче липсва подробен план за неговото достигане.
„Устойчивото развитие [4] представлява програма на процеса за преструктуриране на икономическите, социалните и техническите отношения с цел запазване на природната и човешката среда за настоящите и бъдещите поколения и с пълно признаване на неповторимата стойност на самата природа. Това включва:
- устойчиво използване на природните ресурси;
- възстановяване и поддържане на целостта на екологичните процеси и екосистеми;
- защита на генетичното разнообразие и опазване на природата в най-общ смисъл;
- защита и подобряване на човешкото здраве, сигурност, икономическо и социално
благосъстояние;
- равнопоставеност между поколенията.”
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1) Първи стълб ‐
Екологичната
поносимост зависи от
носещата способност на
околната среда. Тя се
определя от броя на
организмите, от
определени видове,
които могат да живеят в
района с наличните
ресурси и услуги на тази
еко система.
Екологичната
поносимост означава
справедливо участие в
разпределението на
екологичните блага и
ресурси.

2) Втори стълб ‐ на
основата на своята
ценностна система и
обективни възможности
хората избират степента
на отговорност за
социалните и
икономическите си
действия във всички
времеви и
пространствени
измерения, в които те
оказват въздействие
(семейство, фирма ,
общество).

3) Трети стълб ‐
основа на устойчиво
развитие са 4‐те вида
капитал: природен,
произведен от човека,
социален и човешки

Фигура 1. Трите стълба на устойчивост
Концепцията за устойчиво развитие се основава на системното и дългосрочно
използване на ресурсите на околната среда – природна, икономическа и социална,
икономическа и социална еволюция с ненамеса в околната среда. Тази концепция е
много добре възприета в редица организации, които развиват своя бизнес модел и
фирмена политика върху устойчивото развитие, с което добавят стойност в обществото.
В следствие на тревожно нарастващата заплаха от човешката и промишлена дейност и взаимодействието им с околната среда, индустриалната дейност навлезе в ерата на трансформация и доведе до дискусии и по-нови концепции като „зелено управление” (green management)
Зелено управление (green management)[5] – най-общо казано, зеленото управление означава внедряване на екологични практики в процеса и решенията на ръководството. Това е усилие за подобряване на основа за управление на околната среда, създаваща организация за устойчиво бъдеще за дълготрайна перспектива чрез изграждане на лична отговорност за екологични дейности; промяна на политиките, практиките
и принципите на система за управление; иновация на зелен продукт и услуги; модернизиране на екологична инфраструктура и изхвърляне на отпадъци практики на управление. То предвижда всички дейности, ангажирани с опазване на околната среда и
поддържане на екологичен баланс. С подобни познания се оформя възможността сис315
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темата да остане работеща без изчерпване на ресурсите, поддържане икономическа
жизнеспособност, а също и поддържане на нуждите на настояще и бъдеще. Зеленото
управление се развива от последните няколко десетилетия до постигане на устойчиви
практики в областта на бизнеса, селското стопанство, обществото, околната среда и
личния живот, като се управляват по начин, който ще бъде от полза за настоящите и
бъдещето поколения.
Зелено управление на човешките ресурси
Твърди се, че зеленото управление на човешките ресурси е ключова дейност за
устойчивото развитие на компанията. Сравнително млад модел за УЧР, то крие символиката на зеления цвят за едно младо, животворно, иновационно управление, в
духа на синергия между колектив, мениджмънт и околна среда. Спестяването[6] на
ресурси като време, пари, усилия и стрес на работното място, опазва и съхранява
суровини, умения, качества и таланти на човешки ресурси, с положителна нагласа за
здравето и позитивното настроение, насърчава производителността и компетентността и съдейства за осъзнаването на ценности – всичко това е „зелено”
Необходимо е да се очертаят основните причини за това защо публичните организации приемат екологични практики за управление на човешките ресурси. Основните причини включват; опазване на естествената среда, осигуряване на здравословна работна среда и повишаване на морала на служителите, увеличаване конкурентоспособността чрез осигуряване на корпоративна социална отговорност (CSR) и намаляне на разходите. Други включват; положителният имидж на компанията, намаляване на интервенциите от страна на правителството и други право прилагащи агенции,
разработване на екологично обучение сред служителите, стимулиращо иновации и
растеж, улесняващи обучението и оформянето поведение, за максимално използване
на ресурсите и намаляване на отпадъците.
Зеленото управление се състои от няколко забележителни практики[7], а именно
„планиране на зелена работна среда; набиране и подбор; обучение и развитие; управление на изпълнението; възнаграждение и компенсации, отношения със служители.
(1) Организация на зелена работна среда – създаване корпорация със работна
среда, която да следва духа и изповядва ценностите на зеления растеж като част от
културата на организацията. Разбира се редом с всички корпоративно социални дейности трябва да се прилагат и техники на работно ниво – като използване на рециклирана хартия, енергоспестяващи уреди, биоразградима посуда, участие в зелени фирмени мероприятия, изключване на тютюнопушенето на територията на компанията,
здравословен кетъринг, възможности за спортуване на работното място.
(2) Набиране и подбор – Зеленото набиране и подбор е процесът на привличане
и наемане на кандидати със знания, умения, нагласи и поведение, което съответства
на системата на управлението на околната среда. Макар че, състезанието за привличане на най-креативни, талантливи и иновативни служители, увеличаване на потенциала за набиране на персонал и наемане на работа качествения персонал, представлява голямо предизвикателство. В усилията за осигуряване на устойчивост на работните места, на които организациите са задължени да познават и проектират зелените
пътища за привличане и наемане талантлив персонал. Следователно в това начинание
с набирането и процесът на подбор трябва да вземе предвид дългосрочното изискване на компанията за интегриране на корпоративна култура на околната среда с процеси за зелено набиране и подбор на персонал. В крайна сметка длъжностната характеристика трябва покрива познаване на задачите по безопасност и здраве и други свър316

Годишник на БСУ

том XL, 2019

зани с тях роли, засягащи околната среда. В допълнение, организации със зелени цели
трябва да бъдат съобразени с оглед на потенциала съвместимост на бъдещите наети
кандидати. Молбите за кандидатстване се подават онлайн с цел пестене на ресурси и
време, а интервюто за работа включва въпроси по зелена грамотност и поведение.
Компаниите, които се придържат към зелено управление на човешките ресурси,
отдават предпочитание към тези кандидати, които са имали конкретни екологични
инициативи в своята професионална биография и са участвали в подобни проекти.
(3) Обучение и развитие – Устойчивостта на околната среда включва развитие
на здрави политики и системи, включително обучение на служители на всички нива
на организацията. Когато отдел УЧР провежда анализ на потребностите от обучение,
пропуски в уменията и знанията на служителя, базирани на околната среда следва да
се разглеждат така, че да се вземат информирани решения за обучение за околната
среда на служителите.
Практическото развитие на програмите трябва да включва семинари и казуси, за
да се даде възможност служителите придобиват знания и умения в областта на околната среда управление, така че да могат да променят поведението си в защита на
околната среда.
(4) Възнаграждение – Устойчивостта на околната среда се реализира най-добре,
когато се интегрирана със зелено управление на човешките ресурси, следователно, тя
изисква ангажираност и мотивираност на служителите. Преди всичко организациите
трябва непременно да внедрят възнагражденията и обезщетенията като ключови елементи на мотивация и поведение на служителя. В системата за оценка и възнаграждение присъстват показатели за оценяване на зелено поведение – спазване на стандарти, прогрес в усвояването на зелени умения, инициативи и иновации. Респективно,
предвидени са и подходящи финансови и нефинансови възнаграждения.
(5) Отношения със служители – Философията на отношенията между служителите е изградена върху ефективно участие на служителите във функции и процеси на
организационни решения. Очевидно е, че участието на служителите в организационни зелени инициативи, дават резултати за по-добро зелено управление чрез стимулиране на мотивацията, целите и възможности за зелени управленски екипи. Твърди се,
че участието на служителите подобрява зеленото управление чрез по-ефективно използване на ресурси и намаляване на всякакъв вид отпадъци в организацията. Изграждането на положителна култура, включване на служителите във всеки процес от
управлението е от първостепенно значение за постигането на условия за екологични
инициативи за управление в организацията. Използват се два показателя – удовлетвореност от работата и мотивация. Редовни годишни изследвания на тези два показателя разкриват какви са тенденциите в нагласите на служителите, кое е това, с
което може да се продължи, какво може още да бъде направено и т.н.
Моделът за зелено управление на човешките ресурси осигурява устойчиво развитие на компаниите. Той се възприема като пакет от управленски решения и мероприятия за човешките ресурси, които да редуцират негативното влияние на индустриалната дейност върху околната среда, ресурсите се използват дълготрайно и найвече те се съхраняват и за нуждите на бъдещите поколения.
Разчита се, че ефективността от приложение на зелени управленски практики за
човешките ресурси водят до положителни зелени крайни резултати за устойчиво развитие.
„Природата ни е завещана от нашите предци и взета назаем от нашите
потомци”
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА СТРЕС-ТЕСТОВЕТЕ
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Кайрат Болатович Койшибеков - докторант
Бургаски свободен университет
RESEARCH ON THE IMPACT OF STRESS TESTS IN THE EUROPEAN
UNION
Kairat Bolatovich Koishibekov - Ph.D student
Burgas Free University
Резюме: Изследванията подчертават, че стрес тестовете са важен инструмент
за управление на риска. В този аспект научният материал е разделен на две части.
Първата част се занимава със стрес тестовете като реакция на банковия надзор.
Втората чест е посветена на анализа на въздействието на стрес тестовете.
Авторът анализира тяхното влияние върху съотношението капитал от първи ред.
Диаграмите също показват въздействието върху рентабилността, степента на излагане на риск и финансовия ливъридж. Проследява се развитието на въздействието върху печалбите и загубите на пазарен риск.
Ключови думи: стрес тестове, обща стойност на капитала първи ред, неблагоприятен банков сценарий, въздействие върху рентабилността, необходимата норма
на възвръщаемост, шок на глобалния пазар, нетна директна експозиция, относителни загуби след хеджиране.
JEL кодове: E58, F30, G01, G21
Abstract: Research has emphasized that stress tests are an important risk management
tool. In this aspect, the scientific material is divided into two parts. The first part deals with
stress tests as a reaction to banking supervision. The second honor is devoted to the
analysis of the impact of stress tests. The author analyzes their impact on the Tier 1 capital
ratio. The charts also show the impact on profitability, magnitude of risk exposure and
financial leverage. The evolution of the impact on market risk gains and losses is
monitored.
Key words: stress tests, common equity tier 1, unfavorable banking scenario, impact on
profitability, required rate of return, shock in the global market, net direct exposure,
relative losses after hedging.
JEL Codes: E58, F30, G01, G21
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Въведение в проблематиката
Стрес тестовете са важен инструмент за управление на риска, който се използва
от банките като част от тяхното вътрешно управление на риска. Посредством рамката
за капиталова адекватност, „Базел II“1 се насърчава от банковите надзорни органи.
Тестовете предупреждават банковото управление за неблагоприятни неочаквани резултати, свързани с различни рискове, и дават индикация за това колко може да е необходим капитал за поемане на загубите в случай на големи сътресения. Те дават солидна индикация за подходящото ниво на капитал, необходимо за издържане на влошаващите се икономически условия. Банката може да използва и други действия, за
да помогне смекчаването на нарастващите нива на риск. Стрес тестовете са инструмент, който допълва математико-статистическите подходи и мерки за управление на
риска.
Определено се смята, че стрес-тестовете играят особено важна роля при:
 осигуряване на перспективни оценки на риска;
 преодоляване на ограниченията на моделите и историческите данни;
 поддържане на вътрешна и външна комуникация;
 банкови процедури за планиране на капитал и ликвидност;
 информиране за определено ниво на толерантност към рисковете; и
 улесняване на разработването на планове за смекчаване на риска или за действия в извънредни ситуации при редица стресови ситуации. [1]
Тестовете за стрес са особено важни след дълги периоди на добри икономически
и финансови условия, когато негативните условия може да доведат до подценяване
на рискови сътресения. Те са ключов инструмент за управление на риска по време на
периоди на разширяване, когато банковите иновации водят до нови продукти, за които има ограничени или никакви данни за загуби.
В контекста на коментираната материя, ние си поставяме следните две
конкретни научни цели, а именно:
Първо, да разгледаме стрес-тестирането като съответна реакция на Европейския
банковия надзор за проверка на финансовата устойчивост на банките. За целта ще акцентираме върху ключовите капиталови съотношения и ще наблегнем на някои поважни аспекти на целите на банковото стрес-тестиране.
Второ, ще изследваме анализа на въздействията на стрес-тестовете върху капиталовите съотношения, финансовия ливъридж, размера на рисковата експозиция и
нейното разпределение. За това ще направим проучване на еволюция на въздействието върху печалбите и загубите на пазарния риск, влиянието по отношение на нетни приходи от лихви и ще проследим реакцията на шока върху глобалния пазар.

1

Според проф. д-р Емилия Миланова „Ново Базелско капиталово споразумение (Базел II) –
одобрен през юни 2004 от управителите на централните банки и надзорните органи на страните от Г-10, а у нас Новата капиталова рамка бе приета през декември 2006 г. и влезе в сила от
1 януари 2007 г. с приемането на България за член на Европейския съюз. В основата на ревизираната рамка за достатъчността на капитала е заложена концепцията и философията на подхода на трите стълба. Базел II е структуриран в три отделни, но взаимносвързани раздела, наречени стълбове (Pillars) – минимални капиталови изисквания, процес на надзорен преглед и пазарна дисциплина.” [виж Миланова, Е. Новата философия на Базел III. Списание Диалог, 1, 2012,
с. 2-3; Миланова, Е. Подготовка и отражение на новото споразумение за капитала (Базел II)
върху банковата система на България. Списание Банки, инвестиции, пари. бр. 3-4, 2004].
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Първа част
Стрес-тестирането като адекватна реакция на банковия надзор
1. Стрес-тестовете - проверка на финансовата устойчивост на банката
Една от основните причини за появата на стрес тестове е глобалната финансова
криза 2008-2009 г., когато нейните разрушителни последствия за икономиките на водещите страни по света предизвикват особен интерес от провеждането на стрестестуване на банковите институции.
Кризата се превърна в показател за банковия сектор, който принуди банковите
експерти да насочат своето внимание към слабата позиция на икономическата активност. В тази връзка след кризисните години са придружени от значително внимание
към формирането на подходи, предназначени за оценка на възможните загуби на отделни финансови институции и на банковия сектор като цяло, при прилагане на стресови ситуации.
Основните международни организации, участващи в разработването и подготовката на регулаторите документи, са:
- Съвет за финансова стабилност (англ. Financial Stability Board, FSB);
- Базелски комитет за банков надзор (Basel Committee on Banking Supervision,
BCBS);
- Европейски комитет за банков надзор (Basel Committee on Banking Supervision,
BCBS);
- Институт за международни финанси (Institute of International Finance, Inc., IIF)
Документите, предложени от тези организации, имат регламентен характер за
надзор. Следователно, финансово-кредитните организации и други заинтересовани
участници на пазара, въз основа на разработените препоръки, могат самостоятелно да
избират методология за стрес тестове. Те могат да създават собствени модели на
стрес тест, който отговаря на спецификата на бизнеса и на обхвата на предоставяните
услуги.
Според Международен валутен фонд, стрес тестове са методи за оценка на чувствителността на портфейла към значителни промени в макроикономическите показатели или към изключителни, но възможни събития. За Банка за международни разплащания, тестът за стрес е термин, който описва различни методи, използвани от
финансовите институции, да се оцени тяхната уязвимост към изключителни, но възможни събития.
Базелският комитет по банков надзор препоръчва на банките, които използват
модела за вътрешен рейтинг, да провеждат по-строги стрес тестове, за оценки на тяхната капиталова адекватност. Според Централна банка на Русия, стрес тестовете са
оценка на потенциалното въздействие върху финансовото състояние на кредитната
институция на редица конкретни промени в рисковите фактори, които съответстват
на изключителни, но вероятни събития.
Следователно, в период на криза стрес-тестирането на банките може да се разбира като:
 ключов инструмент на риск мениджмънта;
 оценка за потенциалната уязвимост на активите на банката;
 инструмент за стратегическо планиране;
 функция на антикризисната политика на банката.
В контекста на коментираното и в интерес на по-нататъшната изследователска
работа, те могат да се използват:
321

Годишник на БСУ

том XL, 2019

 за оценка на излагането на организацията на риск от стрес условия, които
позволяват да се разработват или избират подходящи стратегии за преодоляване финансови рискове;
 за диагностика и по-добро разбиране от собственото ниво на организация и
структура на рисковете; [2]
 като средство за оценка на способността на кредитната институция да издържи
на стресови ситуации по отношение на рентабилност и капиталова адекватност; [3]
 да се определят максималните загуби, които банките могат да понесат в случай
на развитие на планирана по-рано ситуация на определена цена и като резултат, който да се установи базисен лимит за операциите.
В крайна сметка, стрес тестовете на банките показа способността на финансово-кредитните институции да издържат на кризисни сътресения и виртуална
турболентност. Те са основа за по-модерен математически анализ, проведен при
неблагоприятни икономически сценарии, предназначен да определи дали банката
разполага с достатъчно капитал, за да издържи на влиянието на неблагоприятните
промени.
Сложността в методологията може да варира, включваща от прости тестове за
чувствителност до по-сложни такива, които имат за цел да оценят въздействието на
тежко макроикономическо стресово събитие върху бъдещи доходи, разходи или икономии от капитал. Стрес тестовете могат да се извършват при различни степени на
агрегация от нивото на индивидуален инструмент до общо институционално ниво.
Извършват се стрес тестове за различни видове риск, включително пазарен, кредитен,
оперативен и ликвиден риск. Въпреки широката гама от използвани методологии,
кризата изтъква на преден план няколко нейни слабости от оперативно естество. [4]
Стрес тестовете се използват при управлението на риска от банките, за да се определи как някои кризисни сценарии ще повлияят на стойността на техните портфейли за целите на финансовата стабилност. До първата половина на 2007 г. интересът
към стрес тестовете до голяма степен е ограничен до практикуващите субекти. След
това обаче, световната финансова система е засегната от дълбоки сътресения, включително от спад в ипотечното кредитиране под първостепенно ниво. Много наблюдатели изтъкват факта, че тежестта на кризата се дължи до голяма степен на по-широкото използване на разнообразни методологии за провеждане на стрес-тестове. Въз
основа на опита, натрупан от икономистите от много национални и международни
финансови власти, стрес-тестовете предоставят актуализиран инструментариум за
евентуални, но реално, настъпващи събития. [5]
На фундаментално ниво, слабостите в процедурата ограничават способността на
банките да идентифицират и обобщават експозициите в цялата банка. Тази слабост
ограничава ефективността на инструментите за управление на риска – включително и
за използването на стрес-тестирането.
Повечето модели за управление на риска използват исторически статистически
връзки за оценка на риска. Те предполагат, че рискът се дължи на известен и постоянен математико-статистически процес, т.е. те приемат, че историческите връзки
представляват добра основа за прогнозиране на развитието на бъдещи рискове.
Кризата разкри сериозни недостатъци, разчитайки единствено на подобен подход,
а именно:
Първо, предвид дългия период на стабилност, историческата обратна информация показва благоприятни условия, така че тези модели не дават възможност за се322
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риозни сътресения, нито за натрупване на уязвими места в системата. Историческите
статистически връзки, като корелациите, се оказват ненадеждни, след като действителните събития започнат да се развиват.
Второ, финансовата криза отново показа, че особено при извънредни условия
рисковите характеристики могат да се променят бързо, тъй като реакциите на участниците на пазара могат да доведат до обратна връзка и да доведат до сътресения в цялата система. Тези ефекти могат драматично да засилят първоначалните шокове, както илюстрират последващи събития.
Европейският банков орган (ЕБО) публикува своя методология и шаблони за обсъждане с банковата индустрия в целия Европейски съюз. Тази процедура ще покрие
около 70% от банковия сектор и ще оцени способността на банките да отговорят на
съответните съотношения на надзорния механизъм по време на неблагоприятен икономически шок. Методологията, която обхваща всички рискови области за първи път
ще включва 9 счетоводни стандарти. Резултатите ще информират процеса за наблюдение и оценка на надзора, който може да оспори капиталовите планове на банките и
ще доведе до съответните резултати. Новата методология ще осигури и по-голяма
прозрачност, така че участниците на пазара ще могат да сравняват и оценяват устойчивостта на европейската банкова система като цялост.
Съветът на надзорните органи на Европейския банков орган се съгласи на своето
заседание, проведено на 14 февруари, относно единния предварителен график на
стрес теста за Европейския съюз. Процедурата започна в началото на 2018 г., а резултатите могат да бъдат публикувани още в средата на годината. Европейският банков
орган, в сътрудничество с компетентните институции, е в процес на подготовка на
методологията и шаблоните за осигуряване на адекватните процедури. Новата методология може да се преразглежда в хода на нейното прилагане, за да се вземе предвид прилагането на деветте международни счетоводни стандарти както в изходните
точки, така и в техните проекции.
На заседанието си от 6 декември 2016 г. Съветът на надзорните органи на Европейския банков орган реши да извърши следващия стрес-тест през 2018 г., и в съответствие с предишното си решение ще се стреми към двугодишна валидност на резултатите. Новото в използваната методология е, че тя включва и оценка на въздействието на международните счетоводни стандарти върху банковите практики при определена финансово-счетоводна прозрачност.
2. Ключовите капиталови съотношения
Целта на коментираните стрес тестове е да се осигури на европейските надзорните органи, банките и участниците на пазара обща аналитична рамка, която да
сравнява и оценява последователно устойчивостта на големите банки и на банковата
система на Европейския съюз за неблагоприятни икономически шокове. Стабилният
стрес-тест не съдържа праг на неуспеха при преминаване и е предназначен да бъде
използван като основен принос в „Supervisory review and evaluation process”, като
основната цел е да се определят капиталовите насоки по стълб 2, въпреки, че те не се
изключват никакви надзорни действия.
Изпитанието на стрес-тестовете се основава на обща методология, сценарии и е
придружено от единни шаблони за данни, които обхващат данни за начална точка и
резултати. Това се прави за да се даде възможност за строга и сравнима оценка на
банково-кредитните институции от планираната извадката. Европейският банков надзор отговаря за координирането на действията и за окончателното разпространение
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на резултатите в съответствие със своя ангажимент за повишаване на прозрачността
на банковия сектор. Компетентните органи са отговорни за осигуряването на качеството на резултатите и са отговорни за всяко необходимо наблюдение като част от
надзорния анализ на оценъчния процес.
Неблагоприятният сценарий предполага, че реалният ръст на БВП на Европейския съюз през трите години ще се движи съответно на -1.2%, -1.3% и 0.7% при отклонения от 7.1% спрямо базовото ниво през 2018 г. На оценяване подлежат 51 банки
от 15 държави от Общността – 37 от страни по Единния Надзорен Механизъм и 14 от
Дания, Унгария, Норвегия, Полша, Швеция и Обединеното кралство.
След съгласувано усилие за укрепване на капиталовата база на банковата система
на Европейския съюз от 2011 г. изходната точка за стрес-тестирането е средното претеглено съотношение на капитала CET1 (Common Equity Tier 1)2 от 13.2% към края
на 2015 г., което е повече от 200 basis points (bps)3 над началната точка за 2014 и над
400 базисни пункта над средното капиталово равнище през 2011 г. От декември 2013 г.
капиталът на CET1 се увеличава с приблизително 180 млрд. евро за банките в извадката.
Въздействието на неблагоприятния сценарий показва стойността на капиталовото укрепване, тъй като средно претегленото съотношение CET1 капитал намалява с
-380 базисни пункта, като съотношението към цялата проба достига 9.4% в края на
2018 г. Това понижение на капиталовото съотношение се дължи главно на изчерпване на капитала от 269 млрд. евро, въпреки че сумите изложена на риск също се
увеличават с 10%. Въздействието върху напълно натоварена основа е по-ниско, при 340 базисни пункта (от 12.6% през 2015 г. до 9,2% през 2018 г.). Влиянието варира
значително в банките - 14 институции, които проявяват временно въздействие от над
-500 базисни пункта, и една банка отчита намаление в съотношение CET1 с повече от
14 процентни пункта. Общият коефициент на ливъридж намалява от 5.2% на 4.2% в
неблагоприятния сценарий.
Въздействието се дължи главно на загуби от кредитен риск в размер на -349
млрд. eвро, които допринасят с -370 базисни пункта върху капиталовото съотношение CET1. Останалите загуби се дължат на операционен риск, включващ загуби от
поведението (-105 млрд. евро или -110 базисни пункта) и пазарен риск за всички
портфейли, включително кредитен риск на другата страна (-98 млрд. евро или -100
базисни пункта). Въпреки, че загубите са частично компенсирани от доходите,
например нетния доход от лихви намалява значително в неблагоприятния сценарий
2

Kомпонент от капитала от първи ред, който се състои предимно от обикновени акции,
притежавани от банка или друга финансова институция. Това е мярка за капитал, която беше
въведена през 2014 г. като предпазно средство за защита на икономиката от финансова криза.
Очаква се до 2019 г. всички банки да изпълнят минималното изисквано съотношение CET1 от
4.50%. (Common Equity Tier 1 Ratio = Common Equity Tier 1 Capital / Risk-Weighted Assets)
След финансовата криза през 2008 г. Базелският комитет формулира реформиран набор от
международни стандарти за преглед и мониторинг на капиталовата адекватност на банките.
Тези стандарти, наречени Базел III, сравняват активите на банката с нейния капитал, за да определят дали банката може да издържи теста на криза.
3
Базовите точки, иначе известни като bps или „bips“, са мерна единица, използвана във
финансите, за да се опише процентното изменение на стойността или процента на финансовия
инструмент. Една базисна точка е еквивалентна на 0.01% (1/100 от процента) или 0.0001 в
десетична форма. По същия начин, дробната базова точка като 1.5 базисни точки се равнява на
0.015% или 0.00015 в десетична форма.
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(-20% спрямо изходната точка), подчертавайки ограниченията в банковата рентабилност. Това от своя страна води до нетна обща кумулативна загуба от 90 млрд. евро,
загуби от пазарен риск, признати директно в капитала. Оставащото изчерпване на капитала се дължи предимно на изплатени дивиденти по преходни договорености.
Резултатът от стрес-тестирането показва устойчивостта на банковия сектор в
Европейския съюз като цяло, благодарение на значителното увеличаване на капитала.
Резултатите за отделните банки се различават значително. Те ще предизвикват дискусии в процеса надзорния механизъм и оценка, за да се разбере устойчивостта на всяка
една банка на шокове, предвид техните специфични обстоятелства и надеждни
управленски действия.
Европейският банков орган публикува актуализиран списък на инструментите от
общ капитал от първи ред (CET1) на неговите институции. Този списък е придружен
от актуализиран доклад за показателя, който включва информация за основните цели
на мониторинга, както и за последиците от включването или изключването на инструменти в или от списъка. Мониторингът на капитала на инструментите допринася
за повишаване на качеството на капитала на институциите в целия европейски съюз.
Европейският надзорен орган ще продължи редовно да актуализира доклада, за да отчете новостите в изданията и практиките на CET1.
Ключовите капиталови съотношения и избраните позиции за печалба и загуба са
обобщени в таблицата по-долу.
Таблица 1.
Ключови резултати по използвана метрика
Метрика

Старт
2015 г.

Неблагоприятни
2018 г.

Delta
неблагоприятна
2018 г.

1. Преходно съотношение между
капитал от първи ред

13.2%

9.4%

‐380bps

2. Пълно натоварено съотношение
капитал от първи ред

12.6%

9.2%

‐340bps

4.2%

‐100bps

3. Преходен коефициент на ливъридж 5.2%
4. Преходен капитал от първи ред

1,238bn 970bn

‐269bn

5. Кумулативни загуби от кредитен
N/A
риск (обезценка или възстановяване
на обезценка на финансови активи,
които не са оценени по справедлива
стойност в печалбата или загубата)

‐349bn (‐370bps) N/A

6. Кумулативни печалби или загуби,
произтичащи от операционен риск

N/A

‐105bn (‐110bps) N/A

7. Кумулативни загуби от пазарен
риск, включително контрагенти

N/A

‐98bn (‐100bps)

N/A

8. Кумулативна печалба или загуба за N/A
годината

‐90bn (‐100bps)

N/A
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3. Аспекти на целта на стрес-тестирането на банките
Стрес-тестирането оценя устойчивостта на банковия сектор в ЕС и основните банки по последователен начин към хипотетичните неблагоприятни икономически условия. Това не е прогноза и не включва праг за неуспешно преминаване. Вместо
това, той дава решаващ принос към процеса на надзор и преглед и като ключов
елемент на прозрачност, насочен към насърчаване на банковата дисциплина. Резултатите от стрес теста позволяват на надзорните органи да оценят способността на банките да отговорят на изискуемите капиталови изисквания при стрес сценарии,
основани на обща методология и допускания.
Методологията при провеждане на стрес-тестирането като процес на Европейския банков орган е ограничителен по своя проект. По-специално, приемането на статичен баланс означава, че активите и пасивите, които имат зрялост в рамките на определения срок, се заменят със сходни финансови инструменти. В този процес не се
предприемат никакви тренировки или “излекуване на активи” в несъстоятелност или
други смекчаващи се управленски действия. По-специално, не следва да се приемат
капиталови мерки, предприети след уточнената референтна дата. Във всеки случай
влиянието на предположението за статичния баланс, както и други методологични
аспекти, трябва внимателно да бъдат взети под внимание при оценката на резултатите от стрес-тестирането на европейската банкова система.
Тази ограничителна методология улеснява съпоставимостта и последователността, което означава, че резултатите осигуряват солидна отправна точка за надзорни коментарии с отделните банки, за да се разбере по-добре как капиталовата позиция на банката може да бъде засегната от неблагоприятните икономически условия и
надеждно смекчаване на управленските действия.
Стрес-тестирането на определените за това банки в Европейския съюз се основава на общ сценарий на макроикономически спад за тригодишен период от време.
Сценарият е хипотетичен и не е предназначен да обхване всяко възможно развитие
на събитията. Въпреки това, в комбинация със специфични за риска сценарии и методологични ограничения, то ще служи като аналитичен подход за разбиране на адекватен банков антикризисен инструментариум, ако се осъществи икономически спад,
независимо от конкретния задействан шок.
Последното стрес-тестиране на европейската банкова система се извършва върху
извадка от 51 банки от 15 държави Общността - 37 от страни по Единния надзорен
механизъм и 14 от Дания, Унгария, Норвегия, Полша, Швеция и Обединеното кралство. Повече подробности относно методологията, сценария, както и извадката от
стрес теста могат да бъдат намерени на специална страница на Web-site на Европейската централна банка.
4. Процесът на надзор и преглед
Процесът на банков надзор и преглед е ключовият механизъм, чрез който надзорните органи преглеждат рисковете, които не са обхванати или частично не са обхванати от стълб 1. Те решават дали ресурсите на капитала и ликвидността са адекватни.
Надзорните органи могат да го използват, за да решат, че е необходим допълнителен
капитал от стълб 2 като нов минимум, където стълб 1 не обхваща адекватно рисковете.
В допълнение, надзорните органи преценяват дали европейските банки са в състояние да отговорят на съответните капиталови изисквания и при неблагоприятни
икономически условия. В това отношение, стрес тестовете са ключов елемент от тази
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последна оценка. Стрес тестът от предишния проучване за устойчивост умишлено не
включва праг на неуспеха при преминаване, въпреки че надзорните органи могат да
използват и вътрешни показатели.
Таблица 2.
Илюстрация на капиталовите изисквания

Очаква се компетентните органи да предприемат следните стъпки след
освобождаването на резултатите от стрес теста, а именно:
Първо, Компетентните органи ще обсъдят количественото въздействие на стрес
теста с институции за да разберат до каква степен надеждните управленски действия
могат да компенсират част от влиянието на неблагоприятния сценарий. Тъй като
стрес-тестирането се провежда въз основа на предположението за статичен баланс,
оценката може да вземе предвид и известна естествена динамика в баланса въз основа на съществуващото стратегическо и капиталово планиране.
Второ, Компетентните органи ще оценят нетното въздействие на стрес теста
върху бъдещите капиталови планове на банковите институции и техния капацитет за
да отговарят на приложимите изисквания за собствени средства, въпреки че преди
това публикуваните общи капиталови изисквания може да не са пряко приложими.
Трето, Възможно е да се стигне до по-широк спектър от бъдещи потенциални
действия, включително преглед на общото капиталово изискване, когато стрес тестът
разкрие непосредствен риск за платежоспособността на съответната банкова институция – или чрез използване на качествените резултати за информиране на оценките
в процеса на надзор и преглед в области като управление на риска, или чрез идентифициране на скрити банкови концентрации.
В по-горния коментиран аспект, може да се обмислят следните две групи
корекции:
(i) Искане на промени в капиталовия план на банковите институции (например
потенциални ограничения върху дивидентите) или нова стратегия.
(ii) Определяне на ново капиталово ръководство от изискване за размера на комбиниран буфер. Компетентните банкови органи биха очаквали от банките да изпълнят определените за целта указания, освен когато са изрично договорени, например
при тежки неблагоприятни икономически условия. Тези европейски органи разполагат със солидни инструменти за отстраняване на негативите, ако дадена институция
откаже да следва предвидените препоръки.
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Втора част
Анализ на въздействието на стрес-тестовете
1. Въздействие върху капиталовите съотношения на базовия собствен
капитал от първи ред
Началният с претеглено съотношение на базовия собствен капитал от първи ред в
пробата е 13,2%. Тази стойност потвърждава продължаващото увеличение на капитала на банките в Европейския съюз от 2011 г. насам. Еквивалентната начална стойност
за първия стрес-тест, извършен от Европейския банков орган през 2011 г., т.е. коефициентът на банковия капитал към края на 2010 г., е бил 8.9%, макар и измерен, при
определяне на капитала преди въвеждането на Регламент (ЕС) № 575/2013/Директива
за капиталовите изисквания 2013/36/ЕС. Стойността към края на 2013 г., която служи
като отправна точка за стрес-упражнението през 2014 г. е 11.1% капитал на базовия
собствен капитал от първи ред. Извадката за стрес теста за Европейския съюз през
2011 г. включва 90 банки, а извадката за стрес теста през 2014 г. включва 123 банкови институции. Въпреки това, коефициентът на капитал на базовия собствен капитал
от първи ред в началото на декември 2013 г. само за 51 банки, включени в стрес теста
за целия Европейски съюз през 2016 г., също е 11.1%. Този показател е отправната
точка след ефекта от прегледа на качеството на активите. Като цяло инспектираните
банки в извадката от стрес-тестирането увеличават капиталовата си позиция на преходна основа с около 180 млрд. евро между декември 2013 г. и декември 2015 г. и с
повече от 260 млрд. евро от декември 2010 г.
Въздействието на неблагоприятния сценарий върху коефициента на базовия собствен капитал от първи ред е -380 базисни пункта, като съотношението на базовия
собствен капитал Tier 1 в цялата проба от 13.2% до 9.4% в края на 2018 г. (вж. Фигура 1).
Фигура 1.
Еволюция на съвкупното съотношение на капиталовия капитал от първи
ред и делта (база = 2015, в %).

Тъй като част от това намаление се дължи на преходните разпоредби на изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013/ Директива за капиталовите изисквания
2013/36/ЕС по време на прогнозния период, въздействието върху напълно натоварена
база е по-ниско при 340 базисни пункта. Следователно напълно натовареното съот328
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ношение на базовия собствен капитал от първи ред (Tier 1)4 намалява от 12.6% през
2015 г. на 9.2% през 2018 г. (вж. Фигура 2). [6]
Фигура 2.
Развитие на съвкупното напълно натоварено съотношение на капиталовия
капитал от първи ред и делта (база = 2015, в %).

И за двете съотношения въздействието на стрес-тестирането се дължи на изчерпването на капитала и увеличаване на размера на риска при по-голямо въздействие от
първото измерение. Преходният капитал от базовия собствен капитал от първи ред
намалява с 22% при неблагоприятния сценарий, докато размерът на рисковата експозиция се увеличава с 10% (виж Фигура 3). Важно е да се отбележи, че разликата
между преходното и напълно натовареното съотношение се дължи основно на различното въздействие върху капиталовата натовареност, а не върху размера на
експозицията на риска.
Фигура 3.
Еволюция на съвкупното преходно и напълно натоварено съотношение на
базовия собствен капитал от първи ред при единен механизъм за надзор (%).

4

Капиталът от първи ред или както често се инициира „Tier 1” се използва за описание на
капиталовата адекватност на банката и се отнася до основния капитал, който включва собствен
капитал и оповестени резерви.
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Резултатите от стрес теста показват по-голямо разсейване между юрисдикциите и
банките. Въздействието върху съвкупното съотношение на капиталовия капитал от
първи ред (Tier 1) в неблагоприятния сценарий само за банките от 37 единен надзорен механизъм (което съставлява приблизително 70% от общата сума на експозицията на риск в извадката) е -390 базисни пункта при преходни и -330 базисни пункта
(виж Фигура 4).
Фигура 4.
Коефициент на влияние върху капитала от първи ред в неблагоприятен
сценарий (2015-2018).
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Въздействието варира в широки диапазони от близо 0 за норвежката банка в извадката до над -700 базисни точки за банките от Ирландия, макар и с големи различия в рамките на всяка страна. Разпространението по всички банки не е изненадващо
голямо, като 14 банки проявяват въздействие от над -500 базисни пункта на преходен
период (виж Фигура 4). Една банка отчита намаление на съотношението на базовия
собствен капитал Tier 1 с повече от 14 процентни пункта. Въпреки че за по-голямата
част от банките влиянието на преходна основа е приблизително равно на или е повисоко от въздействието на натоварването, няколко банки отчитат значително, т.е.
около 20%, по-високо въздействие. За малък брой банки – около половината от преходното съотношение на капиталовия капитал от първи ред (Tier 1) се обяснява с
поети преходни договорености. Графиката показва, че е налице диференциация
между банките, при които въздействията – напълно натоварено (Fully loaded CET1
ratio) и преходно такова (Transitional CET1 ratio) са близки или идентични, докато
при други – са налице относително големи несъответствия. В това отношение найголемите разлики са видими за функциониращите банки от Германия и Испания.
Полученият преходен коефициент 2018 на базовия собствен капитал от първи ред
в неблагоприятния сценарий варира от -2.2% до 35.4%, а при напълно натоварена
база този диапазон е същият. Освен една банка, която отчита отрицателен капитал на
базовия собствен капитал от първи ред в края на прогнозния период, всички останали
банки отчитат минимални нива на капитала над капиталовите изисквания по стълб 1,
с преходен коефициент на капитал от първи ред от над 4.5% до 6% и общ капитал –
над 8%.
Основните движещи сили на въздействието могат да се концентрират върху:
Първо, при кредитните загуби (обезценка или възстановяване на обезценка на
финансови активи, които не са оценени по справедлива стойност в печалбата или
загубата) най-голямото въздействие се отчита от -370 базисни пункта (- 349 млрд.
евро);
Второ, другите съответни въздействия включват увеличение на размера на
рисковите експозиции, което води до отрицателно въздействие от -120 базисни точки
върху съотношението на капитала;
Трето, пазарният шок, който предхожда тригодишния икономически спад,
отчита отрицателно въздействие от -90 bps върху капитала (- 83 млрд. евро), т.е.
печалби или загуби от финансови активи и пасиви, държани за търгуване, печалби
или загуби от финансови активи и пасиви оценявани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетен и натрупан друг всеобхватен доход от нереализирани
печалби/загуби;
Четвърто, преходните споразумения оказват влияние върху капитала с -50
базисни пункта;
Пето, отрицателното въздействие върху капитала се компенсира частично от
позитивни приходи като нетен лихвен доход след разходи (печалба или загуба преди
данъчно облагане от продължаващи операции преди специфични за риска загуби).
Въпреки че тези позиции оказват положително въздействие върху капитала от
базовия собствен капитал от първи ред през прогнозния период, те се подчертават
въз основа на неблагоприятния сценарий и са значително по-ниски от началната
точка.
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В хода на коментираното, фигура 5 показва приноса на различните позиции от
печалбите и загубите и балансовите показатели към промяната на съвкупното
съотношение на капитала от първи ред за периода 2015-2018 г.
Фигура 5.
Принос на основните показатели за промяната на капиталовия коефициент
на базовия собствен капитал от първи ред в неблагоприятния сценарий
(2015-2018).

По-подробният анализ чрез диференциране на подкомпонентите на позитивните
приходи, показва приноса на други видове риск (виж Фигура 6). Операционният риск
има отрицателно въздействие от -110 базисни пункта (-105 млрд. евро), което се дължи най-вече на риска от поведение (-80 базисни пункта, -71 млрд. евро). Положителният принос на печалбата от финансови активи, държани за търгуване, се дължи найвече на положителното въздействие на нетните приходи от търговски операции след
стрес (30 базисни пункта, 30 млрд. евро), частично компенсирани от корекции на
кредитната оценка (-20 базисни пункта, -15 млрд. евро). Загубите от кредитен риск на
контрагента добавят -20 bps (-16 милиарда евро) към въздействието върху стреса.
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Фигура 6.
Принос на подробните показатели за промяната на капиталовия коефициент
на базовия собствен капитал от първи ред в неблагоприятния сценарий.

2. Въздействие върху рентабилността, размера на рисковата експозиция и
финансовия ливъридж.
a) Въздействие върху рентабилността
Агрегатната сметка за печалба и загуба от извадката показва абсолютния принос
на различните компоненти към рентабилността на базовия собствен капитал от първи
ред за трите години на наблюдение и спрямо началната точка 2015. Най-голям положителен принос за общите кумулативни печалби и загуби са нетните приходи от
лихви (834 млрд. евро) и нетните приходи от такси и комисиони (453 млрд. евро).
Другите оперативни приходи остават приблизително постоянни и допринасят с 228
млрд. евро. В съответствие с анализа, най-големите загуби се дължат на кредитен
риск (-349 млрд. евро) и на операционен риск (-105 млрд. евро). Общата загуба за
трите години възлиза на -90 млрд. евро. Най-голямо въздействие се забелязва през
първата година от сценария със загуба от -84 млрд. евро след данъчно облагане (-112
млрд. евро преди облагане с данъци). За третата година от него, банките от извадката
отчитат слабо положителна печалба за годината като допълнителните загуби в наличното за продажба на портфолио от 91 млрд. евро се приспадат директно в капитала.
Оставащото въздействие върху капитала се дължи най-вече на преходните договорености и на изплатените дивиденти. Като цяло нежеланият сценарий води до изчерпване на 269 млрд. евро от капитала, спад от 22% спрямо базисната 2015 г.
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Банките в извадката от стрес теста за целия Европейски съюз през 2016 г. отчитат
среднопретеглена средна възвращаемост на регулаторния капитал (RoRC10) от 6.5%
към декември 2015 г. Тази цифра е под себестойността на капитала, оценена от банките и възвръщаемостта на собствения капитал. Банките се считат за устойчиви в
дългосрочен план, съответно над 8 и 10% според мнозинството от тях, участващи във
въпросник на Европейския банков орган за оценка на риска. Тези данни показват, че
рентабилността остава важен източник на безпокойство и предизвикателство за
банковата система на Европейския съюз в контекста на продължителни ниски
лихвени проценти, висока степен на обезценка, свързана с големи обеми необслужвани заеми, особено в някои юрисдикции и разпоредби, произтичащи от поведението и
други загуби, свързани с операционния риск.
Среднопретеглената средна възвращаемост на регулаторния капитал (Return on
research capital, RoRC) се изчислява като съотношение на нетната печалба/загуба на
банките за годината в сравнение с регулаторния капитал от първи ред (без приспадания и след преходни корекции) към декември 2015 г.
Стресният сценарий допълнително затруднява рентабилността на банките, като
има най-голямо влияние през 2016 г., когато банките отчитат нетна загуба и следователно отрицателен RoRC. Рентабилността се възстановява леко през 2017 г. и 2018 г.,
което води до нива, които при всички случаи остават силно потиснати до края на
2018 г., когато банките отчитат среднопретегления RoRC близо до нула.
Необходимо се да се подчертае, че основните движещи фактори за въз-действието на стрес теста върху рентабилността през 2018 г. са намаляването на
нетния доход от лихви, увеличението с 270 bps на обезценката на финансовите активи и спадът с приблизително 180 bps на приходите, свързани с дейностите, свързани с пазарния риск.
Средно претеглената цена на капитала (The weighted average cost of capital,
WACC) е крайъгълен камък на съвременните финанси. Тя изследва се как финансирането на дълга влияе върху изискваната от инвеститора норма на възвръщаемост и
може да предизвика разлики в справедливата норма на възвръщаемост за регулирана
полезна стойност спрямо примерната средна стойност. WACC просто разпознава различните източници на финансиране, с които разполага фирмата и ги осреднява, за да
получи обща цена на капитала. В този смисъл цената на капитала е смесен разход за
финансиране на банковата институция, но след като това бъде направено, всички
предишни резултати следват своите предишни измерения.
Според българския изследовател доц. д-р Любомир Тодоров, необходимо условие за приложението на т. нар. VBM-модели (стойностно-базирани модели) е определянето на минимално изискваната норма на възвръщаемост (RRR – Required Rate of
Return), т.е. възвръщаемост, която може да се получи от аналогична инвестиция със
същата степен на риск. В повечето случаи RRR се отъждествява със среднопретеглената цена на капитала на финансовата институция. [9] Така например, към октомври
2018 г. безрисковият лихвен процент, представен от годишната възвръщаемост на
20-годишната държавна облигация е 3.3 процента, бета стойността за американския
ритейл гигант Walmart е 0.51, докато средната възвращаемост на пазара, представена
от средната годишна обща доходност за широкия индекс Standard & Poor's 500 през
последните 90 години е 9.8 процента.5
5

Вторият най-използван индекс за оценка на състоянието на фондовия пазар в САЩ след Dow
Jones, борсов индикатор на най-големите (по стойност) листвани американски компании.
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Фигура 7.
Въздействие върху възвръщаемостта на регулаторния капитал в неблагоприятния сценарий 2015-2018 (%).

Таблица 3.
Еволюция на индикаторите от общата сума на отчета за приходите и разходите на ЕС и абсолютната промяна на капитала в неблагоприятния сценарий
(млрд. eвро).
Показатели

2015

2016

2017

2018

1. Нетен лихвен доход

335

291

276

267

834

2. Доход от дивиденти

10

6

6

6

18

3. Нетни приходи от такси и комисионни

162

151

151

151

435

4. Печалби или загуби от финансови активи и пасиви,
държани за търгуване, нетно

37

-27

23

23

19

5. Нетни приходи от търговски операции след стрес
[печалба или (-) загуба]

-16

23

23

30

6. Коригиране на кредитната оценка [печалба или (-)
загуба]

-15

0

0

-15

7. Икономическо хеджиране [печалба или (-) загуба]

4

0

0

-4
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8. Печалби или загуби от финансови активи и пасиви,
отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата, нетно

10

-11

0

0

-11

9. Печалби или (-) загуби от отчитане на хеджиране,
нетно

0

0

0

0

0

10. Други оперативни приходи

78

76

76

76

228

(Други оперативни разходи след корекции)

-63

-59

-59

-59

-178

11. Общ оперативен доход, нето

587

428

473

463

1363

(Административни разходи, (к.)

-336

-317

-311

-310

-938

(Обезценка или (-) обратно изкупуване на финансови
активи, които не са оценени по справедлива стойност в
печалбата или загубата)

-64

-131

-117

-101

-349

-16

0

0

-16

-4

-3

-2

-10

12. Печалбите или (-) загубите, произтичащи от
операционен риск

-48

-30

-26

-105

13. Печалбите или (-) загубите, произтичащи от риска от
поведение

-37

-19

-15

-71

14. Печалби или загуби (-), произтичащи от друг
операционен риск

-11

-11

-11

-34

(Обезценка на финансови активи - загуби от ЦК)
(Обезценка или (-) обратно изкупуване на нефинансови
активи)

-14

15. Печалба или (-) загуба преди данъчно облагане от
продължаващи операции

122

-112

-11

2

-121

(Данъчни разходи или (-) приходи, свързани с
печалбата или загубата от продължаващи операции)

-34

28

3

0

31

16. Печалба или (-) загуба за годината

89

-84

-7

1

-90

17. Размер на изплатените дивиденти

44

6

4

4

13

18. Приписва се на собствениците на основната мрежа
на оценените дивиденти

36

-87

-12

-4

-103

19. Промяна в натрупания друг всеобхватен доход от
нереализирани печалби/загуби

-91

0

0

-91

20. Изменение на собствения капитал от първи ред (Tier 1)

-175

-47

-47

-269

b) Въздействие върху размера на експозицията на риска
Увеличението от 10% на размера за рисковата експозиция в неблагоприятния
сценарий се дължи основно на подхода „кредитен риск - портфейл”, основан на вътрешни рейтинги, които представляват най-голям дял от стойността на рисковата
експозиция. Те се увеличават с 11% (виж Фигура 8). Стойността на експозицията на
пазарния риск се увеличава с 25%. Предписаната сума от експозиция на риск за
секюритизация води до удвояване на началната стойност, макар и с по-малко абсолютно въздействие. Размерът на рисковата експозиция за операционен риск се увеличава с 7%.
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Фигура 8.
Развитие на размера на рисковата експозиция по видове риск в неблагоприятния сценарий.

c) Въздействие върху коефициентите на ливъридж
Претегленото средно преходно съотношение на ливъридж в извадката спада от
5.2% през 2015 г. на 4.2% през 2018 г. в неблагоприятния сценарий, т.е. спад в абсолютен размер от 100 bps (виж Фигура 9). Следва да се отбележи, че експозицията на
ливъридж (т.е. знаменателят на съотношението) се приема, че остава постоянна,
така че спадът се дължи единствено на намаляване на капитала от първи ред.
Средната стойност на ливъридж между банките е почти идентична с претеглената
средна стойност, но с широко разпространение в извадката. През 2015 г. само една
банка отчита съотношение под 3%. Сравнението с ниво от 3% се използва тук въз основа на прессъобщението (11 януари 2016 г.) на Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS), което информира обществеността за споразумението, постигнато от неговия надзорен орган, респективно Групата на управителите и ръководителите на надзор (Group of Governors and Heads of Supervision, GHOS). Според нея минималното ниво от 3%, базирано на капитала от първи ред, се очаква да се прилага за
дълъг период от 1 януари 2018 г. През 2018 г. при неблагоприятния сценарий това е
вярно за четири стрес-тестирани банки.
Забележимите подобрения в новата рамка за риска, която влиза в сила през
2019 г., включва:
 преработена граница между банковите и търговските ценни книги, която ще
намали възможностите за арбитраж;
 преработен подход за вътрешни модели с по-последователно и всеобхватно
улавяне на рискове;
 подобрен процес на одобрение на модела и по-разумно признаване на хеджиране и диверсификация на портфейла; и
 ревизиран стандартизиран подход, който служи като достоверна стъпка и негова основата, улесняваща по-последователното и съпоставимо отчитане на пазарния
риск в банки и юрисдикции. [7]
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Фигура 9.
Динамика на средно претегленото преходно съотношение на ливъридж и
неговата дисперсия в интерквартилен диапазон6 при неблагоприятен сценарий.
d) Въздействие върху кредитния риск
В неблагоприятния сценарий загубите от кредитен риск (т.е. обезценка или възстановяване на обезценка на финансови активи, които не са оценени по справедлива
стойност в печалбата или загубата) се увеличават с 107% през 2016 г. в сравнение с
2015 г. е до 131 млрд. евро. Кумулативните загуби през трите години на упражняване
на неблагоприятния сценарий възлизат на 349 млрд. евро (виж Фигура 11), което води до въздействие от -370 базисни пункта върху капиталовото съотношение CET1.
Експозициите към контрагенти в Италия, Великобритания, Испания и Франция са
тези, които допринасят най-много за кредитните загуби (виж Фигура 11) в абсолютни
стойности.
Фигура 11.
Развитие на абсолютните кредитни загуби (€ млрд.) и принос на кумулативните загуби от кредитен риск в неблагоприятния сценарий за избрани страни на
контрагента.

Корпоративните експозиции и експозиции на дребно, различни от обезпечените с
ипотеки върху недвижими имоти, отчитат голямата част на загубите от кредитен
риск (виж Фигура 12). Корпоративните експозиции, основаващи се на вътрешни рейтинги и стандартизиран подход допринасят за общите загуби с 144 млрд. евро (41%),
6

Квартили на набор от стойности, са трите точки, които разделят данните, на четири равни
групи, всяка от които представлява една четвърт, от където са взети проби. Един квартил е тип
квантил. Размахът и интерквартилния размах (ИКР) измерват „разпръснатостта“ в набора данни. Като наблюдаваме разпространението, можем да видим как наборът данни варира. Интерквартилен размах е количеството разсейване в средните 50% на един набор данни. С други
думи, това е разстоянието между първия квартил (Q1) и третия квартил (Q3), т.е. Q3-Q1.
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последвани от други експозиции на дребно - вътрешни рейтинги над 125 млрд. евро,
или 36% от общата сума.
Фигура 12.
Детайлизиране по компоненти на кумулативните кредитни загуби в
неблагоприятния сценарий (по клас на регулаторни експозиции).

Най-високият размер на обезценката по отношение на експозициите по неизпълнение на задълженията се отчита отново при експозиции на дребно, които не са
обезпечени с недвижимо имущество, последвани от корпоративни експозиции. Въздействието на кредитния риск в стрес теста се отразява и в информацията за кумулативната загуба на кредити за страните на контрагентите на банките, включени в извадката. Това не представлява риск за страната сам по себе си, но тази информация
помага да се обясни въздействието на стрес теста върху банките в извадката. За тази
цел обезценките по отношение на началната експозиция по държави на контрагента
са Бразилия, Мексико, Италия, Ирландия и Испания, определени като страни на контрагента с по-високи кумулативни проценти на обезценка. Следва да се отбележи, че
са представени само страните, които най-много допринасят за агрегиране на
кредитните загуби. Общият процент на покритие за активи в несъстоятелност в края
на периода на натоварване е 42%. Както се очаква, необезпечените експозиции, особено търговците на дребно, отчитат най-високите стойности. Също така може да се
види, че коефициентите на покритие варират значително в различните страни.
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e) Въздействие по отношение на пазарния риск
Сценариите за пазарен риск, както и тяхната методология, са предназначени да
доведат до моментни загуби, последвани от тригодишен утежнен приход от търговия.
(Регламент (ЕС) № 575/2013 за капиталови изисквания и коригиране на кредитната
оценка). Пазарният риск влияе върху капиталовите съотношения чрез печалбите и загубите или чрез друг всеобхватен доход, т.е. директно върху банковия капитал. Общите загуби от пазарен риск (държани за търгуване, както са дефинирани в Международен счетоводен стандарт 39 – Финансови инструменти. Признаване и Оценяване.), опция за справедлива стойност (определена по справедлива стойност в печалбата или загубата, както е определена в по-горния стандарт) и влиянието на корекцията
на кредитната оценка, заложено в печалба и загуба през 2016 година. Тя е равна на 53 млрд. евро в неблагоприятния сценарий в сравнение с положителния доход от
47 млрд. евро през 2015 г. (виж Фигура 13). След тази загуба през първото година
приходите се очаква да се възстановят до известна степен. Това означава, че съвкупното нетно въздействие през трите години е -8 млрд. Евро (-10 базисни пункта),
въздействието е значително в сравнение с нарастването на капитала, което би довело
до запазване на константната стартова стойност през трите години. Въз основа на това, въздействието върху печалбата и възстановяването на пазара би било -148 млрд.
евро (-160 б.п.).
По-голямата част от общото въздействие на пазарния риск се дължи на ефекта от
сценария на пазарния риск върху активите, резервирани като налични за продажба.
Тези активи представляват -91 млрд. евро или приблизително 90% от общия ефект на
пазарния риск. Поради предписаното постепенно прекратяване на пруденциалните
филтри7 от нереализираните печалби/загуби от портфейл „Налични за продажба“
(дефинирано в Международния счетоводен стандарт 39) до края на 2018 г. 100% от
портфейлите на нереализираните печалби и загуби от държавни и недържавни продажби (определени в Международен счетоводен стандарт 39) се задържат в капитал.
Нетните приходи от търговски операции остават положителни в обобщен вид при неблагоприятен сценарий. Следователно те имат отрицателен принос за въздействието
върху стреса, докато въздействието на други компоненти на печалбата и загубата,
напр. корекции на кредитната оценка или загуби от кредитен риск от страна на контрагента, е много по-малък.
Средно 10% от общите активи на европейските банки се държат в портфейли,
които пораждат такива печалби и загуби, докато за повечето юрисдикции най-голямото количество ценни книжа AFS8 (около 80%) са дългови ценни книжа. Тъй като
регламентът за капиталовите изисквания на ЕС е приведен в съответствие с предложението на Базел III, като окончателното третиране на нереализирани печалби

7

По принцип регламентът установява единен набор от хармонизирани пруденциални правила,
които банките в целия ЕС трябва да спазват. Този така наречен „единен европейски наръчник“
има за цел да осигури еднаквото прилагане на глобални стандарти за банковия капитал (Базел
III) във всички държави от ЕС. (англ. prudential, от лат. prudens – дискретно, разумно, предпазливо и т.н.).
8
Ценна книга на разположение за продажба (available-for-sale security, AFS) е дългова ценна
книга или ценна книга, закупена с намерението да се продаде преди да достигне падеж или да
я задържи за дълъг период, ако няма падеж. Ценните книжа на разположение за продажба се
отчитат по справедлива стойност; промените в стойността между счетоводните периоди се
включват в натрупания друг всеобхватен доход в секцията на собствения капитал на баланса.
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предстои да бъде обсъдено, потенциалното въздействие на новия подход в банките на
ЕС може да бъде доста голямо. [8]
Фигура 13.
Еволюция на въздействието върху печалбите и загубите на пазарния риск
(млрд. евро).

Общата нетна пряка експозиция (счетоводна стойност) на банките в извадката
към суверенните експозиции е приблизително 2.600 млрд. евро във всички счетоводни портфейли (виж Фигура 14). Приблизително 2 милиарда евро експозиция е съсредоточена в първите десет страни. Най-големите експозиции за банките в извадката са
към Германия, Франция, Испания, Италия и САЩ. От тази обща експозиция 55% се
записват като опция за продажба или за продажба на справедлива стойност и поради
това шокът се основава на хипотетични стресови пазарни стойности в неблагоприятния сценарий.
Другите експозиции, т.е. държани като държани до падеж (както са дефинирани в
Международен счетоводен стандарт 39), заеми и вземания или държани за търгуване
(съгласно Международния счетоводен стандарт 39), са изправени пред стрес под
формата на загуби от кредитен риск или като част от доходите от шок до търговия.
Получените относителни кредитни спредове и загуби от лихвен риск след хеджиране
(счетоводно и икономическо хеджиране) в неблагоприятния сценарий като процент
от експозицията са 3,4% от експозициите за всички страни, достигайки над 5% за
Испания, Италия и САЩ сред десетте страни с най-голямо участие в извадката на
банките.
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Фигура 14.
Достъпен за продажба AFS и FVO в неблагоприятния сценарий спрямо
експозицията (%).

където:
 Total net direct exposure – обща нетна директна експозиция;
 Fair value through profit or loss (FVO) or available for sale (AFS) – справедлива
стойност чрез печалба или загуба (FVO) или като налична за продажба (AFS);
 Relative losses after hedging – AFS & FVO exposure – относителни загуби след
хеджиране – AFS & FVO експозиции;
 Instruments, designated at fair value through profit or loss (FVO) and available for
sale (AFS) instruments – инструменти, обозначени по справедлива стойност чрез печалба или загуба (FVO) и инструменти на разположение за продажба (AFS).
При базов сценарий на банките в България, балансовите стойности на инструментите, обозначени по справедлива стойност чрез печалба или загуба (FVO) или като
налични за продажба (AFS), остават непроменени спрямо стойностите в края на
2015 г. – т.е. ефектът от преоценката на практика е нулев.
f) Въздействие по отношение на нетни приходи от лихви
Агрегираните нетни приходи от лихви в извадката намаляват с 68 млрд. eвро до
2018 г. в неблагоприятния сценарий в сравнение с началната точка -20% спад от
335 млрд. eвро на 267 млрд. eвро (виж Фигура 15). Това намаление се дължи на няколко компонента. Докато нарастването на лихвените проценти, както е дефинирано
в сценария, може да има положително въздействие върху доходите, макар и ограничено от ограниченото преминаване към повишаващите се ставки. Това се компенсира
от нарастващите разходи за финансиране. Използваната методологията изисква банките да бъдат консервативни в третирането на неплатежоспособните активи, като не
приемат лихвени приходи. Последните представляват най-голямата част от цялостния ефект от нетния лихвен доход върху капитала.
Въпреки че нетният лихвен доход има положителен принос към капитала, той намалява значително в сравнение с началната точка, т.е. приносът му за капитало342

Годишник на БСУ

том XL, 2019

образуването е по-нисък от този, който би предположил постоянен нетен приход от
лихви. Кумулативният нетен лихвен доход за период от 3 години е с 170 млрд. eвро
по-нисък, отколкото би бил придържащ константата на началната стойност, което е
равностойно на по-нисък принос от 180 базисни пункта за съотношението на базовия
собствен капитал в края на 2018 г. (64% от общото въздействие) и от компресирания
нетен лихвен марж (36% от въздействието). Трябва да се отбележи, че методологията
предписва един особен стимул за увеличаване на разходите за финансиране, основно
на базата на външен рейтинг на банките.
Фигура 15.
Развитие на съвкупния нетен лихвен доход - еволюцията на приходите и
разходите от лихви и принос към кумулативното въздействие (млрд. евро).

Промяната в нетния лихвен доход в сравнение с 2015 г. се различава значително
в отделните страни. Най-малко въздействие се очаква от банките от Дания (-7%),
докато банките от Финландия, Ирландия и Норвегия показват въздействие от над
30%, а в случая с Норвегия – над 40%.
При изключителни случаи на законосъобразни съвпадения на финансиране
между активите и пасивите могат да бъдат определени като част от процеса на осигуряване на качеството, което трябва да се вземе предвид при стрес теста. Например
датските ипотечни институции се придържат към този принцип на финансиране, който по отношение на строителството предполага пълно прехвърляне на разходите за
финансиране на кредитополучателите.
g) По вида на операционния риск
Методологията на стрес теста в Европейски съюз през 2016 г. изисква от банките
да планират загуби от операционен риск, като прилагат своите вътрешни модели, но
подлежат на стриктни регламентации, основаващи се на техния опит. По-специално,
бяха определени допълнителни изисквания за ориентиране и отчетност за събития,
свързани с рискове от материални поведения, определени основно от взаимодействието между надзорни органи и банки. Те включват погрешни продажби, манипулиране на пазара и „изпиране на пари”. Агрегираните кумулативни загуби от операционен риск в неблагоприятния сценарий възлизат на 105 млрд. eвро. Проведени са
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загуби от рискове от 71 млрд. eвро, а останалата част се състои от прогнозирани
загуби, класифицирани като друг операционен риск или загуби, които не могат да
бъдат класифицирани, поради подхода на прогнозиране, прилаган от съответните
банки (виж Фигура 16). Общо 15 банки оценят влиянието на риска от поведение над
1 млрд. евро. Що се отнася до изходната точка, загубите от операционен риск се
очаква да нараснат с 45.45% от 33 млрд. eвро през 2015 г. на 48 млрд. eвро през 2016 г.
в неблагоприятния сценарий, и увеличение на загубите от 27 млрд. eвро през 2015 г.
на 37 млрд. eвро през 2016 г., т.е. с +37.04%.
Фигура 16.
Развитие на загубите от операционен риск - принос на поведенческия риск
за кумулативните загуби в неблагоприятния сценарий (млрд. eвро).

h) Нелихвени приходи, разходи и капитал
Основните елементи, отчитащи останалите промени в капиталовата позиция на
банките, които не се дължат на въздействието на видовете рискове, обхванати погоре. Те включват нетните приходи от такси и комисиони, приходи от дивиденти,
както и административни и други оперативни разходи. При неблагоприятния сценарий нетните приходи от такси и комисиони и приходи от дивиденти намаляват с
15 млрд. евро или 8% от 2015 г. за всяка от планираните години. Общата методология изисква от банките да проектират административни и други оперативни разходи,
заемани на начално ниво. Прогнозите обаче могат да бъдат под стойностите за 2015 г.,
ако компетентните органи биха одобрили избраните разходни позиции през 2015 г.
да бъдат третирани като еднократни разходи, които няма да настъпят през 2016-2018 г.
Другите случаи, в които е разрешено намаляването на разходната база, включва
по-специално намаляването на променливите компенсации, за да се спазят членове
129 и 140 от Директивата за капиталовите изисквания 2013/36/ЕС, т.е. ограничения
на разпределението, ако банката не успее да изпълни изискванията на комбинирания
буфер. В резултат на това разходите намаляват с 29 млрд. евро или 7% в неблагоприятния сценарий от 2015 до 2018 г. като еднократните корекции, възлизат на
6 млрд. евро (21%) от намалението (виж Фигура 17). Кумулативното намаление с
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еднократни разходи през трите години е 17 милиарда евро в базовата линия и 16 милиарда евро в неблагоприятния сценарий.
Допълнителен принос към общата печалба и загуба са другите оперативни приходи. Те определено намаляват с 3% от 2015 г. до 2018 г. в неблагоприятния сценарий.
Техният кумулативен принос към приходите в абсолютна сума е 228 млрд. eвро.
Фигура 17.
Развитие на нетните приходи от такси и комисиони и приходи от дивиденти
и административни разходи и други оперативни разходи (млрд. eвро).

Еднократни корекции в методологията за стрес-тестирането в Европейски съюз
през 2016 г. уточняват, че административните разходи и другите оперативни разходи
не могат да паднат под стойността, наблюдавана през 2015 г. Корекциите на това
ограничение за еднократни ефекти са разрешени само при редица ограничения. Те са
предмет на задълбочено гарантиране на качеството и одобрение от компетентния
орган след прегледа на Съвета на надзорните органи на Европейския банков орган.
По-конкретно банките трябва да предоставят неоспорими доказателства за невъзобновяване на събитието и разумна оценка на повтарящата се част от разходите. Наймного пет случая могат да бъдат представени от банката за разглеждане от съответния компетентен орган.
Допустими са следните случаи за оценка като еднократно събитие, а именно:
Първо, Очаквани бъдещи намаления на разходите, поради отчуждаване на
бизнес единици през 2015 г .;
Второ, Преструктурирането на бизнес единиците, включително мерки, които са
част от одобрения от Европейската Комисия план за преструктуриране, което води до
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по-голяма интеграция на еднократните разходи, преди да се постигнат общите
синергии 9;
Трето, Преструктуриране/съкращаване на служителите и свързаните с тях разходи за прекратяване на трудовото правоотношение.
Полученото въздействие от еднократните корекции се оповестява в индивидуалните резултати за всяка банка. Общо 21 банки коригираха своите прогнози за разходите въз основа на еднократни събития през 2015 г.
i) Реакция на шока върху глобалния пазар
Шокът на глобалния пазар е набор от мигновени, хипотетични шокове на голям
набор от рискови фактори. Обикновено тези сътресения водят до големи и внезапни
промени в цените на активите, лихвените проценти и спредовете, което отразява
общата пазарна и повишена несигурност. Компонентите на шока на глобалния пазар
се състоят от шокове за голям брой рискови фактори, които включват широк спектър
от финансови пазари променливи, които влияят върху цените на активите, като
например кредитен спред или доходност върху облигации, а в някои случаи включват и шокове на стойността на самата позиция (например пазарната стойност на позициите на частните капиталови инструменти).
Банковите холдингови дружества със значителна търговска дейност ще трябва да
включат шока от световния пазар като част от техните неблагоприятни и неблагоприятни сценарии за надзор. За този цикъл шест банкови холдингови дружества са
предмет на компонентите на шока от глобалния пазар, а именно: Bank of America
Corporation; Citigroup Inc.; The Goldman Sachs Group, Inc.; JPMorgan Chase & Co.;
Morgan Stanley; и Wells Fargo & Company. Освен това, определени големи и силно
взаимосвързани банкови холдингови дружества трябва да прилагат същия шок от
глобалния пазар за техните експозиции на контрагенти към загуби по проекти по
компонента на сценария за неизпълнение на контрагента. Банковите холдинги могат
да използват данни към датата, която съответства на техния седмичен цикъл на
вътрешен отчет за риска, стига той да съвпадне през работната седмица с дата за
шока от световния пазар.
Компонентът на шока от глобалния пазар за неблагоприятния сценарий симулира
разширена среда с нисък растеж и намалена пазарната волатилност в повечето класове активи и срочни структури. Доходността на деривативните финансови инструменти и свързаната с тях пазарна колебливост се движат по-ниско, докато размерът
на суапите се увеличава. Поради намаленото търсене глобалните цени на суровините
намаляват умерено, докато обезпечените с ипотека ценни книжа и вътрешните кредитни спредове се увеличават по-ускорено. Изборът на ефективни валутни пазари
също претъпява получаващите се по-малки сътресения. Пазарите на акции претърпяват лека корекция с измерено увеличение на волатилността.

9

Synergy (също synergism) – според Cambridge English Dictionary „комбинираната мощност на
група неща, когато те работят заедно, е по-голяма от общата мощност, постигната от всеки работещ поотделно”, т.е. взаимодействието на елементи, които, когато се комбинират, дават общ
ефект, който е по-голям от сбора на отделните елементи, вноски и т.н. (Available from:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/synergy. Accessed 5th November 2019).
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Заключение
(i) Скоростният неблагоприятен сценарий на глобалния пазарен шок се състои
от три основни елемента: внезапно рязко нарастване на общите рискови премии и
кредитния риск; значителна неликвидност на пазара; и политиката на една или повече големи банково-кредитни институции, бързо да продават различни активи в един
по-крехък пазар.
(ii) Влошаването на ликвидността е най-тежко на тези пазари на активи, които
обикновено са по-малко ликвидни, като секюритизираните от не финансиране продукти, корпоративния дълг и фондовете за дялово участие, и е по-слабо изразено на
онези пазари, които обикновено са по-ликвидни, като например свободно използваемите чуждестранни валути, и американските държавни ценни книжа. В този смисъл,
пазарите са изправени пред значително влошаване на условията по отношение на
ликвидността, които като цяло са съпоставими с промените в оценките на активите
през периода 2007-2009 г.
(iii) Тежестта на влошаване отразява пазарните условия, които биха могли да
възникнат в случай на значително оттегляне на пазарната ликвидност, при която
участниците на пазара са по-малко способни да се ангажират с пазарни транзакции,
които биха могли да компенсират или да ограничат не ефективна волатилност на
цените.
(iv) Влошаването на ликвидността също води до покачване на цените на свързаните активи. По-специално, оценката на някои ценни книжа на паричния пазар и техните колективни деривати се провалят, тъй като нормалната пазарна механика, която
обикновено би довела до малки ценови разлики, се възпрепятства от липсата на пазарна ликвидност. По-конкретно, коригираните спрямо опциите спредове на ценни
книжа, обезпечени с ипотека върху агенции, се увеличават значително.
(v) Кривите на доходността на държавните облигации претърпяват изменения
в равнището и формата, поради повишеното отклонение от страна на участниците на
пазара. Липсата на качество и ликвидност на инструментите в засегнатите пазари
налагат прибягване до американски безрискови лихви. Кривите на доходността за
държавни облигации обикновено се увеличават в развитите икономики, докато волатилността се увеличава в сроковата структура. Страните в развиващите се пазари с
влошаващите се икономически и фискални сметки би следвало да получат рязко увеличение на спредовете на държавните облигации.
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MOTIVATION OF EMPLOYEES THROUGH GAMIFICATION
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Abstract: This article presents the gamification as a new, but useful instrument for building
employee motivation, increasing work satisfaction; improving corporate image and affiliate
loyalty in sustainable manner.
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Въведение
Употребата на терминът „игровизация“ започва през 2008 г. и концепцията,
стояща зад него, бързо набира популярност. Първоначално за игровизация се говори
предимно в дигиталните медии, но скоро след това тя започва да се използва и в редица други бизнес сектори. През 2010 г., макар и все още неясна, концепцията за игровизацията се споменава на няколко конференции, а през 2011 г. намира общо
приета дефиниция, формулирана от Детердинг и неговите колеги по следния начин –
„игровизацията е употреба на игрови елементи и дизайн в неигрови контекст“ [1].
Важно е да се направи разграничение между сериозните игри и игровизацията. И
игровизацията подобно на сериозните игри се използва за цели различни от общоприетата употреба на игрите, която е за доставяне на лично удоволствие от преживяването. При сериозните игри се използва цялостно завършена игра за цели, различни
от забавлението. При игровизацията се използват елементи на игра в неигрови контекст. Добре осъществената игровизация се подчинява на системния принцип по смисъла, влаган от Ръсел Акофф, но не включва всички характеристики на играта, а част
от тях – в зависимост от конкретния случай.
В корпоративния свят целта на игоровизацията е да подпомогне компаниите в
постигането на заложените бизнес цели, независимо дали те са свързани с намаляване на разходите, повишаване на производителността, подобряването на удовлетвореността на клиентите или разработването на иновативни решения. Игровизацията намира проявление като техника, използваща игрови елементи, стилове и механизми в
неигрови контекст с цел задържане на интереса на потребителите, ангажиране на служителите или най-общо казано – стимулиране на желаното поведение. Иразът
„игрови механизми“ обикновено реферира към различни състезателни елементи като
класации, точкови системи и скали. Но в определен контекст е по-добре да се използват механизми, които отчитат постиженията без да имат състезателен характер. Такива са прогресните скали, значките, баджовете и др. Подобни елементи намират все
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по-широко проявление и сред българските компании – най-вече в сферата на търговията и услугите [2].
Настоящата статия разглежда как тези и други игрови елементи биха могли да се
използват като инструмент за изграждане на устойчива вътрешна мотивация, ангажираност и служителска лоялност.
Мотивация на служителите
Често понятията за удовлетвореност, мотивираност и отдаденост на служителите
се смесват. Действително мотивираните и отдадени на организацията служители
обикновенно са доволни от работното си място, но връзката не е двупосочна. Не е задължително удовлетворените от заплащането, условията на работа и отношенито на
работодателя към тях служители да бъдат мотивирани да изпълняват максимално
добре задълженията си или пък да приемат като свои целите на компанията.
Множество мениджърски концепции изтъкват важността всички служители на
фирмата да осъзнаят и да приемат идеите, целите и плановете на организацията като
свои. Успешният лидер трябва да се погрижи служителите да се асоциират с приетите мисия и визия на организацията, като се почувстват част от един общ и сплотен
колектив. За целта служителите трябва да бъдат убедени в постижимостта на поставените цели, реализируемостта на поставените планове и в крайна сметка, в успеха
на организациятa в конкурентната борба. Чувството за принадлежност към колектива
е огромен мотиватор за изпълнение на поетите задачи по най-добрия начин, като в
същото време е носител на вътрешно удовлетворение за личността на служителите.
Изграждането на сплотен колектив е същността на създаването на добре работеща и
фокусирана система. Проявлението на конформизъм на работното място увлича служителите в общата вълна на действие, като по този начин се реализира ефектът на нарастващите предимства. В организацията се разгаря една самоподдържаща се еуфория, благодарение на която дори изключително смелата визия започва да изглежда
лесно постижима.
Проблемът за измерването на служителската мотивация или на това доколко персоналът е отдаден на организационното развитие е трудна задача пред изследователите, работещи по темата. Емоционалният оттенък на въпроса прави невъзможно
въвеждането на математически коефициенти, с чиято помощ обективно и сравнително лесно да се даде оценка на мотивацията и отдадеността. На практика, най-доброто,
до което е достигнала управленската наука по темата е използването на различни анкетни механизми за измерване на служителските нагласи.
Като показател за мотивираността на служителите също така в практиката се използва средният брой на предложенията за подобряване на организационните процеси на служител. С връзката между броя на предложенията и служителката мотивация
обаче трябва да се подхожда внимателно. Преди да се правят каквито и да са изводи
на базата на този показател, трябва да бъде отговорено на два въпроса. Първият е дали предложенията са резултат от вътрешната мотивация на служителите и обвързаността им с развитието на компанията или е резултат от действащо изискване към
служителите или наличие на система за стимулиране чрез бонуси и други награди.
Вторият въпрос се отнася до това каква част от получените от служителите предложения са приети и имплементирани – това, от една страна, е свидетелство за качествата на получените предложения, а от друга страна, е важно за последващата мотивация на служителите. Ако служителските предложения никога не биват реализирани,
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хората не само нямат стимул да продължат да споделят идеите си, но и се чувстват
недооценени, респективно неудовлетворени от отношението на мениджмънта.
Оставяйки настрана проблемите, свързани с измерването на служителската мотивация и отдаденост, трябва да отбележим, че именно те са в основата на фирменото
знание. Колкото по-мотивирани са служителите и колкото по-обвързани се чувстват
те с организационните цели, толкова по старателни ще бъдат в работата си. А това
старание предизвиква желание за усъвършенстване, т.е. подобряване на собствените
умения и компетенции, за да могат по ефективно и ефикасно да се изпълняват работните задължения. В същото време, служителите, които се асоциират с организацията
и приемат нейните мисия и визия, биват значително по-склонни да споделят добрите
практики и новите знания, за да могат не само те да се възползват от тях, но и останалите във фирмата, т.е. за да може да израстне организацията като цяло. Мотивираните и отдадени служители проявяват по-слаб егоизъм и влизат в ролята на проводници
на фирменото знание. Те осъзнават, че техният успех ще дойде тогава, когато успява
организацията, от която са част. Без подхранването на служителската мотивация и
отдаденост, инвестициите във информационни системи, обучения и курсове ще дават
незадоволителни резултати и по-слаба ефективност.
Ангажираността на служителите обикновенно се определя като емоционалната
им свързаност с организацията и нейните цели. В сферата на човешките ресурси е
общоприето, че ангажираността на служителите е от ключово значение за успеха на
дадена стопанска или нестопанска организация. Изследваният показват, че компаниите с по-висока ангажираност на своите служители постигат по-добри резултати в
някои от основните приоритети на съвременния бизнес като [3]:
- по-висока клиентска лоялност;
- по-високо качество на производството;
- по-слабо текучество на работната сила;
- по-високи приходи и възвръщаемост.
Изглежда, че мотивираността и емоционалната свързаност на служителите с организацията могат да помогнат за развитието на конкурентни предимства в тези основополагащи направления за фирмения успех. За да подобрят основата на конкурентните си предимства, фирмите трябва да изградят екип от мотивирани и отдадени
на работата си служители – такива, които се чувстват спокойни, уверени и удовлетворени от работното си място. След като се сдобият с хората с необходимия характер,
компаниите следва да инвестират в нарастване на знанията, уменията и компетенциите на тези свои служители. Успоредно с това трябва да бъдат разработени и внедрени ефкетивни информационни системи, които да бъдат съобразени с вътрешната
структура, небходима за бъдещия успех на организацията. Ако постигне всичко това,
топ мениджмънтът може да бъде относително спокоен за бъдещото развитие на бизнеса, защото, както все по-често изтъкват предприемачите от информационната епоха, най-важни в бизнеса са хората.
Един от най-успешните и вдъхновяващи социални предприемачи на двадесет и
първи век е основателят на Проект африкански затвори1 Александър Маклейн. Той
1

Проект африкански затвори е неправителствена организация опитваща се да предизвика
съществена промяна в условията в затворите в Африка, като се въведат почти изцяло липсващите медицинска, образователна и правна помощ. Благодарение на дейността на организацията смъртността в някои затвори е намаляла с над 10 пъти, неуки затворници получават образование, а огрмен брой смъртни присъди биват отменени.
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е избрал да се бори за промяна в едни от най-тъмните и безнадеждни места, които
съществъват на Земята. Попитан – кой е най-добрият съвет, който може да даде,
Маклейн започва своя отговор така [4, стр. 157]:
„И най-клетият на вид човек е пълен с дарби и умения, каквито не можете да си
представите ...“
Ролята на мениджъра е да си представи тези умения и да подпомогне тяхното
развитие. Дали обаче това развитие може да бъде приятно и забавно или е свързано с
множество образователни и квалификационни дейности, които допълнително натоварват служителите? Може би затова е трудно хората да бъдат мотивирани да се развиват и усъвършенстват. Може би ежедневната им работа ги натоварва достатъчно и
те нямат времевия ресурс и психическите сили, необходими за добиването на нови
умения.
На ексцентричния британски режисьор, актьор и драматург сър Ноел Кауърд се
приписва репликата:
„Работата е по-забавна от забавленията“
Пред нас стои задачата да разберем как обучението и предаването на фирмено
знание може да бъде забавно, а не натоварващо, отегчително и уморително. За целта
ще разгледаме как мотивирането на служителите, стимулирането на тяхната отдаденост, развитие и споделяне на знание могат да бъдат постигнати под формата на игра
или по-точно чрез елементите на игра, чрез игровизацията.
Игровизация и мотивация на служителите
Както беше разгледано, сред основните инструменти за постигане на ангажираност и мотивираност попадат различните форми на обратна връзка от служителите,
проучвания и анкети сред тях, събиране на предложения и даване на възможност на
всеки служител да допринесе за стратегическата визия на компанията. За стимулирането на тези активности се въвеждат различни програми за служителска лоялност, изграждане на вътрешни социялни мрежи и мениджмънт системи, свързващи оперативните служители с висшето ръководство на организацията. Всички тези програми подобно на игрите използват елементи като обратна връзка, награди, дигитални технологии и прочие. В тази връзка редица организации осъзнават, че работното място
може да бъде ползотворно поле за игровизация, целяща подсилване на служителската
ангажираност по един приятен и удовлетворяващ начин. Някои компании не само
въвеждат игровизация във вътрешните си социални и информационни платформи, но
и взимат под внимание участието в тях при регулярната оценка на служителското
представяне. Сред компаниите, които активно започват да използват игровизация във
вътрешните си ситеми за изграждане на служителска лоялност, намират място световни бизнес лидери като Google, SAP, Microsoft, Deloitte, EMC, Omnicare, Liveops и
много други иновационни компании [5].
Например от 2006 г. SAP използват игрови елементи като точки, баджове, скали
за успеваемост и ранглисти в своята вътрешна социална мрежа – SAP Community
Network. Първоначално мениджмънтът на SAP предоставя материални стимули за
участие в системата като тениски и други дребни подаръци, засвидетелстващи добро
постижение. По-късно заменят обръщението на натрупаните точки в награди с обръщение в подкрепа на благотворителни каузи. Всъщност, това е един много хитър ход
от страна на дизайнерите на системата, защото благотворителността предизвиква посилна ангажираност от материалните стимули. В последващ момент от SAP започват
да включват представянето в ранглистата на SAP Community Network при оценката
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на изпълнението на служителските задължения, като това дори рефлектира върху
кариерното израстване.
Microsoft Corporation използват множество игрови системи за стимулиране на
вътрешната производителност в компанията. Чрез програмата Communicate Hope
компанията успешно мотивира своите партньори и служители, тестващи продуктите
й да търсят старателно всякакви потребителски грешки и да предоставят бърза обратна връзка. Програмата обвързва резултатите на отделните потребители (тяхната
ефективност) с подпомагането на избрани от тях благотворителни каузи. И тук дизайнерите се възползват от подхранващата сила на благотворителната дейност що се
отнася до устойчивост на мотивацията. Използвайки умело разработена игровизация,
от Microsoft едновременно успяват да подпомогнат благородни инициативи, да подобрят корпоративния си имидж и да увеличат с 16 пъти получаваната обратна връзка
от партьорите и служителите си [6].
Тези и много други примери свидетелстват, че игровизацията може да се използва като инструмент за подсилване на служителската ангажираност с компанията и
нейните цели. Но какви са причните, които карат хората да се активизират, когато в
процеса бъдат въведени игрови елементи? Ако успеем да отговорим на този въпрос,
бихме могли да дефинираме полезни съвети, свързани с дизайна на вътрешните корпоративни системи. За тази цел нека първо обясним защо предавания като X-Factor и
Търси талант са отлични примери за игровизация, а след това ще разгледаме как от
Slalom Consulting превръщат комуникационната си система от слабоефективна в отличен пример за успешен процес с игрови елементи.
Предаванията X-Factor и Търси талант са отличен пример не само за развлекателна телевизионна програма, но и за това как може да се подсили ангажираността и да
се промени поведението както на служителите, така и на клиентите. Участниците в
тези предавания, на практика, са хора на изкуството, които се надяват да сключат договор с продуцентска компания. Преди появата на подобни шоу програми традиционният западен продуцентски модел се базира на търсене (посредством т.нар. скаути)
на таланти, които, ако получат одобрение от компания разпространител (звукозаписна, издателска или друга таква), ще си подсигурят и съответния договор. Клиентското одобрение и ангажираност пък се измерва посредством класации за излъчване на
музикални хитове, брой продажби и други подобни пазарни показатели.
Това, което, на практика, правят споменатите телевизионни програми, е да превърнат процеса по подбор на таланти в публичен кастинг, където зрителската аудитория формира една голяма фокус група, чиито предпочитания и реакции определят
продуцентските решения. На практика, още преди да излязат на сцената участниците
сключват договор с продуцентската компания, стояща зад предаването. Това наподобява поведенито на много други работодатели, които първоначално наемат своите
служители на договор с изпитателен срок. По време на кастингите (изпитателния
срок) продуцентът има възможност да избере най-подходящите за него служители
(участници в шоуто). Изключително хитрото в този модел е, че на практика, решението на продуцента работодател е продиктувано от реакцията на крайния клиент –
публиката. Публичният кастинг и зрителският вот модифицират традиционния процес по разработване на продукт и подобряват клиентското преживяване като го превръщат във форма на игра. По този начин подборът на персонала (или продукта на
продуцентската дейност) се видоизменя чрез игровизация, а рискът от вземането на
неправилни решения, на практика, се минимизира.
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В същото време, ангажираността и мотивираността на служителите – участниците в кастингите – се подсилва от подчертаната конкурентна среда, което ги стимулира да се постараят да демонстрират най-доброто от себе си. За това значително помага и непосредствената обратна връзка, която те получават от реакцията на публиката – клиентите на техния пърформанс. Всеки един участник може да наблюдава не
само изпълнението на своите конкуренти, но и реакцията на публиката на това изпълнение, което несъмнено мотивира участнците да моделират собственото си представяне така, че да отговорят на очакванията на аудиторията. Дизайнерите на този процес се възползват от мотивацията, която дава конкуренцията, защото всеки човек иска да задоволи своя капризен Аз и да поддържа егоцентричната си представа, като се
представи по-добре от останалите участници в шоуто. В същото време, отлично е
оползотворена и непосредствената обратна връзка, която неминуемо подобрява крайния резултат, като го превежда към очакванията на клиентите.
Успоредно с това, моделът на програми като X-Factor и Търси талант променя и
клиентското преживяване, като повишава клиентската ангажираност, включвайки
своята аудитория в началния етап на подбор. Така клиентите (зрителите) се свързват
на емоционално ниво с участниците, като симпатизират повече на едни и по-малко –
на други. В крайна сметка, чрез системата за гласуване доминиращите симпатии
определят и крайния победител в шоуто, но широката начална база предизвиква поголяма клиентска маса (аудиторията), емоционално свързана с цялостния продукт.
Обикновенно моделите на игровизация са насочени или към служителите или
към клиентите, но моделът на разгледаните развлекателни предавания е отличен пример за това как един добре разработен игрови модел може едновременно да подобри
подбора на служителите и тяхното представяне и в същото време клиентската ангажираност и удовлетвореност. Изуметелно е как тези игри карат конкуриращи се
участници и зрители съвместно да участват в селекцията, маркетинговата реклама и в
крайна сметка, създаването на знаменитости. По този начин продуцентските компании създават продукт – телевизионно шоу, който не само им носи приходи, но и им
генерира други успешни продукти – широко харесвани знаменитости.
Нека сменим фокуса от телевизионните програми към един друг мултимилиарден
сектор – бизнес консултантските услуги. Един от големите играчи в този сектор в
Съединените американски щати е оценяваната за над милиард долара компания –
Slalom Consulting. С нейните над 5 000 души персонал, разпръснати на територията
на САЩ, компанията среща трудности в работната комуникация между служителите
от отделните офиси и с тази цел внедрява корпоративна комуникационна система,
базирана на подхода на игровизация. Въпреки че от Slalom Consulting въвеждат
точкова сиситема, насърчения и ранглиста на участниците, подобни на разгледаните
по-горе успешни примери, едва 5% от служителите на компанията взимат активно
участие в новата система [7]. На практика тя претърпява неуспех, защото не съумява
да предизвика интерес сред потенциалните си участници.
Вместо да се откажат обаче от Slalom Consulting решават да променят дизайна на
информационната си система. От компанията проявяват находчивост и променят
участващите единици от отделните служители на сформираните в структурата й работни екипи. Така всеки един, който избере да не използва активно системата, ощетява най-близките си колеги, а всеки един, който работи активно с нея, допринася за
резултата, респективно за имиджа на своя екип. В резултат на тази промяна 90% от
служителите на компанията започват активно да изолзват новата система, създават се
по-добри колегилани взаимоотношения между персонала на Slalom Consulting и на354
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раства преносът на ноу-хау между отдените офиси. Изглежда въвеждането на екипност в дизайна на игровизацията допринася значително за ангажирането на участниците. Отборното чувство дава тласък на конформизма, който мотивира определено
поведение – в случая използването на новата комуникационна система.
От споменатите примери става ясно, че внедряването на игрови елементи не е
достатъчно условие за засилване на мотивацията и моделиране на желаното поведение. Както всяка нова област и игровизацията крие редица предизвикателства. В същото време, добре структурираната система, базирана на игровизация, би могла да
бъде от ключово значение за успеха на даден бизнес или за създаването на нов бизнес, както в случая с разгледаните телевизионни предавания. За да бъде успешна игровизацията, тя трябва да бъде съобразена със съответната бизнес и културна среда и
с поведенческите предразположености на бенефициентите на системата. В този смисъл дизайнерите на игровите системи биха могли да почерпят опит и идеи от достиженията на когнитивната и поведенческата психология. Въз основа на тях те биха
могли да разработят широк инструментариум с игрови елементи, постигащ стимулиране на желаното поведение. Така или иначе, игровизацията на бизнес процесите е
една зараждаща се област, даваща благодатно поле за творчество, а добрите и лошите
примери несъмнено ще нарастват през следващите години.
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Анотация: В предложената статия са разгледани основните модели на власт и
влияние в процеса на комуникацията между социалните обекти в различни социални
сфери. Това са подчинението, конформизмът, внушението и манипулацията. Те намират приложение в реалните и виртуалните форми на взаимодействие между
индивидите, в интимното и деловото общуване, в медиите и масовите комуникации. Дефинирани са основните конструкти, релевантни на проблематиката за
социалните влияния.
Ключови думи: власт, модели на социално влияние, организации.
Abstract: The proposed article examines the main models of power and influence in the
process of communication between social objects in different social spheres. These are
obedience, conformism, suggestion and manipulation. They find application in real and
virtual forms of interaction between individuals, in intimate and business communication,
in the media and mass communications. The basic constructs relevant to the issue of social
influences are defined.
Key words: power, models of social influence, organizations
1. КОМУНИКАЦИЯ
Комуникацията е в основата на доброто публично управление, тя е важна за изграждането на междуличностните отношения, в смисъл на взаимодействие, за предоставяне на информация и обратна връзка между комуникиращите страни. Поначало
терминът комуникация се смята за еквивалентен, т.е. за синоним на общуване. Но у
нас както посочва Д. Александрова под общуване се разбира взаимодействието между хората, а чрез термина комуникация се обозначава пренасянето на информация
посредством медиите, което се дължи на процесите на глобализация.[1] В научните
среди има и друго определение за комуникация, при което предаваното съобщение се
разглежда като система от символи: „Комуникация е предаване на символи от гледна
точка на едно лице или група към друго, ако значението на символа на подателя е
разбираем за получателя“.[22]
За разлика от Лайбниц, който се смята за първия учен, развиващ теорията на комуникацията като предаване на ускорението между 2 тела, които имат контакт по356
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между си, самия термин комуникация няма смисъла на типично човешко взаимодействие. Но за немския филисоф Кристиян Волф това е точно обратно.[13] А за
френския учен Бернар Тусен приема комуникацията като изграждане на кодирани
отношения между говорещия и слушащия, при условие, че по време на комуникационния процес ролите могат да бъдат разменени.[5] Според Д. Александрова комуникацията има различни значения.[1]
 Обмяната на информация между адресата и адресанта не означава във всички
случаи наличие на диалог;
 Комуникацията може да е акт на приемане на нещо, а не на изпращане;
 Пренос на идеи, мисли и значения;
 Връзка или съединение;
 Физически трансфер – комуникация на светлина, топлина;
 Разговор – обмен на мнения.
Комуникационният процес може да се разглежда като инструмент за оказване на
влияние в социалните сфери. Един от водещите модели, чрез които се оказва влияние
в комуникацията в социален контекст е подчинението.
2. ПОДЧИНЕНИЕ
Когато става въпрос за подчинение, трябва да има определен авторитет, който да
предизвика подчинението, а от др. страна е необходима група, която да подлежи на
подчинение. Авторитетът е синоним на влияние, престиж, обаяние и респект и те са
свързани с властта и подчинението в различните му форми. Социалният психолог
Стенли Милграм прави поредица от изследвания, известни като „сляпото подчинение
на авторитета“, а интересът му е предизвикан от факта, че по време на Холокоста
нацистите много лесно и послушно избиват евреите.[5] С това доказва, че всеки човек подлежи в по-голяма или по-малка степен на подчинение, в зависимост от ситуацията и успява да докаже следното:
 Степента на подчинение намалява, колкото повече жертвата се приближава до
субекта;
 Физическото присъствие на авторитета постига много по-голямо подчинение,
отколкото авторитет, който издава заповедите си по телефона;
 Престижът на институциите, откъдето идват заповедите, както и личностните
характеристики на авторитета не влияят съществено върху подчинението.[12]
Филип Зимбардо извежда 10 метода от изследванията на Милграм, свързани с
подчинението, съответстващи на стратегиите на подчинение в реалния живот, които
са:
1/ За псевдоправен начин за контрол на човешкото поведение се смята предварителното договорно задължение.
2/ Смислените роли на участниците, носещи положителни ценности, активират
сценариите за реакция.
3/ Основните правила са зададени като задължителни и не може да се прави отклонение.
4/ Заместването на неприятната реалност с желателна риторика води до подчинение.
5/ Възможност за абдикиране от отговорност за отрицателните последици.
6/ Пътят към подчинението се създава с първа стъпка последвана от силен натиск, докато се стигне до абсолютно подчинение.
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7/ В последователността на стъпките всичко трябва да е с едва забележими разлики между отделните действия.
8/ Постепенната промяна на природата на авторитета първоначално предизвиква
подчинение, а на по-късен етап объркване, което води до безмисловно подчинение.
9/ Затрудняване на процеса, водещ към изхода от ситуацията е свързано с поведенческо подчинение.
10/ Предлагане на идеология, оправдаваща използването на средства за постигане
на определена цел, което е известна тактика под името „прикритие“. Това е ползвал и
Хитлер, който казва, че може да осигури сигурност в замяна на отказ от страна на хората на тяхната свобода, което му дава възможност за по-качествен контрол.
[12, стр. 439-442]
Моделът на Милграм на подчинението се разширява от редица изследователи от
цял свят и се прилага в образованието, медицината и др. Самият той успява да докаже, че Хитлер е авторитетът, който успява да намери начин за подчинение на тези,
които избиват евреите по времето на Втората световна война и Милграм доказва нацистката връзка с тази на подчинението на обикновените граждани. Зимбардо обобщава, че намаляването на личната отговорност и себенаблюдението позволява на извършителите на действия, свързани с подчинението, без ограничението на съвестта.
Дехуманизацията отнема човешката природа на потенциалните жертви, превръщайки ги в нещо, подобно на животни, в нищо.[12, стр.470] Жертви, са хората, които, се подчиняват на даден авторитет и извършват нехуманни действия под влиянието на този авторитет. До голяма степен управлението и подчинението се прави посредством комуникация, чрез издаване на заповеди и правила към хората, които са ръководени. Прякото подчинение е свързано с властта, а косвеното с влиянието на
ръководителя върху подчинените. Влиянието се приема подсъзнателно и затова съпротивата срещу това някой да влияе на околните не е толкова силна, както при упражняването на власт чрез принуда и заповеди[25]. Оптималното подчинение се
постига чрез подсъзнателно влияние, което зависи от комуникативните умения на
ръководителя: да внимава какво говори на екипа си, да прави умозаключения и да си
служи с аргументи, чрез които да акцентира върху важната информация и да избягва
ненужните детайли.[2]
При административното подчинение на авторитета се използва опосредствано
насилие, което се проявява чрез вербален тормоз, с цел подкопаване на самооценката
и достойнството. Хората с ниска самооценка са по-склонни да се поддадат на подчинение.
Механичното подчинение може да доведе до допускане на грешки и вземане на
неправилни решения, което често не се отчита, поради избягване от отговорността за
действията. Според Чалдини няколко вида символи могат да провокират нашето подчинение, без наличието на истински авторитет: [20]
 Титлите – осигурява се автоматично уважение самия символ – доктор, професор и др.
 Облеклото – трудно е да устоиш на човек, чиято визия е признак на власт и
авторитет, полицейска униформа, лекарска престилка, делови костюм и др.
 Атрибутите на властта – бижутата, автомобилите и др.
Различните видове власт са:
 Власт чрез награди
 Власт чрез принуда
 Експертна власт – упражняване на влияние над другите
358

Годишник на БСУ

том XL, 2019

 Референтна власт – образец на подражание
 Легитимна власт – власт, чрез правила и се налагат санкции, ако не се спазват
 Информационна власт – рационални, комуникационни умения.[21]3
Масовите комуникации въздействат върху рационалната и емоционалната страна
на човешкото съзнание и така се постига индивидуалното подчинение, свързано с
контролиране на нагласите на личността към обществените проявления.
Медиите влияят върху мисълта на хората и имат способността за промяна на
съзнанието им. Елиът Арънсън казва, че колкото е по-образован даден човек, толкова
по-скептично е настроен, а такива хора смятат, че са неподатливи на явно или скрито
убеждаване.[2] Медийната култура сега е доминираща култура, защото тя влияе на
умствено, психическо и емоционално ниво.[7] Един от начините за постигане на подчинение с помощта на медиите е чрез пропагандата. Тя е манипулативна социална
технология за убеждаващо въздействие, която е идеологически обвързана.[18] Пропагандата обхваща всички форми на масова комуникация, рекламата и връзките с
обществеността. По думите на М. Проданов тя е елемент на убеждаващата комуникация, като процесът на промяна на мнения, убеждения, нагласи, поведения като
резултат от определен тип комуникация между индивида и др. външни източници.
[25, стр.33]
Основната характеристика на източника на информация е достоверността, т.е.
съобщаваната информация трябва да е проверена и достоверна. М. Проданов разглежда подробно елементите, свързани с източника на информация: [25, стр.37-40]
 Компетентност на източника – да е интелигентен, образован, надарен с познания и професионални успехи човек, но ако реципиентът заема твърда позиция
по даден проблем, може да не се подаде на влияние;
 Доверието към източника – то се появява, когато реципиентът на информацията проектира собствените си виждания върху източника на информацията
за обективност, безпристрастност и липса на намерения за манипулиране и
лъжа.
3. КОНФОРМИЗЪМ
Макар и модел на социално влияние, какъвто е и подчинението, конформизмът се
различава от него. При подчинението трябва да има авторитет, който упражнява
власт, докато при конформизма влиянието се осъществява от една или повече личности, които се намират на същото ниво, както и лицето, върху което се оказва влияние. Индивидът променя собствените си становища и начин на поведение, за да постигне хармония с поведението на групата. Това означава, че човекът се отрича от
предишните си позиции, които смята за правилни, за да приеме новите позиции, за да
се впише адекватно в групата.
По думите на Йонка Балтаджиева общуването и взаимодействието в групата, механизмите, чрез които обществените влияния стигат до индивида, са част от процесите, които се извършват в малката група.[3] Основната причина за комфортното поведение при хората е страхът от отхвърляне, който се наблюдава още от детството.
Поради тази причина много хора се стремят по всякакъв начин да избегнат конфликтни ситуации и не желаят да отстояват позициите си, за да не се стигне до конфронтация в някой от членовете на групата. Това е и един от начините за бягство от
отговорността и свободата. М. Кехайова разглежда 3 типа влияние на групата върху
отделния индивид:
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 Информационно влияние – когато човека използва поведението и мнението на
членове от групата като полезен набор от информация;
 Нормативно влияние – когато човека оправдава груповите очаквания, за да
получи директна похвала или израз на харесване, за да избегне отхвърляне и
нехаресване;
 Влияние на споделените ценности/идентификационно влияние/ – човека използва възприетите групови норми и ценности като пътеводител за собствените си нагласи.[10] Конформизмът се появява поради определени причини и
зависи от конкретни фактори, които са в 3 групи: [25, стр.91-95]
 Индивидуалните особености на индивида, изложен на натиск – етническия
произход и половата принадлежност;
 Характеристиките на групата, източник на натиска – големина на групата,
степен на единомислие и равнище на компетентност на членовете;
 Отношението между индивида и групата – равнище на взаимозависимост
между двете страни, степен на привлекателност на групата за индивида, степен, в която човека се чувства добре приет от групата.
Заобиколени сме от конформно влияние, което предполага нашите действия и поведение в ежедневието ни. Понеже медиите и масовата комуникация са навсякъде
около нас в съвремието ни, характеризиращо се с технологичен възход, то ако искаме
да запазим собственото си самосъзнание, бихме могли да използваме защитните механизми – рационализация, идентичност, дисоциация, потиснатост/задържане на импулси, за да избегнат санкция/, заместване-компенсация, като те имат за цел да намалят конформното обществено въздействие. В противен случай рискуваме да се поддадем на най-сериозната форма на влияние в комуникацията – манипулацията.
4. МАНИПУЛАЦИЯ
Тя е един от най-широко разпространените модели на влияние във всички
социални контексти, и се разбира като синоним на измамата от хората, които са провокирани да вземат неизгодни за тях решения и се възприема като негативен социален феномен. За едни автори тя е много необходима и неизбежна, защото има хора,
които не могат и не умеят да мислят и това означава, че той трябва и може да бъде
манипулиран, защото би царяла анархия в обществото, а за други са необходими конкретни психологически изследвания, които да докажат наличието на манипулация.
В. Бондиков посочва няколко основни характеристики на манипулацията като
средство за убеждение:
- тя се употребява несъзнателно и на по-късен етап е осъзната като средство за
влияние;
- тя се разглежда и възприема като част от пропагандата;
- съотнасянето й към измамата и лъжата затрудняват съдържанието й;
- за осъществяването й е нужно вербален или невербален акт;
- тя трябва да се разглежда като средство за постигане на поставена цел.[4]
Едуард Бернайс, племенник на З. Фройд въвежда термините „групово съзнание“
и „манипулирано съзнание“ и е влиятелен манипулатор на общественото мнение в
САЩ през 20век, но за да се разберат думите му, е много важно да се разбере времето, в което живее. Той успява да подтикне масите да консумират продукти и услуги
на база ирационални желания, а не на рационални нужди и се смята, че той е автор на
PR/Връзки с обществеността/. Той доказва, че може да променя реалността, създавай360

Годишник на БСУ

том XL, 2019

ки нова реалност чрез манипулиране на индивида като част от колективното несъзнателно. „Много е лесно да спечелите приемане на вашата гледна точка, като цитирате
уважавани авторитети, излагате причините за вашия възглед и се позовавате на традициите, а не като казвате на някого, че греши, [26] казвайки Бернайс във връзка с
една от техниките си за манипулиране и получаване на съгласие.
Според Д. Рушкоф „Опитите да се повлияе на мнението на околните не са разрушителни, проблемът възниква, когато влиянието на даден човек или институция надвишава достойнствата на онова, което ни кара да направим“[14], т.е. моралните измерения не се свързват с това, по какъв начин се използва, а какви са нейните цели, за
какво се използва, понеже нерядко манипулацията е несъзнателна. Поради тази причина анализирането на моралните ценности на манипулацията зависи от гледната
точка и изводите не могат да бъдат конкретни, а по-скоро относителни. Социалната
психология дава по-различни определения за манипулацията:
 Съвкупност от методи за въздействие върху съзнанието на отделната личност,
върху дадено групово или масово съзнание или върху общественото мнение с
цел изграждане на нагласи, ценностни ориентири и мотивационни структури.
[8];
 Действие или внушение, което насочва реципиента към предлаганата от
актанта позиция/истина/ [11].
Изводът, който може да се направи от всички тези определения е, че манипулацията е начин на влияние с определена цел, осъществявано чрез скрито въздействие
върху хората, а манипулаторът се стреми да програмира определено поведение за
собствена изгода. В. Бондиков обобщава няколко социално-психологически характеристики на манипулацията: [4, стр.49-55]
 Манипулацията възниква само при комуникационно въздействие между 2 или
повече участници и трябва да се възприема като действие на обмяна на информация и като диалогичен процес с размяна на ролите;
 Повечето автори я определят като психологическо въздействие на подсъзнателно ниво между обекта и субекта и се разглежда като реакция;
 Разликата между манипулацията и другите типове въздействие е основно в това, че тя се осъществява по ненасилствен път и обектът има право на избор относно възприятията си; съобщението трябва да привлече вниманието на адресата, трябва да е възприето от него и запомнено, той преценява дали тя е важна за него и, ако е така, съобщението води до промяна на съзнанието и на
поведението и така се стига до манипулацията;
 Авторите, изтъкват задължителното условие, че целта й трябва да се пази в
тайна, защото няма да може да осъществи въздействие, а адресата е податлив
само ако вярва, че това, което се случва е нещо естествено, т.е. колкото поприкрита е, толкова по-ефективна е. Когато публичните личности са подкрепени от медиите, манипулацията, макар и явна, е достатъчно ефективна, за да
постигне целите си.
МАНИПУЛАТОРЪТ е със следните основни характеристики: привидно мил човек, който все ласкае и прави комплименти, знае как да предразположи, изглежда
много позитивен и настойчив; той е силен и властен, с позиции в обществото, използвайки агресивни подходи – заплахи, закани, грубост; той е добър психолог и знае
точно към коя емоция да се насочи, подлага на провокации; но може и да е абсолютно пасивен, но и едновременно с това и агресивен и самосъжалението е основният му
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подход; може и да е привидно безразличен и хладен, но в същото време точно подбира с кого и как да контактува. За постигане на целите си те използват различни
тактики:[6]
 Тактика на проектиране на вината;
 Тактика на жертвата;
 Тактика на засрамването и помагането;
 Тактика на постоянните извинения;
 Тактика на отричането от думите и на „празните“ думи;
 Тактика на поемането на отговорност;
 Тактика на предизвиканото съчувствие и ласкателство;
 Тактика на подправеното невежество;
 Тактика на отричане от действителността и селективно забравяне;
 Тактика на емоционалното отдръпване и триангулация;
 Тактика на отклоняване на вниманието;
 Тактика на манипулация на фактите.
При провеждане на интервю също се осъществява манипулация. Чрез пресата манипулацията е на по-ниско равнище, заради ниското потребление. Политиците с помощта на т.нар. четвърта власт постигат по-качествен социален и идеологически
контрол върху обществото, посредством медийната манипулация. Както казва
Рушкоф, в съвременния свят не печели най-добрият, а този, който ни е накарал да повярваме, че е най-добрият. Той разглежда рекламите, които, за да постигнат манипулативните си цели, вече не представят свойствата на даден продукт, а се стремят да
изградят определен образ на продукта пред аудиторията, който е замислен от маркетингови психолози и няма връзка със самия продукт. Част от самите средства и
техниките, които използва рекламата, целят да предизвикат заблуда и определени
внушения. Така скритото убеждаване представлява сбор от лингвистични, психологически и тактически методи за продажба, синтезирани и използващи определен комуникационен канал, чрез който да се оказва максимално въздействие. В подкрепа на
това твърдение искам да приложа един цитат на Уилям Бърнбак, който казва: Истината не е истина, докато хората не ви повярват, а те не могат да ви повярват, ако не
знаят, какво казвате. Те не могат да знаят, какво казвате, ако не ви слушат. Те няма да
ви слушат, ако не им е интересно. Няма да им е интересно, ако не им говорите оригинално, с въображение, живо. [19]
Най-ефективната манипулация от съвременна гледна точка е „лице в лице“ и минава през различни стадии: начален контакт, въвличане-привличане, близост, отдалечаване, прекратяване и се изгражда във времето като вид общуване. [16]
Друга маркетингова тактика за манипулация на потребителите, разгледани от М.
Проданов, са т.нар. тактики на сетивното въздействие – атакуване на зрителното им
възприятие, но не по-малко и върху слуха и обонянието. Спортните събития например не са свързани с предоставянето на определена информация, но целта им също е
да манипулира тълпата, чрез правилното разпределение на рекламните послания по
време на паузите, хората са най-силно емоционално ангажирани.
Бондиков посочва, че „след като сме затънали до гуша в информация, проблемът
вече не е да бягаме от нея, защото няма къде да се скрием, а да осъзнаем доколко тя е
манипулативна. [4, стр.11] В обобщение можем да кажем, че по своето същество всяка комуникационна кампания представлява вид манипулативна стратегия над целевата аудитория, към която е насочена и тя се осъществява предимно чрез информацията
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и начина й на поднасяне. Не всяка комуникация може да цели манипулация – в някои
случаи крайната цел е внушението – различни по своята същност.
5. ВНУШЕНИЕ
В социалната психология внушението се възприема като целенасочено неаргументирано въздействие на един човек върху друг или група, насочено към чувствата,
разума и волята на човека. Внушението е в основата на манипулацията, но не я изгражда напълно и затова трябва да се диференцира от нея. За разлика от нея внушението може да е тайно и явно. В българския език има много синоними на понятието
внушение – въздействие, влияние, подстрекателство, хипноза и др. Общото между
тях е, че от една страна чрез внушението се въздейства върху емоционалната страна
на личността, а от друга е модел на влияние, който чрез комуникацията може да се
използва в различни социални ситуации.
Внушеното въздействие се реализира автоматично – по пътя на сетивата, чрез
предмети, знаци, звуци и чрез слова, т.е. внушеното логическо мислене отстъпва място на емоционалното въздействие. При внушението ние постигаме и прикриване на
истината, и дезинформация, без каквато и да било декларативност и категоричност на
въздействието, т.е. основната цел на внушението е възприемане на мисли, думи,
оценки и начини на поведение и факторите, от които зависи успехът му, са личностните особености на внушаващия: [24] авторитет, престиж, социален статус, роля, интелект, социалното обкръжение, равнище на познавателни способности. Внушението
съществува в няколко форми:
 Подражателно – много ефективен при децата;
 Убедително – чрез логични аргументи;
 Хипнотично – моделира човешкото поведение и хората се подлагат доброволно;
 Словесно – дели се на 3 групи:
1/ пряко внушение – чрез думите се назовават конкретни действия или състояния;
2/ косвено – създава се положителна нагласа в обекта на внушение, импликация,
двойна връзка/два варианта на 1 и също решение, /троизъм/ говорене на очевидни истини и баналности/, внушение с изспускане на елементи/при изреждане на важни
елементи изпъква този, който е пропуснат/;
3/ открито – чрез невербални жестове, поза, интонация на гласа.[23]
Внушението зависи от няколко фактора:[17]
 Съдържание;
 Нагласата;
 Възрастта и интелектуалното развитие на обектите – децата са по-податливи
на внушение, но с увеличаване на възрастта силата й намалява;
 Пола – внушаемостта се увеличава, когато се осъществява от личност, възприета като авторитет;
 Емоционалната нагласа на обекта – чувствата помагат особено, ако съвпадат с
обич, желание, почит, а погледа, сериозния израз на лицето, заповедния тон
имат същия ефект;
 Образованието и познанието – по-трудно се внушава на хора, които са със солидни познания по дадената тема;
 Характер и темперамент – скептиците и опърничавите са по-трудни за внушение;
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 Рекламата – добре запомнящи са рекламите от децата, защото се възползват от
моментните вярвания и нагласите им от приказния свят на феите, драконите и
др. герои, имитират често случки и цитират думи, които са видели и запомнили от рекламите.
По отношение на психологическите и психотерапевтичните методи на внушение
особено ефективни са:
 Медитацията – състояние на собствено предизвикано волево и неволево самовнушение, като настъпват промени в будното състояние на мозъчната памет, съзнанието и свързаните с тях желания на човека, т.е. целта на субекта е
да стигне до собственото си Аз на ниво самосъзнание;
 Хипнозата – най-мощният психотерапевтичен метод и произлиза от гръцката
дума за сън, но не е нужно внушаване на сън, за да има ефект – каталепсия,
анестезия, амнезия. Тя е дирижирано, изкуствено предизвикано състояние на
паметта, в следствие на снижена будност на мозъчната кора и пълно потискане на съзнанието при запазване на един канал за връзка и рапорт за обратна
връзка. За съвременните хипмотични подходи е важно използването на: истории, метафори, косвени внушения, индивидуализация, комуникация на езика
на пациента, контекстуална ориентираност, насоченост към емоционалния
опит, личностна промяна и развитие. Тя се реализира при блокиране на мисълта, при което хипнотизираният да възприема и автоматично да усвоява и
реализира внушените представи и мисли;
 Автохипноза – целта е да предизвика съноподобно състояние и блокиране на
съзнанието на Аза и да се постигне безчувственост към физическа болка;
 Изживяването на човека преди смъртта;
 Сън и будност – по време на съня се обработва и подрежда получената в будно състояние информация, но за много автори тази сфера е загадка.
Внушението е в пряка връзка със самовнушението или, както казва Елиът
Арънсън, оправдаване на собственото поведение и тук човека полага големи усилия,
за да убеди сам себе си, че в лудостта му има логика и постъпките му са били разумни. [2, стр.105] Самовнушението в голяма степен се свързва с формирането на мотивационната сфера и поддържането на определена идея. Един от начините на влияние в комуникацията чрез внушението е посредством РАЗПИТ – обектът на внушение променя мисленето и поведението си под въздействието на определен тип взаимодействие с източника на влияние и процесите са близки до тези на непрякото
убеждаване или манипулативно влияние.[12, стр.123] Той е вид внушение, тъй като
разпитът цели убеждаване на виновното лице в съпричастността си към извършеното
престъпление. А водещата цел, които са свързани с криминални проявления, е довеждането на разпитвания до самопризнание чрез внушаването на вина, която зависи от
определени фактори, с които е свързано протичането на процеса на разпит:[12,
стр.124-128]
 Разпитващият да поддържа вербално доминиране;
 Разпитът да е в стая за разпит, за да се ограничи домашното присъствие;
 Да има прилична мебелировка в стаята;
 Разпитваният не трябва да се концентрира върху страха си от наказанието;
 Условията, в които се провежда разпита да не са разсейващи;
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 Столът на разпитващия да е на колелца и да е по-висок от стола на заподозрения;
 От значение е и разстоянието между обекта и субекта на внушение, т.е. разпитващия тръгва от личната зона и навлиза в интимната, за да окаже психологическо въздействие;
 Разпитващият не трябва да си води записки, тъй като показва несигурност;
 Невербалните жестове и поза на разпитващия подсилват въздействието на
внушението и разпитваният може да подражава;
 Да има съответствие между вербалното и невербалното поведение на разпитващия;
 Тук няма ограничения във времето, за да се подсили непринудеността;
 Да се познава личността на разпитвания.
За постигане на целите на внушение при разпита, целящ самопризнание, се използват два фактора:
 Убедителност на твърденията, изразяващи категоричното му становище за
вина;
 Представяне на съвкупност от убедителни доказателства, включващи тежестта
на физическите и психологическите доказателства, придобити в хода на разследването. Може да се ползват и двата вида фактора за оказване на влияние.
За постигане на добър резултат е необходимо присъствието на добър оратор, който трябва да се съобрази със следните фактори, за да постигне ефективно внушение:
 Особености на преследваната цел;
 Разполагаемо време;
 Възраст на слушателя или слушателите;
 Тема на комуникацията;
 Вида на устното изказване и целта е да се внуши определена идея на поголяма аудитория;
 Личностни особености и предпочитания.[24]
Единствено положителните взаимоотношения на доверие и симпатия могат да
доведат до ползотворно внушение чрез убеждаващата комуникация, като се активизира вниманието на аудиторията. Вниманието изразява активността на личността и е
работно състояние на съзнанието. От значение е познаването на трита вида внимание –
непреднамерено, преднамерено и следнамерено и качествата на вниманието:
 Степен на активност;
 Насоченост на вниманието;
 Обем на вниманието;
 Разпределение на вниманието;
 Подвижност на вниманието.
Привличането и задържането на вниманието в процеса на комуникацията може
да стане чрез вербални и невербални средства, т.е. мимики, жестове, интонация.
Комуникаторът трябва да предизвика интерес към дадената тема и да помогне на
аудиторията за преодоляване на затрудненията и решаването на проблемните задачи.
Има много похвати, които да му помогнат да достигне до целта:
 Похвати за активизация във встъплението: – на съпреживяното; на парадоксалните ситуации; апел към непосредствения интерес на хората; хумористична закачка; поставяне на проблемен въпрос; апел към събитие, време, място;
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апел към авторитет; апел към източници на информация, документи, книги;
апел към личността на оратора.
 Похвати за активизация в основната част от изложението: – пауза; пряко
изискване на внимание; употреба на вметнати изречения; реторически въпроси; почивка след започната мисъл; включване в изложението на някакво положение с което се дразни любопитството; предупредителен намек за онова, за
което ще се говори.[15]
Изборът на определени похвати зависи от самия оратор и собствения му усет за
начина, по който ще протече комуникационния акт, целящ внушаването на идеи.
Разликите между двата модела на влияние се отнасят до:
 Убеждаването въздейства върху логическата сфера на личността,
Внушението върху емоционалната сфера;
 За убеждаването са необходими и двете страни в комуникационния акт да са
еднакво активни, а при Внушението – активността е присъща предимно на
оратора;
 При Убеждаването се постига приемане на информация, а при
Внушението се постига съгласие.
Между внушението и убеждението има разлики, но те са често взаимосвързани и
съществуват едновременно. Трудно е двата модела на влияние да съществуват и да
действат в самостоятелна форма. Най-мощният инструмент за постигане на промяната на възприятията е намирането на подходящите думи, свързани с конкретно въздействие. В подходящия момент подходящите думи могат да променят съзнанието и
живота на всеки.[19] Близко до внушението е и т.нар. механизъм на заразяването,
който в момента на предизвикване не може да бъде контролирано и пряко свързано
със съпреживяването. Паниката е специфична форма на заразяване, която има отрицателно влияние върху емоционалното и интелектуалното състояние на слушателите
и чрез нея не могат да се създадат условия за спокойна работа и за постигане на добри резултати. Хората в това състояние бележат регрес и няма ефект от работата.[24]
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От всичко казано дотук, се подчертава голямото значение на различните видове
влияние в комуникацията в различни социални контексти. Независимо в какъв социален контекст се използват моделите на влияние, е нужен много добър оратор и
много добре попиваща аудитория, за да се постигнат поставените цели. Този теоретичен анализ е база за емпирични изследвания, които ще имат за цел: да се изследват
процесите на влияния в реални организации; да се изследват взаимовръзките между
петте властови бази на лидерите и тактиките, които използват и в двете посоки:
лидер-работник и обратно работник-лидер; връзката между определени личностни
черти и използваните тактики на влияние.
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РАЗЛИКИТЕ В РЕЖИМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА В ЗАКОНАМОДЕЛ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ НА
УНСИТРАЛ, СПОРЕД РЕДАКЦИИТЕ ОТ 1985 Г. И 2006 Г.
Мартин Николов Странджански
Бургаски свободен университет
DIFFERENCES IN THE REGIME OF PROVISIONAL MEASURES IN MODEL
LAW ON INTERNATIONAL COMMERCE ARBITRATION OF UNCITRAL
ACCORDING TO THE AMENDMENTS OF 1985 AND 2006

Martin Nikolov Strandzhanski
Burgas Free University
Abstract: This article offers comparative analysis of the differences between collateral
regulations according Model law on international commerce arbitration of UNCITRAL in
its amendments from 1985 and 2006
Key words: interim measures, preliminary orders, provision of security, arbitral court
prerogatives and decision competences
Настоящата статия представя сравнителен анализ на отликите в уредбата на
обезпеченията в Закона-модел за международен търговски арбитраж на УНСИТРАЛ,
според редакциите му от 1985 г. и 2006 г. на Комисията по международно търговско
право на ООН.
Встъплението в прегледа на нормативната регулация на обезпечението в международния търговски арбитраж, изисква предварително изясняване на принципната
функция на процесуалните норми, институционализиращи тази мярка.
Целта на всяка обезпечителна мярка е да гарантира реализацията на правата,
които биха били признати със съдебно решение на страната по един правен спор. В
хода на съдебния процес има опасност ответникът да предприеме такива действия –
било то от правно или фактическо естество, че да осуети правните последици, които
ще настъпят с решаващия акт на съда. Стигне ли се до такъв резултат, то би се обезмислила исковата защита на ищеца и целта, поради която е бил сезиран компетентнияt съд, не би се постигнала. Ето защо, обезпечителната мярка е правен институт, чиято цел е да защити правата на страна в арбитражния процес, докато той все
още не е приключил.
Значението на обезпеченията за международния търговски арбитраж е много голямо, предвид спецификата на споровете и различната националност на страните в
арбитражния процес, a оттам – и големият риск за реализацията на признатите с бъдещето арбитражно решение права.
Обезпечението е мярка, която е предвидена и в Закона-модел за международния
търговски арбитраж на УНСИТРАЛ. Първоначалното правило за обезпеченията в
международния търговски арбитраж, което Комисията по международно право на
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ООН е изработила, е намерило своето отражение в разпоредбата на член 17 на Законамодел в редакцията му от 1985 г.. В своята цялост текстът предписва следното
правило:
„чл. 17, Правомощие на арбитражният съд да постановява временни мерки,
„Ако друго не е уговорено между страните, арбитражният съд може по искане на
страна, да задължи другата страна да предприеме такива мерки за защита,
каквито арбитражният съд сметне за необходими по отношение на предмета на
спора. Арбитражният съд може да изиска, от която и да е от страните, да осигури подходяща гаранция във връзка с тези мерки“.
Важно е да се подчертае в началото, че текстът на чл. 17 от Закона-модел дава
възможност за налагане на временни мерки в арбитражния процес, след като арбитражният орган е конституиран, което означава, че не е допустимо някакво предварително искане от заинтересувана страна. Тоест, временните мерки и обезпеченията са
възможни само и единствено в рамките на вече започнал арбитражен процес.
Подложена на тълкуване нормата показва, че Комисията систематично спазва
принципа на диспозитивното начало и по отношение на обезпеченията, защото правомощието на арбитражния съд да наложи обезпечителна мярка, пряко произтича от
първоначално уговореното между страните, тоест – от тяхното арбитражно споразумение или арбитражна клауза. Нещо повече, възможността арбитражният орган да
наложи мярка за обезпечение зависи освен от предварително уговореното между
страните, но и от изричното искане на заинтересуваната страна във вече започналото
арбитражно производство.
Свободата на страните да рамкират по своя преценка арбитражното споразумение показва, че е напълно допустимо те да изключат изцяло обезпечението като
способ за гарантиране на признатите с бъдещото арбитражно решение права.
Допълнителна особеност на обезпечението в арбитражния процес е, че наложената от арбитражния съд обезпечителна мярка не може да бъде принудително изпълнена. Такова заключение е изводимо от мълчанието на чл. 17 от Закона-модел за международния търговски арбитраж. В подкрепа на това становище може да се приведе
като пример и разпоредбата на чл. 404 от българския Граждански процесуален кодекс, в чийто обхват влиза принудителното изпълнение само и единствено на решенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби. Същото правило
е относимо за решенията на арбитражи извън територията на Република България, за
чиито решения и спогодби се иска принудително изпълнение в пределите на държавата.
Арбитражното законодателство на Република България допуска страните по арбитражно споразумение да искат от държавния съд да допусне обезпечение на иска
или доказателствата. В този смисъл е регламента на чл. 9 от ЗМТА, който установява
и възможност искането за обезпечение да бъде или преди началото на арбитражното
производство, или по време на арбитражното производство. Тоест, в арбитражния
процес законът допуска както обезпечаване на бъдещ иск, така и обезпечение на вече
предявен иск Така, ако страна по арбитражно споразумение се отнесе с искане за
обезпечение до компетентния държавен съд и той уважи искането, издадената от
него обезпечителна заповед – ако е запор или възбрана – ще подлежи на изпълнение,
чрез държавния или частния съдебен изпълнител.
Обхватът на приложимост на обезпечителните мерки, допуснати в арбитражния
процес, се ограничават само до страните в него, не и до трети лица. Това е оправдано,
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тъй като, както вече бе споменато, обезпечението е предмет на договаряне между субекти по арбитражното споразумение и е израз на формирана воля.
Временните мерки, предварителните заповеди и обезпеченията, според измененията на закона-модел УНСИТРАЛ от 2006 г.
С измененията на Закона-модел за международен търговски арбитраж на
УНСИТРАЛ, Комисията на ООН по международно търговско право е въвела една пообширна уредба в сравнение с онази от 1985 г. Новата уредба систематично е поместена в Глава IV на Закона-модел, озаглавена: „Временни мерки и предварителни разпореждания“ и обхващащи 5 раздела, разпределена в чл.17 -17 J.
В основния текст на чл. 17 „Правомощия на арбитражния съд да разпореди
привременни мерки“ е запазен принципът на диспозитивното начало като е възложено в тежест на заинтересуваната страна да иска от арбитражния съд налагането на
временни мерки; запазено е и условието за такова възможно искане, а именно – страните да са уговорили в арбитражното си споразумение условия за временни мерки
или обезпечения в започнало арбитражно производство между тях.
Новостите в материята на временните мерки и обезпеченията се състоят в това,
че в нормата на чл. 17, ал. 2 Комисията е дала легална дефиниция на това, кое се
приема за „временна мярка“ в арбитражното производство. Текстът на разпоредбата
гласи:
„Временна мярка е всяка мярка, било във формата на решение или в друга форма, с което по всяко време преди издаването на крайното решение, слагащо край на
спора, арбитражният съд задължава страна да:“
Запаси или възстанови положението за времето, докато арбитражният процес
е висящ;
Да се въздържа от действия, които биха увредели понастоящем или за в бъдеще
или биха накърнили арбитражното производство“;
Да осигури средства, чрез които да запази активите, които ще послужат за
удовлетворяване на правата, признати с решението;
Да запази доказателствата, които са от съществено значение за решаване на
спора“;
Прочитът на текста води до заключението, че се въвеждат четири вида мерки,
които арбитражният съд може да наложи на страна в процеса, като те могат да бъдат
разделени в две групи. Първата група съдържа такива мерки, които по същество са
предписание за активно и пасивно поведение на страната: да се въздържа от действия
накърняващи процеса или други действия, които изменят фактическото положение
между страните, докато трае процеса, или, ако е изменил положението – да го възстанови.
Втората група мерки са обезпеченията на материални активи и доказателства,
имащи съществено значение за решаване на спора.
Предвидени са условия, при които е допустимо налагането на временните мерки
по чл. 17 от Арбитражния съд. Тази уредба е изцяло нова и не е имала място в текста
на Закона-модел от 1985 г. Според редакцията от 2006 г., страната, поискала налагането на временни мерки, ще трябва да изложи убедителни съображения пред арбитражния съд, че е налице някое от предвидените в закона основания. В този случай,
Законът-модел регламентира две основания, поради които е допустимо да се наложат
временни мерки в арбитражния процес.
На първо място, разпоредбата на чл. 17 А, ал. 1, б. „а“, регламентира, че страна в
процеса може да иска от арбитражния съд да задължи другата страна да не изменя
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или да възстанови висящото положение между тях, до решаване на спора; или, от
друга страна, да се въздържа от действия, които има вероятност да нанесат преки и
непосредствени вреди, както и да накърнят арбитражния процес. За да постанови
обаче такава временна мярка, арбитражният орган ще трябва да бъде убеден от заинтересуваната страна, че вредите, които тя би понесла от евентуалните недобросъвестни действия на другата страна, не биха могли да бъдат адекватно реституирани с правата, които арбитражното решение би ѝ признало. Освен това, страната ще трябва да
докаже, че евентуалните щети, които би понесла, надхвърлят възможните вреди,
които би понесла страната, срещу която следва да бъдат постановени временните
мерки.
На второ място, в б. „б“ на чл. 17 А е уреда хипотеза за допускане на временна
мярка, но при условие че страната-заявител докаже пред арбитражния съд, че е налице голяма вероятност искът ѝ да е основателен. По силата на чл. 17А, ал. 2, арбитражният съд, ако уважи искането на страната – заявител, ще наложи исканата мярка само
до онзи размер, който сметне за подходящ. Тук очевидно Законът-модел дава възможност на арбитражният съд за преценка на искането и поради това, има правомощие да го коригира, но не и да наложи друга мярка, вместо исканата.
В раздел Втори, чл. 17 Н на закона-модел на УНСИТРАЛ за международния
търговски арбитраж, Комисията е уредила производство по налагане на предварителни заповеди /preliminary orders/.
Основната цел, поради която е въведен институтът на предварителната заповед е,
да бъде пресечена възможността за осуетяване на наложената от арбитражния съд
временна мярка от онази страна участник в процеса, срещу която е допусната. Още
повече, че заинтересуваната страна-заявител на предварителната заповед ще има
опасение, че предварителното оповестяване на исканата от нея временна мярка би дало възможност на ответната страна да предприеме действия, чрез които биха я обезмислили. Разбира се, арбитражният съд и тук е снабден с дискреционна власт да прецени, дали искането на страната заявител на предварителна заповед е основателна.
В Закона-модел е предвидена възможност за промяна, спиране или отмяна на допусната временна мярка или предварителна заповед. Тази хипотеза е дадена с
уредбата е в чл. 17 D, според която промяната, спирането или отмяната може да бъде
поискана от всяка една от страните в арбитражния процес, както и по инициатива на
арбитражния съд; но след като предварително е уведомил страните за намерението
си.
В арбитражното съпроизводство, съгласно новата уредба на временните мерки в
Закона – модел от 2006 г., чл. 17 Е, е запазена възможността. страната заявител да
бъде задължена от арбитражния съд да предостави подходящо обезпечение на исканата мярка. Все пак съдът не е задължен във всички случаи да изисква от страната
заявител предоставянето на обезпечение на исканата от нея мярка.
Що се отнася обаче до искането, отправено от страна в арбитражния процес за
допускане на предварителна заповед, то тогава арбитражният съд ще бъде длъжен да
изиска предоставянето на подходящо обезпечение; но и тук Законът-модел дава възможност на съда за преценка, доколко е необходимо даване на обезпечение.
Законът-модел, с разпоредбата на чл. 17 F, овластява арбитражния съд да изисква
от всяка от страните в арбитражния процес да разкрие всяка настъпила съществена
промяна в обстоятелствата, послужили ѝ за основание, въз основа на които е искала
допускането на временна мярка или, въз основа на които искането ѝ е било уважено.
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А по отношение на искането за допускане на предварителна заповед, страната-заявител е длъжна да представи пред арбитражния съд всички обстоятелства, които имат
значение за решението му, предпоставящо издаването на предварителната заповед.
Това задължение ще обвързва страната-заявител, докато ответната страна, срещу
която се иска доспукането на предварителната заповед има възможност да изложи
становището си по случая. Стигне ли се дотам, че арбитражният съд да одобри искането за допускане на предварителна заповед, то ще трябва да прецени необходимостта страната-заявител да даде подходящо обезпечение.
С измененията на законът-модел на УНСИТРАЛ от 2006 г. е въведена отговорност за страната, по чието искане е допусната временна мярка или предварителна
заповед.
При допускането на временна мярка или предварителна заповед от арбитражния
съд е възможно в следствие на тях да настъпят вреди за страната, срещу която са били наложени. Тази възможност е била взета под внимание от Комисията по международно търговско право и тя е намерила своята уредба в хипотезата на чл. 17 G от
Закона-модел.
Нормата предвижда отговорност за онази страна в арбитражния процес, по чието
искане е издадена временна мярка или предварителна заповед, вследствие на което са
настъпили вреди за другата страна. Законът-модел възлага преценката за настъпилите вреди изцяло в прерогативите на арбитражния орган, който ще трябва да реши,
съгласно изричното законово изискване, дали е следвало да се допуска временна
мярка или предварителна заповед при обстоятелствата, когато е било направено искането от заинтересуваната страна. Логично е да се заключи, че ако арбитражният съд
стигне до извода, че не е трябвало да се допуска временна мярка или предварителна
заповед, то ще натовари с отговорността за обезщетение страната, която се е възползвала от тях.
Изследването на нормативния текст на чл. 17 G води до извода, че арбитражният
съд ще бъде принуден да направи една втора преценка за необходимостта от допускане на временна мярка или предварителна заповед така, както той е трябвало да
направи това, когато е бил сезиран с такова искане от заинтересуваната страна по реда на чл. 17 А или чл. 17 В, ал. 2. Разликата е в това, че тази втора преценка на арбитражния орган е последваща и за нейното извършване трябва да е налична предпоставката на възникнала вреда за страната. Стигне ли съдът до заключение, че временната мярка или предварителната заповед не е следвало да се допускат, то Законътмодел дава възможност на съда да наложи репариране на понесените вреди от страната, по всяко време на арбитражния процес.
Краткият преглед на измененията в закона-модел за международен търговски
арбитраж на УНСИТРАЛ в настоящата статия, разкрива същественото доразвитие на
режима на временните мерки, предварителните заповеди и обезпеченията в арбитражния процес. Регулацията им от 1985 г. е оскъдна и е намерила израз само в един
нормативен текст, докато новите норми с измененията от 2006 г. въвеждат конкретизация в правоотношенията между страните в арбитражния процес по отношение на
предпоставките, даващи право да се иска прилагането на временни мерки, предварителни заповеди и обезпечения. Съществено значение има и доразвитието на изискването за предоставяне на гаранции от заинтересуваната от временна мярка или предварителна заповед страна, тоест – въведена е на практика нова регулация, засягаща отговорността на страна за понесени вреди от ответника по мярката. Не може да не се
отбележи и това, че Законът-модел, в редакцията му от 2006 г., дава големи правомо372
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щия на арбитражният орган в автономната му преценка, когато трябва да вземе
решени по заявление за допускане на временни мерки и предварителни заповеди.
Предвид това, новата редакция, от 2006 г., внася яснота и предвидимост в арбитражния процес и има превантивна функция спрямо възможностите за злоупотреби
между страните. Ето защо, очертаната рамка на измененията в Глава IV от Законамодел са едно безспорно положително законодателно решение. По отношение обаче
на въвеждането на нормите, приети с изменението на Закона-модел на УНСИТРАЛ
за международния търговски арбитраж от 2006 г., в националното законодателство на
Република България, трябва да се отбележи, че това не е направено до настоящият
момент.
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