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БРАНДИНГ НА ГРАД ЧРЕЗ ФЕСТИВАЛНИ СЪБИТИЯ
И ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ КЪМ ФЕСТИВАЛА
„ВКЛЮЧИ ГРАДА” В БУРГАС –
МЕТОДИЧЕСКИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ
проф. д-р Лина Анастасова
гл.ас. д-р Атанас Луизов
Бургаски свободен университет

CITY BRANDING TRHOUGH FESTIVALS AND A SURVEY OF
ATTITUDES TOWARD THE FESTIVAL “INCLUDE THE CITY”
IN BURGAS – METHOLOGICAL AND APPLIED ASPECTS
Professor Lina Anastassova, Ph.D.
Chief Assistant Atanas Luizov, Ph.D.
Bourgas Free University
Abstract: The article discusses the problem for city destination branding and for this
reason the first article part discusses the different views about brand identity and how the
local population’s opinion and attitude fits to the branding concept. The analytical part of
the paper is based on primary data from a survey with the local people and visitors’
sample about the awareness and advertising campaign for the Burgas festival “Include
the city” and the festival’s contribution to the brand image of Burgas as festival
destination. The last part of the paper contains methodological directions for such kind of
surveys and suggestions about necessary organizational steps and marketing activities in
the process of city brand building and strengthening.
Key words: branding, brand identity, city destination, festival tourism.
Въведение
Събитията и особено фестивалите и други международни културни, търговски и спортни форуми могат да служат като стимул за посещенията и туризма
във всяка градска дестинация и по този начин индиректно да окажат съществено
влияние върху имиджа на града, бизнеса, услугите и като цяло да подпомогне утвърждаването на бранда на града като културна дестинация, а от друга страна да го
направят по- атрактивно място за свободното време на местното население.
Терминът „event tourism” според някои автори се използва, за да илюстрират
всички потенциални, икономически и др. ползи от събития за развитието на една
дестинация и за маркетинговата й стратегия1. Прилагането и важността на събитийния туризъм нараства и поради факта, че много градове нямат ресурси и туристически потенциал, а в същото време различните видове събития могат да послужат

1

Getz, D. Event tourism: definition, evolution and research, Tourism management 29, 2008, p. 407
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като успешен заместител на тази ресурсна липса и да изиграят различни икономически и туристически роли за градската дестинация: роли на местни атракции, на
анимационни фактори – за насърчаване на първо и следващо посещение в града,
катализатори – като служат за стимул на инфраструктурата и урбанистичната среда,
както и като важен елемент на маркетинговите коминикации и послания на дестинацията т.е. като фактор при брандирането на града-дестинация за събитиен (event
tourism) и градски (urban) туризъм2.
Една от най-новите маркетингови стратегии при маркетинга на дестинации е
да се използват различни събития и фестивали за утвърждаване и подсилване на
3
бранда , тъй като имиджи и послания, които са свързани със събитията могат да бъ4
дат пренесени и прикачени към местната общност . През последните 20 години все
повече събития биват използвани от маркетолозите, за да се изгради и утвърди
бранда на дестинацията – домакин като културна дестинация. Фестивалните събития могат да спомогнат за решаване на много проблеми свързани с икономическата
среда и развитието на дестинацията и по-точно:
 удължаване на сезона в дестинацията;
 осигуряване на допълнителни приходи за дестинацията от съпътстващи
събитието дейности и търговия;
 разнообразяване на живота на местните хора чрез възможности за свободното време;
 повишаване на разпознаваемостта на бранда на дестинацията като домакин на фестивални събития.
Големи международни събития могат да послужат и за имидж-мейкър найвече поради вниманието на медиите и публичността, която осигурява самото събитие, особено, ако е добре реализирано и промотирано. Това може да се осъществи
само, ако има сътрудничество между местната власт, браншовите организации, както и други местни организации свързани с туризма. Поставят се общи цели при
реализация на събитията, които носят ползи за всички страни, а това подпомага и
улеснява приноса на фестивалното събитие (Getz, 2005).
Настоящата статия има няколко цели:
 Да се изясни понятието „идентичност” на бранда на дестинацията и как
се вписва мнението на местното население за фестивални събития в концепцията за бранда;
 Да се представи модел на изследване на нагласите на местното население
спрямо провеждането на фестивални събития в града и мнението на гражданите в каква степен и по какъв начин те подпомагат успешното му
брандиране.
 Да се дискутират основни резултати от изследването на нагласите на
местното население към фестивала «Включи града» в Бургас, както и
оценките му за разгласата и рекламата на фестивала

2

Анастасова, Л. Концептуална рамка за брендинг на дестинация чрез събития: теоретични и
приложни аспекти, Сборник статии, НБУ, Департамент по туризъм, София, 2011, с.131-145
3
в статията се използват и двата термина като синоними - бранд и марка, макар, че нямат
пълно покритие;
4
Getz, D., opp.cit., p. 408
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Да се представи примерен модел на връзките между фестивалните събития в гр. Бургас и идентичността на градския бранд;
Да се обобщят изводи за успешния брандинг на градска дестинация чрез
фестивални събития.

Идентичност на бранда на дестинация и мястото в нея на отношението
на местното население към фестивалните събития
Всяка дестинация, претендираща за място на международния туристически
пазар, е необходимо да утвърди идентичността на своята марка. Съществуват различни схващания за идентичност на бранда, но първият концептуален модел е
разработен от Kapferer и според него идентичността на бранда се състои от 6 елемента: физическа същност, личност, взаимоотношения, култура, отражение и автоимидж (Kapferer, 1995; 2004). За един бранд да има идентичност значи да е различен
от другите и да е устойчив срещу промени.
В контекста на управлението на марката идентичността на бранда предхожда
имиджа и преди имиджът да се комуникира надолу към потенциалния пазар и други
аудитории, дестинацията трябва да знае какво точно иска да каже на потенциалните
туристи и гостите т.е. трябва да е наясно с идентичността си. Съществуват 6 въпроса, които обхващат идентичността на бранда, а именно: Каква е неговата индивидуалност, кои са основните му ценности, кои са дългосрочните му цели, каква е същността му и кои са отличителните му знаци (Kapferer, 1995). Той с основание отбелязва, че не е правилно първо да се избира визуалната страна преди да е взето решение за съдържателната страна на идентичността на бранда. Според друг автор – Aaker
идентичността на бранда се състои от ядро и разширена идентичност като ядрото
показва какво трябва да остане т.е. какво трябва да е постоянно и устойчиво, а разширената идентичност показва какво може да се променя (Аакер, 1996) т.е. тук могат през определени периоди да се добавят и други отлияителни характеристики
или събитиш отлияаващи бранда.
Според други автори като Melin (1999) идентичността на бранда се отнася
до това, зад какво стои той, каква е същността му и кое го прави уникален. Уникалността на бранда често се основава на историческите, социалните и културни ценности на обществото-домакин (Boniface and Fowler, 1993; Hall, 1999; Lanfant, 1995;
Oakes, 1993; Richards, 1996). Според Pike идентичността на бранда отразява автоимиджа т.е. желания имидж на марката, който дестинацията иска да наложи пред
потребителите, докато имиджът на марката е начинът, по който потребителите реално го възприемат (Pike, 2004). Според модела на Balmer, който е за корпоративната
идентичност, но може да се използва и за дестинациите, основните елементи при
изработването и анализа на идентичността на бранда са 3: „душа” – основните ценности и организационната култура, „мисъл” – визия и философия на бранда и „глас” –
символи и комуникация на бранда 5. Всъщност концепцията за идентичността на
бранда на Balmer не е много по-различна от тази на Kapferer, но отделните елементи
са обобщени в три понятия характерни за всяка личност. Въпреки някои различия

5

Balmer, J. And Soenen, G. avgust 1999, The Acid Test of Corporate Identity Management,
Journal of Marketing Management, Vol. 15, No 1-3, pp. 67-92;
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преобладаващата част от авторите занимаващи се с брандова идентичност считат,
че идентичността на марката е важен елемент от брандинг процеса.
Преди Мelin голяма част от авторите считат, че структурата на дестинационния бранд включва 5 компонента: продуктовите атрибути, идентичността на
бранда, основни ценности, позициониране и маркетингови комуникации (Мelin,
1999). Melin добавя и компонента вътрешна лоялност към бранда. На вътрешната
лоялност към бранда може да се гледа като на изразяване на мнението на собственика на бранда към него. При дестинационния бранд поради спецификата му и дисперсиризираната собственост на доставчиците на туристическите услуги – хотели,
хотелски комплекси, туристически агенции, ресторанти, развлекателни комплекси,
курортни спортни комплекси, барове и др.– е важно да се изследва и възприемането на бранда от местните жители, както и мнението и нагласите им за подходите
при утвърждаването му и за вписването на фестивалните събития към идентичността на бранда. Събитията могат да подсилят идентичността на бранда чрез осигуряване и подплатяване на културния и стратегически аспект на идентичността му.
Нашето схващане за идентичността на бранда обобщава схващанията на някои от
авторите по тази проблематика и по- точно приемаме виждането на Аакер за ядро и
разширена идентичност: към ядрото считаме, че спадат продуктовите атрибути на
дестинацията- природни и антропогенни ресурси и основните ценности и убеждения („душа” на бранда), а към разширената идентичност приемаме, че спадат компонентите „личност” на бранда, визуална и вербална идентичност, емоции и култура на бранда и компонентът предложен от Мелин,а именно „вътрешна лоялност към
бранда ”, които могат да се променят и развиват (виж Фигура 1).
Фиг. 1. Разширена идентичност на бранда на дестинацията

Визуална и вербална
идентичност

Личност на бранда

Ядро
1. Атрибути на
дестинацията
2. Основни
ценности,
убеждения

Емоционална
култура на бранда

Вътрешна лояност
към бранда
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Дестинационният бранд се различава от бранда на материалните продукти по
това, че той е свързан с продукт, който е съставен от много и различни компоненти.
Маркетолозите на дестинациите могат да упражняват слаб контрол върху различните компоненти на продукта, защото голям брой фирми и организации са партнъори при изграждането на идентичността на бранда. Постигането на тази идентичност
може да има успешен край, ако се разработи маркетингова стратегия за дестинацията с обща маркетингова цел и единно и запомнящо се послание, което да се използва от всички участници и партнъори в процеса. За да се изгради и утвърди дестинационният бранд, много автори с основание считат, че създаването на идентичността
му не трябва да се ограничава само до визуалната същност – логото, запазените цветове и прототипа на дизайна на брошурите и проспектите, а да се изградят взаимоотношения между дестинацията и посетителите. По тази причина е необходимо да
се изследва как дестинацията гледа на себе си т.е. местните хора какво мислят за
имиджа на дестинационния бранд, а също така и как я възприемат потенциалните
посетители (Morgan, 2002). Според Jаgo местното население трябва да бъде
«адвокат» на фестивалното събитие и на брандинга на града. Ако местните хора
възприемат добре фестивалното събитие и се считат за важна част от него, тяхната
подкрепа ще донесе положителни ефекти върху начина, по който посетителите възприемат бранда (Jago, 2003).
Това е и причината, поради която се налага проучване на мнението освен на
посетителите, но и на местното население относно дадения фестивал. Опитът на
различни утвърдени брандове на международни туристически дестинации сочи, че
се налага да се извърши и «обучение за бранда» и наставничество. Това «обучение»
всъщност представлява разяснителната информационна кампания относно идентичността и ценностите на бранда. То се възлага понякога и извършва от специализирани консултантски фирми и гарантира, че местното население и всички партнъори
разбират избраната идентичност на бранда – как тя ще бъде постигната, както и какви са добрите практики за оптимални резултати. Целта на «обучението» т.е. на информационната кампания е да бъде каскадирано надолу – до населението, решението на партнъорите относно налагания имидж на бранда, за да се включат и местните
хора в утвърждаването на този имидж и всички да «говорят» на един и същ език,
което ще рече да излъчват еднопосочни послания. Смисълът е местните хора да допринесат за това щото уникалната идентичност на дестинацията да се внуши на посетителите, което пък от своя страна ще доведе до диференциация на дестинацията
от конкурентни такива. Както при маркетинга на стоките – материалните продукти
и тук е важно да се предложи на пазара по смисъла на Росър Рийвс «изключително
предложение за продажба (USP)». И в случая това предложение трябва да внушава
асоциации за неповторимо и автентично преживяване свързано с различните ресурси на дестинацията. Идентичността на бранда е един от най-важните диференциращи елементи на бранда на дестинацията. Утвърдените с положителен имидж брандове имат силен емоционален компонент и се приемат позитивно, а не неутрално от
потенциалните посетители. Отношението на местното население и поведението му
спрямо гостите и участниците във фестивала пряко влияе върху емоционалния компонент на бранда на дестинацията. С оглед да се добави нещо позитивно към идентичността на бранда, фестивалните събития трябва да бъдат организирани и проведени качествено, както и да бъдат подкрепени от известни и уважавани партнъорски
организации.
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Брандовата идентичност изисква ясни и единни послания и не може да се
гради единствено с общ визуален елемент. В същото време логото т.е визуалният
символ на фестивалното събитие и слоганът са неделими елементи от идентичността на бранда. В таблицата по-долу са представени фестивалите на Бургас и техните ценности, които трябва да се използват за изграждане идентичността на бранда
на дестинация Бургас.
Табл. 1. Примерен модел за връзките между фестивалните събития в гр. Бургас
и идентичността на градския бранд

Фестивални събития
като носител на
идентичността

Ценности, култура,
взаимоотношения,
автоимидж

Фестивал
«Бургас и морето»

Насърчаване на млади
таланти, на творческото
начало, морето обединява

Театрален фест
«Театър в куфар»

Подкрепа на театралните
традиции в града

Кинофест «На брега»

Бургас и киното;
Морето вдъхновява

«Spirit of Burgas»

Музиката е част от духа
на Бургас

Визуална и вербална
идентичност

-

Фолклорен фестивал

Бургас и традициите –
фолклорът, който ни
съхранява като нация

Фестивал
«Включи в града»

Бургас – символ на
креативността и изкуството

Фестивал
на пясъчните фигури

Бургас подкрепя
нетрадиционно изкуство,
иновативност

-

Фестивал
на детските хорове

Децата на Бургас –
бъдеще и артистичност

-

Обобщение на ценностите,
заложени във
фестивалните събития

Артистичност, креативност, духовност, приятелство в традициите и бъдещето на Бургас
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Опитът на дестинации с утвърден бранд показва, че използването на фестивални събития за брандиране на градска дестинация е по-успешно, ако дестинацията има изградена и работеща организация за маркетинг/управление на дестинацията
(Destination Marketing/Management Organization), тъй като тя осигурява интегрирани
маркетингови действия и комуникации. Положителните примери в това отношение
са безброй- в Европа и САЩ, в Австралия, Нова Зеландия, Сингапур и други6. Чрез
нея всички партнъорски организации работещи за общата маркетингова целутвърждаване на разпознаваем и уникален бранд на градската дестинация, имат
координирани действия за постигане на целта, а фестивалът се рекламира чрез
всички комуникационни канали на дестинацията вкл. и чрез онлайн кампания. В
българските дестинации, както и в град Бургас няма такава структура, както е практиката в много държави, но Община Бургас изпълнява успешно голяма част от тези
функции.
Настоящото проучване, чиято основна цел е да проучи нагласите и оценките
на местното население и посетителите на Фестивала на съвременното изкуство
„Включи в града”7 към самия него с оглед да се установи полезността му за утвърждаване на бранда на града фестивална дестинация. Освен това изследването ще подпомогне следващото издание на Фествала през 2013 година.
Методика на изследването
По същество това е маркетингово изследване, което има няколко изследователски въпроса свързани с оценки и нагласи, както и с възприемането на фестивала
като фактор за утвърждаване на положителен имидж на града като фестивална
дестинация. При този тип изследване е ценна информацията в следните няколко
направления:
 Състояние на информираността на местно население и гости на града
относно събитието, използвани източници на информация и реклама, както и оценката на цялата комуникационна кампания;
 Обща удовлетвореност и оценка на организацията на фестивала;
 Готовността за препоръчване на фестивала на други познати аудитории близки и познати живеещи в България и чужбина
 Приносът на Фестивала за изграждане на имидж на Бургас като целогодишна дестинация за културен и събитиен туризъм.
Изследователски задачи на изследването
 Да се изследва информираността на гражданите и гостите на града относно провеждания фестивал и оценка на промоционната и информационна
кампания относно същността и програмата на феста; Разлики в степента

6

http://culture.arts.gov.au/sites/default/files/submissions/national-tourism-alliance.pdf;
http://www.australiaunlimited.com/page/brand-australia-program;
http://www.tourism.net.nz/; http://www.queenstownnz.co.nz/Trade/partnerships-alliances-and-groups/;
http://www.google.bg/search?q=Brand+Australia&hl=bg&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source
=univ&sa=X&ei=i-iKUIeVCsvP4QSr74CIBA&ved=0CGgQsAQ&biw=1280&bih=709;
http://opt.traveloregon.com/
7
Изследването е проведено по линия на спечелен проект на Община Бургас по ОП
„Регионално развитие”;
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на информираност при отделните групи граждани в зависимост от възраст, етнос, социална група и др., за да се таргетират по-добре посланията;
Да се изследва общата удовлетвореност и оценка на организацията на
фестивала – видове представени изкуства и организация на отделните събития, както и разликите в оценките и нагласите на отделните групи
граждани и гости на града в зависимост от горепосочените признаци;
Да се изследва мнението на респондентите – посетители и активни участници във Фестивала относно приноса на Фестивала за изграждане на
имидж на Бургас като целогодишна дестинация за културен и събитиен
туризъм;
Да се изследват нагласите за участие във Фестивала, както и готовността
за препоръчване на фестивала на други познати аудитории – близки и
познати живеещи в България и чужбина;
Да се направят важни изводи за необходимостта от подобряване на различни маркетингови дейности свързани с успешния брандинг чрез различни фестивални събития.

При настоящото изследване освен необходимите при такива изследвания
въпроси има и допълнителен изследователски въпрос, свързан с активността на самите респонденти и нагласите за участие в самия фестивал и в бъдещото му издание.
Обект на изследване и изследователски хипотези
Обект на изследване са гражданите и гостите на град Бургас вкл. и активни
участници във фестивала, като събирането на първичната информация е на местата,
където се случват културните събития.
H1: Очаква се положително отношение на местните хора към утвърждаване
на бранда на града като културна дестинация чрез фестивални събития като не се
очакват големи разлики в мнението в зависимост от социалния статус на респондентите;
H2: Съществува силна връзка между степента на възприемане на фестивалните събития като имидж-мейкър и готовността на местните хора да препоръчват
фестивала на други потенциални посетители и участници.
Извадка и инструментариум на изследването
Планираната извадка бе с обем минимум 5508 и максимум 580 лица, като разчетите бяха направени при очаквана целева съвкупност (посетители и участници)
15-16000 души. Изпълнената извадка е по вид вероятностна – на основата на случаен подбор и обемът й е 572 посетители на фестивала – предимно граждани на
Бургас. Информацията от изследването е представителна като се има предвид, че
подборът на лицата е вероятностен, а от друга страна бяха обхванати всички
места/точки, където се провеждат арт-събития от програмата на фестивала. Имайки
предвид и фактът, че реално обемът на на посетителите и участниците във фестивала е приблизително 6000 души, информацията може да се счита за представителна
по отношение на мнението на аудиторията по въпросите залегнали в изследването.

8

Обемът на извадката е изчислен при гаранционна вероятност P=0,98
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При такъв тип изследване, най-подходящите методи са полуструктурирано
или структурирано интервю или пряка индивидуална анкета. Основният метод за
събиране на първичната информация при настоящото изследване е структурирано
интервю т.е. „интервю лице в лице”, чието основно предимство е, че интервюиращият може в реално време и лично да пояснява неясноти по въпросите9. Въпросникът съдържа предимно закрити въпроси и няколко отворени за събиране на идеи и
предложения. Отчетени са и предложения на граждани и гости на града събрани от
анкетъорите неофициално в разговори с тях. Като допълнителен метод бе използван
методът на наблюдението-тип „явно” наблюдение, тъй като интервютата се провеждат на самите места за провеждане на арт събитията.
Валидност и надеждност на информацията от изследването
При всяко изследване е важен проблемът за валидността и надеждността на
информацията от изследването. Според Yin (2003), за да се установи качеството на
емпиричните изследвания занимаващи се с мнения – потребителски, социологически изследвания могат да се използжат 4 вида теста/проверки: конструкционна
валидност, външна валидност, вътрешна валидност и надеждност. По принцип за
този вид изследване конструкционната валидност не е релевантна, защото тя се отнася за чисто качествени изследвания и изследвания на отделни казуси, както и
вътрешната валидност, която се отнася до екпериментални изследвания, а не за
полеви изследвания (Silvermann, 2005). Външната валидност се отнася до това дали
резултатите от проучването могат да се генерализират извън конкретното изследване. В конкретния слуяай тъй като извадката е представителна, резултатите от изследването по всички въпроси са валидни за цялата целева съвкупност, но само малка част от резултатите могат да бъдат генерализирани и то предимно касаещите общи нагласи към фестивалните събития, а не конкретните оценки за организацията
на даденото фестивално събитие.
Надеждността е характеристика на информацията, която е свързана с възможността за повторяемост на резултатите т.е. че резултатите получени в даден период
от време ще се повторят при изследване по същата тема в друг период от време
(Silvemann, 2005). В дадения случай имаме висока надеждност на информацията,
тъй като преобладаващата част от въпросите на интервюто са в структурирана форма и ясни скали и ако се работи със същия въпросник, не може да има затруднения
и обърквания при метриката и обработването на данните.
Резултати от изследването относно нагласите и оценката на
фестивала „Включи града”
Оценка на промоционалните материали на Фестивала
Според обобщените резултати най-силен информационен канал за провеждането на фестивала е информацията от приятели и познати т.е. от социалната среда
на респондентите – 44.4%, втори по относителен дял е рекламата по Интернет –
28.9%, на трето място е Интернет сайтът на Фестивала – 17.2%, а на четвърто –
листовките – 11.2%. Около 8% от респондентите само са посочили, че ползват друг
канал, но не са пояснили какъв.

9

Baker, M. Marketing for research, MacMillan, 1991, pp. 161-162
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Фиг. 2. Източници на информация за Фестивала

По отношение на това от къде се информират гражданите за събитията на
фестивала се оказва, че най-използваният канал е Фестивалният уеб сайт – повече
от 1/3 от проучените лица, на второ място по използване е информацията от приятели и познати – 31.3%, а общо малко по-малко от половината – 45% от лицата са потърсили информация за програмата от плакати и листовки. Очевидно след като са
разбрали от своята среда за събитието, след това им е най-удобно да се информират
за предстоящите събития от самия фестивален сайт, но и от външна реклама. Поведението на респондентите по отношение на предпочитания към канали за информиране относно програмата на фестивала не се различава съществено при лицата с различно образование.
В рамките на отделните дни на Фестивала – и при трите основни канала за
информиране по отношение на програмата се наблюдава ръст в използването им:
при Интернет сайта от 33.7% през първия ден до 41.5% през третия ден; при
„приятели и познати” от 19.1% през първия ден до 48.3% през третия, а при
„плакати” от 30.5% на 42% през третия ден. При провеждане на такова събитие е
много важно мнението на посетителите дали информацията за него е била достатъчна. При настоящото изследване общо 2/3 от респондентите считат, че като цяло
информацията е била достатъчно, а други 24% считат, че информацията е била поскоро недостатъчна. Положителен е фактът, че по отношение на показателя „достатъчност на информацията” за фествала дялът на недоволните е само 7%. Наблюдават се статистически незначими разлики в мненията на гражданите и гостите на града – посетители на фестивала по отношение на този показател в зависимост от техните социално-демографски и социално-професионални характеристики.
Мнението на проучените лица относно показателя „достатъчност на информацията” не се различава съществено при различните социално-професионални групи, но все пак при двата положителни вида отговори преобладават служителите, докато в групата „не открих такава информация” преобладават студентите –
25% и представителите на свободни професии – 15% от всички недоволни.
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Фиг. 3. Достатъчност на предоставената информация
за Фестивала

Оценките на този показател в зависимост от самоопределения от самите
респонденти социален статус сочат, че напълно доволни и в голяма степен доволни
от информацията за фестивала са предимно лицата със среден материален статус.
Прави впечатление, че и в групата на тези, които не са открили такава информация
най-голям е дялът на лицата пак със среден статус, а на второ място тези, които са
под средното ниво за страната.
Запознатост с промоционалните материали
От данните на изследването прави впечатление, че повече от една трета от
посетителите на фестивалните събития не са знаели, че има Интернет сайт на фестивала, което показва, че има необходимост от популяризиране на сайта – чрез листовки, плакати, банери в партнъорски сайтове, контекстна реклама в търсачката
Гугъл и др. Дяловете на тези, които са го виждали, но не са го посещавали редовно
и на тези, които редовно са се информирали от него са еднакви по големина – по
22.0%.
В проучването за Фестивала имаше и въпроси: „Какви промоционалми материали са виждали” и „Каква оценка им дават”. Според обобщените данни найзапознати гражданите са с плакатите – 77,4% от лицата, втори по популярност са
листовките – 50,5%, а на трето са брошурите – 45,0% Изводът в случая е, че за следващата година трябва да се наблегне освен на популяризиране на сайта на фестивала, но и да се продължи практиката с външната реклама – плакати, транспаранти и
листовки, които ако се разпространяват и съответно поставят на места с голям трафик, ще постигнат още по-голям ефект.
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Фиг. 4. Промоционални материали – познатост (%)

Данните за оценката на промоционалните материали сочат, че най-висока
оценка има сайтът на Фестивала – 3.5, втори по одобрение са „плакатите” и „рекламата по Интернет” – по 3.2 и „брошурите” и „листовките’ – по 3.1. Най-ниска е
оценката на ТВ-рекламата на феста. Разликите в оценките при най- одобряваните
материали е незначителна, така, че общият извод е: проучените лица – посетители и
участници във фестивалните събития дават много добра оценка (максималната
оценка е 4) на промоционалните материали с изключение на ТВ-рекламата. И при
трите вида печатни материали – плакати, брошури и листовки по-ниските оценки са
дадени от мъжете, а отличните и много добрите оценки са от жените.
Що се отнася до оценките в зависимост от образованието ситуацията е следната:
1. Сайт на фестивала: задоволителните оценки са от гражданите със средно образование – 75.0% от тези оценки, а отличните – от лицата с висше
образование – 47.9%.
2. Реклама по Интернет: Задоволителните оценки са от лицата със средно
образование, а много добрите и отличните са присъдени от по-образованите граждани;
3. Плакати: Над 50% от отличните оценки са получени от гражданите с
висше и колежанско образование, като в същото време и задоволителните
оценки са предимно от лицата с висше образование и колеж;
4. Брошури: Брошурите също са най-високо оценени от хората с високо
образование, а по-ниските оценки – задоволителните са получени от лицата със средно образование;
5. Листовки: При листовките също високите оценки – отлична и много
добра са получени от гражданите с високо образование, а по-ниските от
респондентите със средно образование.
При оценката на рекламните материали и канали като цяло жените са дали
по-високи оценки.
Общият извод е, че е необходимо да се наблегне още повече на Интернет
рекламата като информация за фестивала трябва да се пусне в различни сайтове,
които публикуват новини, безплатни обяви и които са свързани с фестивали, със
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събития за свободното време, почивки и др.10, контекстна реклама на клик в мрежата от сайтове на най-голямата дигитална медия в България – Нетинфо:
www.abv.bg , Vbox7, Gbg.bg, vesti.bg, Mobile.bg и др11.
Общата оценка на организацията на фестивала е много добра като найвисоки оценки на общата организация на арт фестивала дават най-младите посетители – до 18 години – между 50% и 62% от тях са оценили като отлична организацията. Много добрите оценки преобладават при 21-26 годишните, а най-ниски оценки са дали лицата от по-високата възрастова група – от 36-40 години като относителните дялове на задоволителните оценки варират от 16-25% в тази възрастова
група. Оценките на общата организация на фестивала в зависимост от социалнопрофесионалния статус на посетителите не показват съществени разлики при различните групи като най-високите оценки са на служителите – 20.7% от изследваните лица.
Принос на фестивала за утвърждаване на положителен имидж на
гр. Бургас и нагласи за препоръчване на фестивала на други потенциални посетители
Обобщените данни на проучването показват, че само 21% от анкетираните
посетители и участници са отговорили на въпроса за приноса на Фестивала за
утвърждаване на имидж на Бургас като културна дестинация като в същото време
почти 80% от тях са посочили, че фестивалът допринася благоприятно в тази посока, защото прави реклама на Бургас като фестивален град.
Други приноси, които са изтъкнати са формулирани по следния начин:
− Дава възможност за изява на Бургазлии в различни изкуства – 29% от
лицата;
− Прави живота в града за няколко дни по-интересен – 22.4%;
− Допринася за формиране на усет към културата и изкуството у младите хора – 26%;
− Насърчава идването и на посетители от други градове 20.0%;
− Дава възможност за среща с непознати хора и обогатяване на контактите – 26%;
− Бургас става по-привлекателен за живеене за младите хора – 22.4 %;
− Популяризира се градът чрез по-разнообразни събития – 29.0%.
От обобщените данни става ясно, че местните хора осъзнават важността на
фестивалните събития за създаване на положителен имидж на града и за утвърждаване на репутацията му на градска културна дестинация. Според резултатите от
изследването повече от половината посетители на Фестивала, които са местни хора,
са убедени че ще препоръчат фестивала на свои близки ин приятели от България и
чужбина. Само 19.5% от лицата са отбелязали, че не са убедени дали ще препочът
фестивала. Спред данните склонността към преповръщане не е типична само за определена възрастова група, а обратно: склонните към препоръчване са сред всички
възрастови групи.

10

ttp://www.artisti.bg/festivals.php,http://theatre.art.bg/novina.php?news_id=999, http://pochivka.com и др.
Конкретни насоки и препоръки към организаторите на Фестивала има в доклада от
изследването на разположение на местната власт;
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Изводи от изследването и насоки относно брендинг на градска дестинация чрез фестивални събития
Първо: Всеки град целящ да се утвърди като дестинация за културен туризъм
трябва да има брандинг стратегия, която да съдържа консенсузно схващане за идентичност на дестинационния бранд. За да се осъществи това може да се използва
подходът на Balmer за анализ и изграждане на брандовата идентичност, който преминава през 4 етапа12:
1. Проучване и анализ на състоянието и формулирането на атрибутите на бранда
на града като дестинация за културен и в частност фестивален туризъм;
2. Анализ на комуникациите на бранда и какви са резултатите и ефектът от
тези маркетингови комуникации – реклама, PR, онлайн кампании и т.н.
3. Разработване на дългосрочна стратегия (за период от 10-15 години) за
бранда и неговото развитие чрез нови ценности и събития.
4. Какъв резултат е очакваният т.е. какъв е желаният имидж и идентичност
на бранда, който дестинацията иска да постигне.
Второ: Когато се планират нови фестивални събития в културния календар
на дестинацията трябва най-напред да се прецени вписва ли се новият фестивал в
разработената концепция за бранда на дестинацията и неговите ценности; Как ще
се впише фестивалът в емоционалния компонент на бранда т.е. на какви емоции ще
се разчита да допринесат за имиджа на градския бранд? Как ще бъде рекламиран и
промотиран фестивалът така, че да се получи максимално популяризиране на сайта
му, но в същото време това да бъде и част от интегрираните маркетингови комуникации на дестинационния бранд.
Трето: Необходимо е задължително провеждане на проучване на удовлетвореността и нагласите на посетителите спрямо всеки проведен фестивал, за да се провери постигнати ли са целите и за да се подпомогне подготовката и предварителното презентиране и популяризиране на следващото издание, както и цялата рекламна
кампания.
Четвърто: Опитът на утвърдените брандове на дестинации за културен
туризъм сочи, че един от най-сигурните начини за осигуряване на интегрирани маркетингови комуникации за бъдещия фестивал е ако дестинацията има организация/
структура за мениджмънт на дестинацията (ДМО), тъй като по този начин има координация на всички дейности по изграждане идентичността и утвърждаването на
бранда, част от които са и фестивалните събития.
Голяма част от българските дестинации все още паразитират върху ядрото на
своя бранд – плаж и море или други природни или исторически и културни местни
забележителности, като в същото време не се използват фестивални събития за разширяване на концепцията на бранда и утвърждаване на идентичността му.
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СЦЕНАРНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ
НА КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГИЯ
доц. д-р Гинка Иванова Милчева
Бургаски свободен университет

SCENARIO PLANNING AND DEVELOPING
CORPORATE STRATEGY
Ginka Ivanova Milcheva
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Abstract: This paper compares two approaches to scenario planning. It explains the
content of the term business idea and argues that the scenarios must be appropriate test
conditions for the business idea. The paper presents the implication of scenario planning
for developing corporate strategy.
Key words: scenario planning, corporate strategy, business idea, distinctive competences,
critical success factors, strategic vision, learning organization.

Сценарното планиране започва да се използва за разработване на стратегии
на бизнес организации през 70-те години на миналия век. Компаниите, които първи
използват сценариите като съставен елемент на процеса на планиране, са Дженерал
Електрик и Шел. [4] Към края на 70-те години на миналия век значителна част от
компаниите, влизащи в списъка Fortune 1000, вече прилагат различни подходи за
сценарно планиране при разработване на своите стратегии. На съвременния етап все
по-нарастващ брой бизнес организации разглеждат сценариите като „инструмент за
повишаване квалификацията на мениджърите, като подход за формиране на единни
представи и като подход за създаване на ефективни планове”. [4]
Използването на сценарии при формирането на стратегии на бизнес организациите е особено необходимо при висока степен на нестабилност на външната среда.
Сценарното планиране предполага проучване на взаимодействието между външните
фактори, което може да доведе до много и различни варианти на бъдещето. [8], [10],
[11], [16] Според Шумейкър сценарното планиране „създава диалектическо противоречие, като едновременно фаворизира взаимнопротиворечащи си възгледи за бъдещето, които трябва да бъдат синтезирани”. [6] По този начин сценариите „подпомагат
изучаването и представянето на важните тенденции в развитието на системи, които са
толкова сложни и комплексни, съдържат толкова много променливи и толкова малко
количествена информация, че могат да бъдат разбрани само чрез интуиция и найдобре се комуникират чрез образи и истории”. [17] Целта на сценарното планиране
обаче не се свежда до това да се разработят правдоподобни описания на възможните
алтернативни варианти на бъдещето. Като допълнителни цели могат да се посочат: да
се променят менталните карти на управляващите [13], да се осигури полезен инструмент за организационното обучение [17], да се създаде рамка за задълбочен стратеги23
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чески разговор, така че членовете на организацията да стигнат до по-дълбоки стратегически прозрения. [12]
Шумейкър посочва, че подходите за разработването на сценарии са много подобре разгледани в литературата в сравнение с подходите за използване на така разработените сценарии при вземането на стратегически решения. [6] Хейден дефинира
една от важните задачи, които трябва да бъдат решени при използването на сценариите за вземане на стратегически решения, като „създаване на ментален модел на
организацията, който може да бъде обхванат като цяло от отделен ум”. [12]
В статията са разгледани два подхода за решаване на тази задача. Целта е да се
очертаят специфичните моменти в двата подхода и на тази база – да се формират
предположения за условията, при които прилагането на съответния подход би осигурило адекватни стратегически избори за конкретна организация.
1. Специфична особеност на подхода на Хейден към анализа на организацията при сценарното планиране е използването на т.н. Бизнес идеа за разкриването на възможния модел за успех. Бизнес идеята се представя като диаграма на положителна обратна връзка, която изразява кръга на самоподдържащ се растеж.. Отправна точка на този подход е приемането на целта за оцеляване/саморазвитие като
„формула за успеха на организацията”, като „всеобхватна институционална цел със
забележката, че във враждебно обкръжение саморазвитието става оцеляване”. [12]
От тази гледна точка като ключов проблем на Бизнес идеята се извежда проблемът
за генерирането на ресурси, на които да се базира растежът. Условие за генерирането на ресурси е създаването на стойност за потребителите и получаването на приходи, по-големи от направените разходи. Постигането на тази цел се свързва с наличието на бариери за вход, които не позволяват имитиране на успешните стратегии
за взаимодействие с клиентите. На свой ред бариерите за вход зависят от отличителните компетенции на организацията, които другите конкуренти са затруднени да
имитират.
Общата схема, която изобразява скелета на Бизнес идеята, включва следните основни моменти (вж.Схема 1):
• Взаимодействието между организацията и нейните потребители създава
стойност за тези потребители.
• Приносът на организацията е възможен благодарение на използването на
нейната система от отличителни компетенции, оказваща влияние върху
взаимодействието с потребителите.
• Потребителите са готови да платят част от създадената при тях стойност
като цена. Ако тази цена е повече от направените разходи, организацията
създава излишък.
• Излишъкът се използва за придобиване на ресурсите, необходими да се поддържат съществуващите и да се създават нови отличителни компетенции.
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Инвестиции

Ресурси

Излишък

Активи
- материални
- нематериални

Система
отличителни
компетенции

Цени

Транзакции

Създаващо стойност
взаимодействие с
потребителите

Схема 1. Обща схема на Бизнес идеята

Тази обща схема се използва, за да се разработи диаграмата на Бизнес идеята
на конкретна организация (вж. Схема 2). Хейден препоръчва създаването на Бизнес
идеята на дадена организация да се извърши на работен семинар на управленския
екип на фирмата, с участието на фасилитатор, който ръководи структурирания
диалог, постепенно формирайки диаграмата на бялата дъска.

Инвестиции

Принадлежност
към групата

Лоялност
на
персонала

Доминираща
позиция

Икономии
от мащаба

Качество на
висшите и
на средните
управляващи

Способност
за печалби

Ниски
разходи

Диференциация

Търговска
марка

Схема 2. Бизнес идея на Международна многопродуктова компания
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Този пример е за Бизнес идея на подразделение на международна корпорация
с известна търговска марка. Тя работи с набор от различни продуктови линии, които
нямат много общо помежду си с изключение на това, че използват едни и същи
логистични системи. Чрез постигане на доминираща позиция фирмата има възможност да се възползва от икономии на мащаба. Друго отличително предимство е
нейната принадлежност към международната организация и използването на добре
известна търговска марка. Фирмата е атрактивна като работодател на пазара на
управленски персонал. Тя поддържа тази отличителна компетенция чрез заплащане
в горната четвърт на индустриалната скала и чрез инвестиране в обучение и развитие на нейните мениджъри. Висшите управляващи приемат, че това е предпоставка
за реализация на потенциала за получаване на рента чрез разходно лидерство и
диференциация. Положителната обратна връзка илюстрира реализацията на способността за печалби чрез разходно лидерство и продуктова диференциация като генерираните печалби се инвестират в пазарен дял и развитие на човешките ресурси.
Като резултат отличителната позиция по отношение на пазарно доминиране, качество на управляващите и достъп до световно известна марка формира основата на
нейното конкурентно предимство.
Последователността на разработването на диаграмата на Бизнес идеята и нейното използване при сценарното планиране е следната:
Първо. Стартовата точка при съставянето на диаграмата на Бизнес идеята е
разработването на т.н. диаграма на влиянието, което започва с идентифициране на
най-важния клиент на фирмата (клиента, който е избрал фирмата за „партньор за
създаващо стойност взаимодействие”), стойността, която организацията създава за
него и причините, поради които клиентът предпочита фирмата пред нейните конкуренти. От особено значение е определянето на отличителните компетенции, които
създават възможност да се доставят уникални продукти и услуги. [14], [15] В диаграмата на влиянието трябва да се отрази как се свързват отличителните компетенции с генерирания излишък, базиран върху стойността, създавана в системата на
клиента. Важно е още на този етап да се очертаят взаимовръзките – да се проследи
как едни атрибути (отличителните компетенции) обясняват други атрибути (уникалния характер на предложението за клиента). Този процес продължава докато „атрибутите могат да бъдат обяснени чрез инвестициите, които организацията е правила
в миналото или в които е въвлечена текущо”. Важно условие е диаграмата да бъде
сведена до „когнитивно управляем брой конструкти”. [12]
Второ. След като Бизнес идеята е формирана, следва да се провери дали тя
предоставя възможности фирмата да постига успех в повечето варианти на бъдещето, предвидени в сценариите. За тази цел следва да се разкрият очакваните резултати от използването на Бизнес идеята във всеки отделен сценарий. Тестването
на Бизнес идеята през всеки сценарий Хейден нарича предприемачески процесен
възглед - целта е да се провери „дали това е правилната компания за бъдещето”.
Трето. На тази стъпка сценариите се използват като задействащ механизъм
(идея тригер). За всеки сценарий се разглеждат системата на стойността за всеки
стейкхолдър, еволюцията на тази система, вероятните конкуренти и дали е възможно организацията да функционира успешно в това обкръжение при използването на формулираната Бизнес идея. Ако отговорът е положителен, генерирането на
опции се концентрира върху намирането на нови сфери на дейност, в които може да
се използва съществуващата силна Бизнес идея. Тези опции са известни като
„портфолио опции” – те са насочени към използването на силните страни на органи26
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зацията в „широко портфолио от възможности” – развитие на продукта, развитие на
пазара, концентрична диверсификация и други. Ако Бизнес идеята е недостатъчно
обоснована, генерират се опции, насочени към развитието на уменията и способностите
на фирмата – например, развитие на умения за осъществяване на НИРД, въвеждане на
култура, ориентирана към по-доброто обслужване на потребителите и други.
Четвърто. Опциите, оигуряващи успеха на фирмата във всеки отделен сценарий, като правило се разкриват чрез подхода на мозъчната атака и могат да
включват редица възможни действия – от стратегически до оперативни. На следващата стъпка се проектират различни стратегии чрез обединяване на тези действия, които са насочени към постигане на близки цели и са взаимно усилващи се.
Според Хейден най-добър резултат се получава, ако опциите могат да се групират в
„стратегически клъстери, които се различават един от друг по начина, по който решават основните дилеми пред мениджърския екип” – дали фирмата да се концентрира върху разходно лидерство или диференциация, дали да преодолява слабостите
чрез съкращения или чрез експанзия и т.н. Главното измерение, около което се групират различните стратегии, може да се изясни само чрез позоваване на Бизнес
идеята. Това, според Хейден, ще покаже „къде са локализирани дефицитни ресурси
и къде трябва да се направят фундаментални избори”. Финалният резултат би трябвало да разкрие най-основните избори пред организацията.
Пето. Следващата стъпка включва дискутиране на проектираните стратегии,
за да се разкрие влиянието на стратегиите върху постигането на основната
организационнна цел за оцеляване/саморазвитие. Използват се четири категории
специфични критерии – финансови резултати, оценка на риска, стратегическо съответствие (стратегията да се базира предимно на използване на съществуващи отличителни компетенции, а не на изцяло нова Бизнес идея), съответствие между стратегия и култура.
Шесто. Следващата стъпка е съставянето на сценарно-стратегическа матрица, в която по колоните са представени различните сценарии, а по редовете –
различните стратегии. Целта е всички стратегии да бъдат оценени през всички сценарии, преди да се направи преценка за относителната ценност. Оценката се прави
на базата на посочените четири критерия. Възможни са четири вида стратегии:
– Стабилна стратегия – това е стратегия, която води до добри резултати в
пълния набор от разглеждани сценарии. Тя води до по своята същност консервативен отговор на непредсказуемите обкръжения. Тя предпазва от загуби, но осигурява
умерени, макар и стабилни печалби. Тя търси да поддържа жизнеспособна позиция,
вместо да залага силно на постигането на впечатляващи резултати.
– Гъвкава стратегия – идеята тук е да се държат опциите отворени толкова
дълго, колкото е възможно. При твърде голяма неопределеност гъвкавата стратегия
може да бъде за предпочитане пред стабилната стратегия. Това зависи от нивото на
възприеманата неопределеност и от разходите за отлагането на решението. Изискванията за успешна гъвкава стратегия са: вземащият решение да разбира как стратегията ще се коригира при всеки сценарий; вземащият решение да остава бдителен,
за да забелязва реалните резултати; времето за реакция да е редуцирано толкова
много, колкото е възможно.
– Многосъставна обхващаща стратегия – фирмите със значителни ресурси
могат едновременно да инвестират в различни стратегии, преди бъдещето да стане
ясно. Стратегията е скъпа, тъй като въвлича инвестиции в стратегии, част от които
ще бъдат отхвърлени „на половината път”, без да създадат печалби. Обаче, ако някой
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може да си я позволи, тя е идеален начин за предпазване от пропуснати възможности.
– Спекулативна стратегия – в този случай стратегът избира стратегия, за
която се знае предварително, че води до неоптимални резултати, ако някой от възможните сценарии се осъществи. Обаче стратегията е избрана чрез залагане на развитието на други варианти на бъдещето, в които тя създава повече от пропорционални печалби. Тъй като е невъзможно да се оцени вероятността за всеки от тези
сценарии, стратегът ще вземе предвид спекулативната стратегия, само ако оцеляването на организацията в най-лошия случай не е застрашено. [12]
2. При подхода на Шумейкър анализът на организацията започва с поставянето на въпроса какви нови ресурси и умения [7] трябва да се развият, за да се постигне успех в бъдещето? [6] При това ресурсите и уменията, които определят
цялостния резултат в определена среда, се разглеждат като ключови фактори за успех (КФУ). Идентифицирането на КФУ се свързва с идеята, че „в дадена индустрия определени действия, ресурси или умения са далеч по-важни за успеха в
сравнение с други” и че „висшето ръководство трябва да се фокусира върху онези,
които са ключови”. Шумейкър разграничава два вида ключови фактори за успех.
Първо – това са КФУ, които са „основен залог”, необходим на фирмата, за да
„остане в играта”.. – те са необходими, но не са съществени за успеха. Второ – това
са КФУ - онези ресурси и умения, които отличават фирмата от нейните конкуренти.
„Компаниите се нуждаят от основен залог, за да останат в играта, и от КФУ, за да
победят”. [6]
КФУ се променят в зависимост от средата. Когато настъпи промяна в средата, наличните ресурси и умения на организацията могат да престанат да съответстват на КФУ. Предизвикателството пред фирмите е да предвидят промените в КФУ
в бъдещето и да се подготвят своевремено за тях. За решаването на тази задача допринася използването на сценариите. Разглеждането на сценариите от гл.т. на КФУ
позволява на фирмата да разкрие кои КФУ ще бъдат най-ценни, ако се реализира
даден сценарий, както и кои КФУ ще бъдат валидни при няколко сценария.
За разкриването на КФУ, обаче, е необходимо предварително да се определят и различните сегменти в съответната индустрия. „Фокусът при анализа на КФУ
... трябва да бъде върху ключовите сегменти на бизнеса, а не върху цялата индустрия”, тъй като всеки сегмент предполага различни КФУ, необходими за успеха
на фирмата на този сегмент. Затова следващата стъпка е фирмата да дефинира сегментите, които са валидни при различните сценарии. Стабилната сегментационна
рамка, според Шумейкър, трябва да отговаря на следните условия:
• Самата сегментационна схема да е приложима за всички сценарии.
• Да е по-широка в сравнение с настоящия спектър на продуктите, обслужваните пазари и прилаганите технологии.
• Идентифицираните в рамката на схемата сегменти да са ограничен брой
(четири до осем) и стратегически да се отличават по конкурентната си
структура. [6]
Идентифицирането на сегментите позволява да се определят КФУ за всеки
сегмент. За тази цел се използва матрицата „сценарии – сегменти”, в която по колоните се нанасят сценариите, по редовете – сегментите, а в квадратите – КФУ, осигуряващи успеха на фирмата, ако тя оперира в съответния сегмент при съответния сценарий. В зависимост от честотата на повтаряемост на КФУ в различните сегменти и
сценарии се различават: КФУ, устойчиви за всички сценарии; КФУ, устойчиви за
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всички сегменти на даден сценарий; КФУ, устойчиви при всички сценарии и сегменти.
Следващата стъпка при подхода на Шумейкър към сценарното планиране е
изграждане на устойчива стратегическа визия. Завладяващата стратегическа
визия може да служи „като постоянен тест за стратегията”, тъй като „както сценариите ни помагат да отсеем възможните варианти на бъдещето, ... така и стратегическата визия сортира многобройните възможни стратегии на компанията. Устойчивата визия предлага ясна картина за бъдещата насока за развитие на компанията
сред тези сценарии и стратегии”. Стратегическата визия показва къде ще се състезава компанията, как ще се състезава и какви умения ще й бъдат необходими за успех.
Добрата стратегическа визия трябва да включва:
•
Заявление за това каква иска да бъде организацията и как ще го постигне;
•
Конкретни цели и опорни точки (финансови и други);
•
Основни умения, които следва да бъдат изградени;
•
Описание на промените, които организацията трябва да осъществи;
•
Обхват на пазарите и продуктите, които подкрепят визията;
•
Устойчивост при различните сценарии;
•
Стремеж към разширяване на настоящия обхват на организацията;
•
Страст, която да съживи организацията;
•
Простота и яснота на целта. [6]
Формулирането на стратегическа визия позволява на фирмата да потърси
съответствието между сегашните си способности или компетенции (и онези, които
лесно могат да се развият) и различните изисквания на отделните сценарии за бъдещето и да намери отговор на въпроса: как компанията трябва да реорганизира сегашните ресурси и умения, за да се възползва от възможностите, които предоставя
бъдещето? По този начин компанията създава стратегическа визия, която предполага развитие на ресурсите и уменията, които са необходими.
Основните подходи при създаването и прилагането на стратегическа визия в
неопределена среда са:
•
Централизиран – лидерите „спускат” визията отгоре, но следва да са
убедени, че имат широка подкрепа. Важно е визията да бъде разгласена, така че организацията да се обедини около нея и периодично да я
подлага на проверка съобразно реалните условия.
•
Самоорганизиране чрез процедури – компанията създава процедури,
които й позволяват да развие стратегическата си визия. В този случай
лидерите трябва да са убедени, че тези процедури са последователни
при идентифициране на неопределеността и при действията в условия
на неопределеност (Shell).
•
Самоорганизиране чрез средата – чрез контрол върху средата лидерите
на организацията създават условия за формиране на визия, основана на
самоорганизирането. Необходимо е лидерите да създадат основа, която
прецизно отразява потенциалните варианти за бъдещето на фирмата,
както и да подпомогне проникването на външната среда в организацията. Например, за да се подпомогнат мениджърите да разработят сценарий, базиращ се на оскъдни ресурси, ръководството може да създаде
среда на ограничени ресурси в дадена част на организацията. Различни
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части на организацията могат да бъдат стимулирани да експериментират по отделни сценарии – успехът или провалът на експериментите
може да очертае стратегията на организацията. [6]
Следващата стъпка е извеждането на гъвкави стратегически опции. Основното правило е да не се залага само на един начин на действие. Това означава при
вземането на решения да се работи със “съзнателно вградени опции”, което ще позволи на организацията да премине към друг вид дейност, ако условията се променят. Докато стратегическата визия дава цялостната картина, гъвкавите опции позволяват формирането на систематичен план, възприемането на специфични инициативи, чрез които визията да се превърне в реалност.
3. Основното различие в подходите на Хейден и Шумейкър е в това, че
Хейден използва за описание на организацията концепцията за Бизнес идеята, докато Шумейкър подчертава изрично необходимостта от разработване на стратегическа визия като оценява като погрешен подхода „след като се идентифицират сценариите да започне разработването на планове за действия и опции”. Обосновката е,
че „несвързаните помежду си инициативи са много по-трудни за разбиране, прилагане и мониторинг”. [6]
Основното съображение на Хейден да отхвърли идеята да се разработва стратегическа визия като част от сценарно базирания подход за формиране на стратегии
е, че наличието на стратегическа визия се свързва с т.н. насочваща пожелателна рационалност, според която успехът на организацията се предопределя от „преследването на поставената цел или визия”, а не от „максималната адаптивност към промените”. Хейден посочва, че при интерпретиране на бизнес успеха могат да се разграничат две рационалности. Според първата за постигане на успех от организацията е необходим само силен, волеви мениджър, който упорито преследва своята
цел или визия. Това е т.н. насочваща пожелателна рационалност, основният проблем при която е, че след като веднъж е поставена целта, преследването на стратегическите насоки предполага минимизиране на осъществяващите се в организацията
промени. Втората рационалност се свързва с идеята, че успехът на организацията
изисква непрекъсната адаптация към промените във външната среда чрез „абсорбиране на неопределеността” и непрекъснати вътрешни промени. Организациите,
които правят това, са т.н. обучаващи се организации, като от особено значение е
ученето по двоен кръг. [1], [5] Според Хейден двете задачи – преследване на поставената цел или визия и максимизиране на адаптивността към промени, са
„взаимноизключващи се”, макар и „еднакво желани”. Изходът от тази дилема Хейден
вижда в „преместването една степен по-нагоре в концептуалната стълба”, което позволява да се свържат „две взаимноизключващи се цели в една кохерентна конструкция” и това преместване позволява като всеобхватна цел на организацията да се разглежда целта за оцеляване/саморазвитие.
Без да се оспорва ценността на идеята като всеобхватна институционална цел
на организацията да се разглежда целта оцеляване/саморазвитие, следва да се посочи,
че е възможен и друг подход към „примиряването” на идеите за стратегическа визия
и непрекъснати промени. Този подход се описва от Колинс и Порас, които разкриват,
че за визия ориентираните организации е характерно „съчетаването на чувствителност към обкръжаващата среда с привързаност към относително стабилна основна
идеология” [3]. Визия ориентираната компания не просто „балансира между придър30
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жането към стройна идеология и стимулирането на динамична промяна и действие, тя
се стреми и към двете и то в крайните им проявления”. Наличието на основна идеология като първостепенен елемент в развитието на визия ориентираните компании се
изразява в наличието на основни ценности (същностни и постоянни убеждения) и
основна цел (фундаменталните причини за съществуването на организацията). По
този начин визия ориентираните компании успяват едновременно „да съхраняват
своята същност” и „да стимулират прогреса”. Както посочва Ари де Гиус „чувствителността към обкръжението представлява способност на компанията да се учи и да
се приспособява”, а „сплотеността и идентичността...са аспекти на вродената способност на компанията да създава общност и собствена индивидуалност ... Дългоживущите компании намират начини да реагират на сигналите за промяна в деловото обкръжение, променяйки своята собствена структура”. [2] Това „примиряване” на двата
подхода при използването на сценарното планиране за разработване на стратегия може да се проследи и при Глобалния сценарий на Шел за 1998-2020 година, при който
като „база за разработването на стратегията” са посочени както „преразглеждането на
визията и целите”, така и „изясняването на Бизнес идеята, която ще доведе до успех”. [17]
Като друго различие между подходите на Хейден и Шумейкър към сценарното
планиране може да се разгледа отношението към обучаващите се организации.
Хейден посочва, че единствено ученето осигурява оцеляването на компаниите в дългосрочна перспектива чрез „трансформиране на самите себе си” и че овладяване на
„умението за учене по двоен кръг” [1] оставя „малко пространство за търсенето на
смисъла на насочването” като по този начин подчертава значението на превръщането
на организацията в обучаваща се. [12] Шумейкър споменава обучаващите се организации само веднъж и то в примера от практиката, с който илюстрира предимствата на
представения от него подход за използване на сценариите при разработване на стратегия – но това не означава подценяване на въпроса за организационното обучение.
Според Сенге пет са критично важните технологии или дисциплини за създаване на
обучаваща се организация като всяка от тях „възниква самостоятелно”, но те са способни да се „усилват и да се допълват една друга”. Тези пет дисциплини са: майсторство в усъвършенстването на личността, промяна на интелектуалните модели,
наличие на обща визия, способност за групово обучение, способност за системно
мислене. [5] Шумейкър непрекъснато подчертава значението на сценариите за промяна на интелектуалните модели на мениджърите, на „менталните карти, които са в основата на възприемането на реалността от страна на мениджърите”. Според
Шумейкър „за да бъдат полезни, сценариите трябва да са предизвикателство към
убежденията на мениджърите”. И още – „сценарното планиране се отличава от много
други техники за планиране по това, че целта му е обикновено смяна на парадигмата”.
[6] Именно организацията Shell открива „нов и уникален източник на конкурентно
предимство – да помага на мениджърите да изясняват собствените хипотези, да разкриват вътрешната противоречивост на тези хипотези, да изработват нови хипотези”.
[5] По този начин Shell използва планирането като „процес на учене”. [2]
И накрая – като обща оценка на двата подхода към използването на сценарното планиране за разработване на стратегии на бизнес организациите може да се
посочи следното. Подходът на Шумейкър е по-структуриран и поставя акцент върху традиционния инструментариум на стратегическото планиране – ключови фактори за успех, ресурси и способности, основни компетенции, сегменти, стратегическа
визия, гъвкави опции. Прилагането на подхода на Хейден изисква много по-добро
познаване на системното мислене, на концепцията за положителна обратна връзка и
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предоставя много по-голяма свобода – и съответно изисква много по-голямо творческо въображение, при формирането на Бизнес идеята на организацията, както и
при тестването на Бизнес идеята през различните сценарии. Изборът на конкретна
организация – кой от тези два подхода да използва при разработването на стратегията за бъдещо развитие – зависи от организационната култура, стилът на лидерство,
интелектуалните модели на мениджърите.
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Abstract: In this paper are described approaches and methods used in the framework of
the international project e-Mentoring1. Successful participation in the fast changing
labour market requires the alignment of employment-related skills and competencies.
Thus, it is very important for the last year students at universities and vocational
education and training (VET) institutions, as well as for adult learners to prepare
themselves to re-/enter the labour market and get employed or to start own business.
During the last years mentoring provided by employers and/or employees in the role of
mentors is becoming a more and more common method worldwide as an effective
learning process.
The project aims at transferring mentoring experiences of all three educational sectors
into a common e-Mentoring model providing in the same time innovative tools and
methodology for its implementation.
Key Words: Менторинг; е-Менторинг; Интегриран е-Менторинг модел, Виртуална
среда за менторство.
Основни цели на проект е-Менторинг
Успешното участие в динамично изменящият се пазар на труда изисква изграждането на релевантни умения и компетентности, гарантиращи успешна професионална реализация и кариерно развитие. Това е от особена важност за студентите,
които завършват своето обучение в университетите или и организациите за професионално образование и обучение (ПОО), на които предстои първоначално да се

1

Международен проект е-Менторинг: Иновативни умения и компетентности за започване на
работа No: 511579-LLP-1-2010-1-LT-KA3-KA3MP; www.e-mentoring.eu
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включат на трудовия пазар и да започнат работа или да стартират свой собствен
бизнес.
Изграждането на адекватен фундамент от ключови умения и компетентности
е от решаващо значение и за предприемачите, които искат да разширят своя бизнес
и да повишат нивото на неговата конкурентноспособност.
Инициативите e-Europe и e-Europe+ идентифицираха неотложната необходимост от изграждане на общ европейски е-бизнес чрез бърз трансфер на технологично ноу-хау и увеличаване на потенциала и уменията на организациите да интегрират мрежовите техники в техния бизнес. Ефективното използване на съвременните
технологии е условие за успешната реализация и конкурентноспособността на бизнес организациите. но в същото време, на повечето от тях не достигат човешки, финансови и други ресурси.
В условията на динамично технологично развитие и глобализация просперитетът на дадена организация, без значение от нейния тип, зависи от степента, в
която необходимият и наличният интелектуален капитал се припокриват. Бързите
темпове на развитие на технологиите изисква непрекъснато овладяване на нови
знания и умения. От друга страна, традиционните методи за обучение не са достатъчно гъвкави да отговорят на това предизвикателство. За постигане на по-високи
продуктивност и ефективност се налага разработването на нови решения, интегриращи процесите на обучение, на систематочното изграждане, обновяване, използване и разширяване на знания с възможност за адаптиране на учебния процес към непрекъснато изменящите се условия и пазари.
През последните години в световен мащаб, процесът на наставничество/
менторинг, осъществяван от самите работодатели и/или опитни служители от даденото предприятие, участващи в ролята на ментори/наставници на останалия персонал, се наложи като метод за осъществяване на ефективен учебен процес.
Цел на проекта
Проектът има за цел интегрирането на опита за осъществяване на процес на
менторство в рамките на трите образователни сектори: висши училища, институции
за професионално образование и обучение и институции за продължаващо обучение.
е-Менторингът цели да развие способността на учащите във ВУЗ и в центровете за професионално обучение и обучение на възрастни за реализация на пазара
на труда, чрез интегрирането на успешни практики, опит и трансфер на резултатни
решения в общ e-Менторинг модел.
Целеви групи
Мениджъри (организатори на процеса на е-Менторство)/процес на менторство:




от висши учебни заведения (ВУЗ)
от центрове за професионално обучение
от центрове за обучение на възрастни
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Ментори
 работодатели
 служители
Наставлявани
 студенти от ВУЗ
 учащи се в центрове за професионално обучение
 учащи се в центрове за обучение на възрастни (специално внимание се
обръща на възрастни обучаеми в неравностойно положение като безработни, мигранти, етнически малцинства)
Консорциум










Social Innovation Fund, Литва – координираща институция;
Център за дистанционно обучение на университет Vytautas Magnus,
Литва;
Институция за професионално обучение Merseyside Expanding Horizons
Ltd., Обединено Кралство;
Асоциация за професионално обучение ANNANET: Pertti Vihonen Oy,
Финландия;
Центрове за професионално обучение „Volkshochschule”, Германия;
Кооператив „Speha Fresia Societa Cooperativa”, Италия;
Асоциация „European Partnership”, Литва;
Бургаски свободен университет, България;
VentureQuest Ltd. LLC, САЩ.

Интегриран модел на електронно менторство
Карл Уиг2 дефинира процесът на управление на знанията като “систематичното, пълно, изрично и съзнателно изграждане, обновяване и използване на знания с
цел максимизиране на ефикасността и приходите на организацията от нейните интелектуални активи”. Следователно управлението на знания е процесът, който цели
своевременното предоставяне на подходящи знания на съответните хора в найдостъпна за тях форма, така че те да извършат възложената им работа по-найдобрия възможен начин, което предполага трансформация на имплицитни в експлицитни знания. Само по този начин имплицитните знания на отделните служители,
явяващи се значителна част от интелектуалният капитал на бизнес организация, могат да бъдат използвани съвместно и многократно от всички работещи в нея.
Последното означава, че тази организация се превръща в някакъв вид образователна
организация.
Управлението на знания наред с фундаменти като бизнес-стратегии и човешки ресурси неминуемо изисква използването на техники и технологии, които да
подпомогнат и улеснят управлението на знания, а не създаването на самите знания.

2

Wigg, K. Knowledge management:Where Did It Come From and Where Will It Go?, Expert
Systems With Applications, Vol.14
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На практика концепцията за обучение в бизнес организациите или започване
на нова работа има множество различни измерения, което я прави дори по-сложна и
комплексна от тази за индивидуалното автономно обучение. Могат да бъдат разглеждани различни нива на обучението – индивидуално, груповобазирано, проектно-ориентирано, формално, неформално и т.н. Това означава, че в една и съща организация могат да бъдат разграничени множество процеси на менторство с различен
контекст – овладяване на знания, разпространение на информация, интерпретиране
на данни и факти, анализ, синтез и оценка на знания и т.н.
Всичко това води до извода, че системите за менторство и системите за управление на знания не могат да бъдат разделени и независими в модерните бизнес
организации. Напротив, те трябва да се интегрират, защото взаимно се допълват,
разглеждайки различни аспекти на един и същи проблем – адаптивността и конкурентноспособността на организацията и конкретните индивиди в дългосрочен план.
Моделът на е-Менторството дефинира начините на използване на ИКТ в процеса на наставничеството и разширява възможностите за обучение на целевите
групи с цел изграждане на нови умения и компетенции и повишаване на тяхната
конкурентноспособност. Моделът е илюстриран на следващата фигура.

Фигура 1. Интегриран модел на е-менторинг
Технологичен подход
Важно е преди стартиране на самото наставничество да се изгради обща база
от знания за процесът на е-Менторинг, която да е достъпна за всички участници
(мениджъри, ментори, наставлявани). По тази причина в рамките на проекта за
участницитев процеса на е-менторинг ще бъдат разработени електронни курсове за
самостоятелно обучение, които ще бъдат публикувани посредством Web 2.0.
Процесът на менторство се осъществява посредством виртуална среда за
електронно обучение, която е достъпна само за регистрирани потребители. На
регистрираните участници (разработена на базата на Moodle) ще осигури конфиденциалност и ефективност на процеса на е-Менторинг. За да се повиши ефективността, резултатността и гъвкавостта на процеса на електронно менторство, ще се реали36
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зира интегриране на отворени образователни ресурси (ООР) за самостоятелно и
контролирано от учащите се обучение за започване на работа и за предприемачество в съгласие с възприетия от партньорството модел на E-Mentoring.
Основни изисквания по отношение на разработената имплементация на виртуалната среда за обучение са да се гарантира:
 поверителността на личната информация на участниците
 и ефективността на процеса на електронното менторство.
Социални мрежи за мениджъри, ментори и наставлявани ще бъдат създадени
с цел промотиране на моделът на е-Менторинг по целия свят.
Основни продукти и резултати
1. Отчет за текущото състояние “Образователни нужди от е-Менторинг при
започване на нова работа и стартиране и реализация на собствен бизнес”;
2. Платформа за е-обучение и електронно ръководство за осъществяване на
процеса на е-Менторинг;
3. Отворени образователни ресурси за наставляваните: самостоятелно обучение за започване на нова работа и за стартиране и разширяване на собствен бизнес;
4. Курсове за самостоятелно е-обучение за осъществяване на процес на еМенторинг за мениджъри, ментори и наставлявани с инструкции за обучаемите;
5. Социални мрежи за мениджъри, ментори и наставлявани с цел промотиране на моделът на е-Менторство по целия свят.
Как е организирано обучението
През април 2012 г. в Обединеното кралство се проведе двудневно пилотно
обучение за мениджърт5е и експертите, които отговарят за организацията на процеса на е-менторинг в страните-партньори.
През месец юли 2012 г. всички партньори с помощта на обучените мениджъри организираха национални пилотни обучения за менторите.
Менторите са избрани от партньорите. Това са специалисти от реалната работна среда, което гарантира, че менторингът развива уменията и компетенциите на
обучаемите за стартиране на бизнес или на подготовката за започване на работа
Във всяка страна ще се организират онлайн курсове, които са безплатни за
участниците. Успешно завършилите курс за обучение ще получат сертификат за
придобитите знания, умения и компетенции.
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ПРАВНИ АСПЕКТИ ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ФИНАНСОВО
ПРОЗВОДНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
доц. д-р Сава Хр. Димов
Бургаски свободен университет

LEGAL ASPECTS OF INTERPRERATATION OF FINANCIAL
DERIVATIVES
Sava Hristov Dimov
Burgas Free Universiy
Abstract: The scientific paper researches the legal aspects of the financial derivatives and
the deals with derivatives. Using this kind of prism, some concepts for the derivatives, the
first legal definitions for the types of derivatives, margin purchases and the short “naked”
sales are pointed out. Some processes for harmonization of the legal statute of derivatives
with the European legal norms are analysed. As a structure the scientific theses contain
an introductory part, chapter one - some legal aspects of the financial derivatives, part
two covers the harmonization of the legal statute of derivatives with the European legal
norms and the concluding part offers the conclusions that have been reached.
Kew words: legal definitions of the financial instruments, the statute of the derivatives,
derivative securities, derivatives of financial instruments, the option as an agreement, the
option as a subjective right.
Въвеждаща част
Финансовите деривати придобиват все по-голяма популярност в нашата
социално-икономическа реалност и развитие поради големите възможности, които
те предлагат. Въпреки по-късното им появяване у нас на финансовите пазари, те са
уникални търговски инструменти, пригодени за хеджиране и спекулации, което ги
прави особено привлекателни за инвеститорите. Във финансово-икономическата
литература те се наричат по различен начин. Така например, среща се тълкуванието,
че „дериватитите са опасни хипер финанси”[1], които могат да доведат до крах на
цели финансови империи, „технически нововъведения за редуциране и управление
на рискове”, „съвременни финансови иновации и ново предизвикателство пред инвеститори и спекуланти”, „финансово know how за реализиране на спекулации и
получаване на печалби от спадащи, „мечи” тенденции на пазара, математически
„хватки” за управление и реализиране на печалби и други.
Тези „стряскащи” разбирания за дериватите пораждат необходимостта от позадълбоченото им изучаване не само в чисто финансовите им аспекти, а също така и

1

Димов, С. ДЕРИВАТИТЕ – рисков и печеливш бизнес. Изд. „Абагар”, 1997, стр. 26-33
„Опасни ли са дериватите?”
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в юридическите им такива. Именно поради това можем да кажем, че са необходими
достатъчно знания и в двете най-важни сфери на общественото производство. Ако
инвестирането е свързано с икономическите познания и анализи на съответният
субект, които се обективират в съответно взето решение за извършване на определена икономическа дейност, то правото е свързано със материализирането на това
решение в определено действие посредством съответната форма, необходима за пораждане на целените правни последици, която форма е посочена в нормативната
база на всяка страна. В правото се намират нормите, които уреждат “фактическата
реализация” на определената инвестиция и нейното възникване в правния мир, от
което следват редица последици за участниците в този инвестиционен процес.
Освен това правото се явява необходимият гарант в правоотношенията между страните по сделките и дава защита на интересите им. За всеки предприемач встъпването в законите е необходимо условие за развитието на дейността му и защитата на
неговите права и законни интереси.
Част първа
ЗА НЯКОИ ПРЕХОДНИ ТЪЛКУВАНИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ДЕРИВАТИ
Търговията с финансови деривати се отличава не само със специфичните си
качества, но и с налагането на специално отношение на търговците към тях. Този
вид търговия изисква постоянно внимание от своите участници, както към променящата се икономическа обстановка, така и към законодателството имащо отношение
към тази дейност. Разбира се, не е абсолютно необходимо детайлното познаване на
нормативната база и правната организация на този вид дейност, но е силно препоръчително с оглед динамиката на правоотношенията в нашата държава. Ето защо едно
добро ниво на запознатост с правните аспекти на финансовите деривати гарантира
на търгуващите с тях една навременна застраховка от бъдещи съдебни спорове и
тълкувания, а последните както е известно водят до загуба на време и средства.
Правната същност и характеристика на дериватите [2] изискват те да се тълкуват като производни ценни книжа, защото тяхната цена се определя от стойността
на други, базови по отношение на тях ценни книжа. Те могат да бъдат разглеждани
като инвестиции и като финансови инструменти. Например, когато инвеститор е
търговско предприятие, то може да инвестира не само свободните си парични
средства, но и част от финансовите си активи, каквито са например опциите в качеството им на имуществени права. Когато физическо лице притежава такива
финансови активи би следвало да се наричат финансови инструменти. Разликата се
налага от факта, че физическото лице не притежава редица индивидуализиращи
юридическите лица признаци, като например предмет на дейност, колективни органи, седалище и ред други. Именно затова има разлика между финансови активи,
като имуществени права на фирма, условно казано „А” и инструмент за спекулации,
каквито биха били при друго лице, например фирма „Б”.

2

До скоро българската нормативна уредба не познава понятието „финансов инструмент” и
си служеше само с понятието „ценна книга”. Въпреки това терминологично „финансов
инструмент” се използваше от икономическата наука независимо от липсата на правна
уредба. То е по-широко понятие от това за ценната книга.
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В този контекст се срещат първите легални определения за производни
финансови инструменти. [3] Например, от лондонските международни счетоводни
стандарти № 32 и №39 можем да изведем едно нормативно закрепено определение
на този вид инвестиции, а именно:
 Съгласно т.1, буква А, производни финансови инструменти са тези, чиято
стойност се мени в отговор на промяната на предварително заложена променлива,
като конкретен лихвен процент, цена на ценна е книга, цена на стока, валутен курс,
кредитен рейтинг, ценови индекс и други подобни.;
 Комитета по международни стандарти продължава в буква Б, дериват е
този инструмент които не изисква почти никаква първоначална нетна инвестиция
или почти никаква нетна инвестиция с отношение към други видове договори,
които реагират по подобен начин на промените в пазарните условия и който се
заплаща на бъдеща дата. На тази основа интерес представляват дериватните сделки.
Спот сделките се сключват единствено на борсовия под, а изпълнението им
е регламентирано от борсовия правилник (най-често до втория работен банков ден).
Тоест изключено е буквално едновременно сключване и изпълнение, като последното се извършва извън пода на борсата чрез отдела за клиринг и сетълмент, а плащането обичайно е по банков път и не съвпада с доставката. Втората група, срочните
сделки които са в центъра на тези разсъждения, могат да бъдат определени общо
като сделки, при които сделката се сключва в определен момент, а изпълнението се
извършва на (или до) определена бъдеща дата. Регламентацията на изпълнението
зависи от характера на самия срочен контракт и приетата организация на търговия.
Обобщаващото понятие "срочни сделки" е непопулярно в англо-американската
практика, където се използват оригиналните наименования на двете негови разновидности – фючърсните (futures) и форуърдните (forward) сделки.
Определянето на дериватните сделки изисква отчитане на иманентните
характеристики на дериватните инструменти, които се съдържат в положението, че
те представляват финансови инструменти, носещи права и задължения, отнасящи се до други активи, или инструменти, определени като базови, което се съдържа и в самото им наименование и на второ място представляваните от дериватите права се отнасят до покупката или продажбата на базовия инструмент.

3

Financial Accounting Standart (FAS) 133 е първия стандарт за финансова отчетност, който от
1984 година има отношение към финансовите деривати. Специалистите смятат, че
американския стандарт FAS 133 е сравнително сложен и на места спорен.; International
Accounting Standards (IAS) 32. Финансови инструменти: оповестяване и представяне на
информация е първия неамерикански международен стандарт за оповестяване и представяне
на информация за всички видове финансови инструменти. Той налага определени изисквания
за предоставяне на информация за балансовите финансови инструменти. През декември 1998 г.
във Франкфурт на Майн, Германия, Комитета по международни счетоводни стандарти
(International Accounting Standards Committee-IASC) утвърждава първия международен
стандарт, който се отнася до индентификацията и измеренията на всички видове финансови
инструменти. Специалистите смятат, че със стандарт IAS 39 (International Accounting
Standards (IAS) 39. Финансови инструменти: идентификация и измерение) е завършен последния етап на Програмата по създаването на пълен базов комплект от международни стандарти,
съгласувана с Международната организация на комисията по ценни книжа (International
Organization of Securities Commissions - IOSCO). (Виж за подробности: Димов, С. Алтернативата „американски счетоводни принципи – международни счетоводни стандарти” при отчитане на финансовите деривативи. Сп. „Български счетоводител” №7, 2002 г.)
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Ограничаването до тези две популярни характеристики при дефинирането на
дериватите би оставило определението изключително непълно. Разликата между
срочната сделка и отделното съществуване на инструмент – носител на правата по
нея, представлява необходимата качествена характеристика, определяща дериватите. На тази основа дериватите представляват самостоятелен инвестиционен инструмент със собствена стойност и рискови показатели, който от своя страна е обект
на отделни сделки. Последната част от определението обаче води и до белега за
формата на съществуване на дериватните инструменти. За разлика от традиционните финансови активи, представяни с материален носител (ценни книжа), най-активно търгуваните представители на дериватите (опциите и фючърсите) съществуват
изключително под формата на електронни записвания в борсовите и клирингови
системи.
И докато изтъкнатите дотук белези на дериватните сделки ги определят на
фона на останалите инструменти и сделки, като ги позиционират в общото инвестиционно пространство, то тяхната пълна определеност изисква и поглед към съдържанието в групата на дериватите с паралел между самите дериватни инструменти. В това отношение вниманието се концентрира върху зависимостите между
сделките с опции, варанти, права, фючърси и суапи.
Опционните сделки се характеризират с различния статут на страните по
сделката, при което инвеститорът, откриващ дълга опционна позиция, придобива
правото на избор за упражняване на опцията срещу заплащането на опционната
премия, респективно инвеститорът с къса позиция – издателят на опцията – поема
задължението за изпълнение на сделката срещу получената опционна премия. В
това отношение аналогична е ситуацията и при вариантите и правата, с което тези
три инструмента се определят като условни активи и съответно сделките с тях, като
условни.
В паралел с групата на условните сделки се определят и безусловни инструменти, респективно безусловни сделки, задължението за изпълнение на които е
валидно еднакво и за двете страни, какъвто характер имат другите два дериватни
инструмента – фючърси и суапи.
Систематизирането на различните типове дериватни сделки изисква селектиране на детайлните подробности относно разнотипните контракти на петте дериватни инструмента и извеждането на особеностите, характеризиращи общите параметри като основа за организиране на тяхната търговия. Обобщаващата група срочни
сделки включва, от една страна, фючърсните и форуърдните сделки с традиционни,
капиталов финансови активи и от друга – дериватните сделки.
Дериватните сделки могат да бъдат разгледани като особен сегмент в групата
на срочните сделки поради факта, че всички дериватни инструменти имат срочен
характер. Регламентацията по значителна част от дериватните сделки на право на
избор (но не и задължение) за тяхното изпълнение формира подгрупата на условните сделки, в която се обхващат сделките с опции, варианти и права. Успоредно с нея
остава и втората подгрупата от дериватните сделки – безусловните или задължителни сделки. Не по-малък интерес представлява и фактът, че докато критерият
срочност по отношение на сделките с традиционни финансови активи (акции, облигации, съкровищни бонове) няма пряка връзка с продължителността на самите активи, то срочността на дериватните инструменти почти изцяло покрива срочността на
изпълнение на дериватните сделки.
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Специфичните изисквания, свързани с организацията на дериватните пазари,
произтичат от същностните характеристики на самите дериватни инструменти и
особеностите на техните сделки. Конкретните принципи отговарят и на поставените
в началото изисквания за висока ликвидност на пазарите и динамична обръщаемост
на капиталите. В това отношение борсовата организация се характеризира с изключителна стандартизация и взаимозаменяемост на контрактите, безналичност на разплащанията, обездвижване на инструментите и дематериализиране на сделките с
тях, което се изразява в доставката на ценните книжа единствено чрез заверяване/задължаване на сметките и опериране с правата, представлявани от ценните книжа без тяхното предоставяне, изискванията за начален и поддържащ маржин, търгуване чрез посредник – член на борсата и други подобни, които не представляват
интерес в настоящето изследване.
Задълбоченият анализ на цялостната технология на дериватната търговия
обаче отчита и факта, че при някои деривати се проявяват и елементи на спот или
касови сделки. Веднага трябва да бъде пояснено обаче, че това не отхвърля срочната
същност на самия инструмент, а изразява характеристика на неговата търговия преди изпълнението на сделка. Типичен пример в подкрепа на тези разсъждения е
откриването на опционна позиция, както и нейното закриване преди падежа, при
което заплащането на опционна премия се урежда до втория бизнес ден на борсата –
както при спот сделките.
Всички изброени до тук са срочни сделки и те предвиждат отлагане на
техния сетълмент до определен срок. Фючърсът може да се определи още като борсов договор за продажба на определено количество вещи, ценни книжа, валута и
други на определена дата и за определена цена. Но преди да разгледаме в детайли
правните аспекти на финансовите деривати е необходимо да обърнем внимание основните елементи от търговията с този вид инструменти.
При търговията с деривати изпълнението на сделките и задълженията на
страните по този договор се обезпечават чрез така наречения маржин, който по
същността си прилича на задатък и отметнина.[4] В чл.2. ал.1 от Наредбата за
условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на
ценни книжа[5], законодателят е дефинирал, че маржин покупка е покупка на ценни
книжа, извършена от инвестиционен посредник за сметка на негов клиент, при
която за заплащане на ценните книжа клиента ползва паричен заем от инвестиционния посредник. Задължение на инвестиционният посредник е да предоставя парични заеми на своите клиенти само за извършване на маржин покупки. В преходните
и заключителните разпоредби параграф 1, т.1 на последната се дава определение
какво представлява сметка за маржин покупки и това е сметка водена от инвестици-

4

Съглашениато за отметнина и задатъка си приличат, защото има акцесорен и обезпечителен характер. Между отметнината и задатъка обаче има доста различия. При отметнината
паричната сума може както да се даде, така и да се обещае. Задатъкът изисква предаване на
сумата при сключването на договора. Докато задатъкът дава право на изправната страна да се
откаже от договора, отметнината дава това право на неизправната страна. Отмятането е
възможно до започване на изпълнението. Задатъкът може да се упражни и при неточно изпълнение. За разлика от задатъкът, правото за ''отмятане'' от договора не засилва, а намалява
силата на задължението по главната сделка.
5
Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор. Обн. ДВ, бр. 65 от 27.07.2004 г.
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онният посредник, в която се отразяват кредитните отношения между инвестиционният посредник и клиента във връзка с извършването на маржин покупки, както и
във връзка с предоставянето на обезпечение в ценни книжа при извършване на къси
продажби.
Къса или „гола” продажба[6] е продажбата на ценни книжа, извършена от инвестиционният посредник за негова сметка или за сметка на негов клиент, при която
към момента на сключването й продавачът не притежава ценните книжа и възнамерява да изпълни задължението си за прехвърлянето им с ценни книжа, взети на
заем или ползвани при условията на чл.5. ал.1 и 3 и чл.6 ал.1 от НУРИМП. Заем на
ценни книжа представлява прехвърляне на ценни книжа от заемодателя в собственост на заемателя срещу задължение за връщане на ценни книжа от същия вид, брой
и емисия на определена бъдеща дата или при поискване. Както се вижда това е
задължение при което дължимият резултат не е конкретен макар и означен с индивидуализиращи си белези. В глава 3 на наредбата определят условията и реда за извършване на маржин покупки. Паричните средства, които инвестиционният посредник дава назаем на своите клиенти за извършване на маржин покупки, могат да
имат за източник само собствените му средства, заем от банка получила лицензия за
извършване на банкова дейност в страната или парични средства на клиенти,
отчитани по сметки за къси продажби до размера, до който те се считат за обезпечение.
На 21 февруари 2012 г. съветът по икономически и финансови въпроси прие
нови правила за регулация или „забрана” на късите продажби и някои аспекти на
суапове за кредитно неизпълнение. С регламента се въвеждат общи за ЕС изисквания за оповестяване и се хармонизират правомощията, които регулаторните органи
могат да упражняват при извънредни ситуации, в които има сериозна заплаха за финансовата стабилност.
Извод: Деривативите се наричат още условни бъдещи права или претенции, тъй като доходността им зависи от цените на други активи. Те са
условни права от гледна точка на възникването или не на едно вземане по
договора. Такъв би бил случая, когато например сключили един опционен договор за купуване, цената на базовия актив нарасне и ние упражним опцията. В
този случаи ние имаме определена печалба и за нас възниква вземане по този
договор, а за инвестиционният посредник задължение да ни изплати сумата
или както най-често става да завери сметка ни, която ние сме открили при
него. Следователно имаме възможност да се упражни едно договорно право или
изискването да се изпълни едно договорно задължение, като сами по себе си те
са условни, защото зависят от настъпването на едно бъдещо несигурно събитие.

6

Късите продажби (short selling), наричани от някой автори още „голите”, къси продажби
(“Naked short selling, or naked shorting”).
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Част втора
ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ПРАВНИЯ СТАТУТ НА ДЕРИВАТИТЕ
С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАВНИ НОРМИ.
Първият нормативен акт посветен на ценните книги и регулирания капиталов
пазар е Законът за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества (обн. ДВ, бр.63/1995 г., отм. ДВ бр.114/1999 г.). С него се въведе разрешителен режим за функционирането на фондовите борси и строги изисквания към
участниците в търговията с ценни книги.
През 1999 г. с приемането на Закона за публично предлагане на ценни книги
(обн. ДВ, бр. 114/1999, по нататък само ЗППЦК), бе отменен ЗЦКФБИД. Новият закон се превърна в модерна правна рамка на ценните книги и сделките с тях на регулиран пазар.
С приемането на Закона за пазарите на финансовите инструменти (обн. ДВ
бр.52/2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) ЗПФИ, се правят множество и съществени изменения, и допълнения по отношение на досега действащата уредба. Цел на закона
е и хармонизиране с европейското право в тази област. Регламентирани са нови
правни фигури и се използва нова непозната за правото терминология.
Изискванията на правото на Европейския съюз в областта на издаването и
търговията с финансови инструменти са построени на няколко водещи принципа.
Това са правилата на единния пазар, изграден на основата на свободното право на
установяване; единния лиценз; правила за разумна практика на дейността на финансовите институции; както и единни изисквания за изграждането и функционирането
на надзорните финансови институции.
Хармонизирането на ЗППЦК и ЗПФИ с Директива 2004/39/ЕО постигна попълно съответствие на дефиницията за ценните книги, въведе се и понятието „финансов инструмент” което включва както ценните книги, така и дялове на колективни инвестиционни схеми, инструменти на паричния пазар и дериватни финансови
инструменти с различен базов актив. С оглед хармонизацията на нашето с европейското право се промени и определението за регулиран пазар. Регулираните пазари
по смисъла на Директивата, обхващат не само регулираните пазари, получили лиценз и извършващи дейност съгласно българското законодателство, но и регулираните пазари, които извършват дейност съгласно законодателството на друга държава членка на ЕС.
Финансовите инструменти, които не са ценни книги не попадат в обхвата на
ЗППЦК и основно се регулират от ЗПФИ. Законодателният им списък се съдържа в
чл.3 на ЗПФИ. Финансовите инструменти различни от ценните книги, най-общо са:
• инструменти на паричния пазар;
• дялове на предприятия за колективно инвестиране;
• опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други деривативни договори върху ценни книжа, валута, лихвени
проценти, доходи или други дериватни инструменти, индекси или финансови показатели, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез
доставка или чрез парично плащане;
• опции, фючърси, суапове, форуърдни договори с фиксиран лихвен процент и други дериватни договори върху стоки, задълженията по които
трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или задълженията по
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които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по искане на една
от страните; и т.н.
дериватни финансови инструменти за прехвърляне на кредитен риск;
договори за разлики.

Понятието „финансови инструменти, които не са ценни книги” е условно понятие, създадено за целите на ЗПФИ. Законодателят третира отделните видове
финансови инструменти като „различни” от ценните книги от гледна точка на тяхната търговия на съответния капиталов пазар.
В специализираната литература се срещат различни дефиниции на за финансов инструмент. Според една от тях финансовите инструменти са законно, осъществимо споразумение между две и повече лица, което изразява договорно право или
право на парично плащане.
Според друго определение – финансовия инструмент е документ (като облигация, менителница, фючърсен или опционен договор), който има парична стойност
или удостоверява правно обвързващо(изпълнимо) споразумение между две и повече
срани, отнасящо се до парично плащане. [7] Тази дефиниция не е близка до разбирането в българското право. Среща се виждането, че финансовите инструменти са
правно отношение с договорен характер, по силата на което едно лице (инвеститор)
дава парите си в начинание, организирано от трети лица, без инвеститорът да участва пряко с личен труд.
Може да обобщим, че финансов инструмент е родово понятие, в което
попадат два компонента – ценни книги и финансови инструменти, които не са
ценни книги. Ценните книги имат характеристиката на вид финансов инструмент,
предлагат се публично и са свободно прехвърлими, те попадат в обхвата на ЗППЦК.
Те трябва да отговарят на изискванията за допускане до регистрация за търговия на
съответния регулиран пазар. Финансовите инструменти, които не са ценни книги се
регулират от ЗПФИ, за тях законодателят е възприел списъчен подход. Най-общо в
обхвата на ценните книги, които са финансови инструменти попадат акциите, облигациите, дериватните ценни книги и държавните ценни книги (с изключение на
съкровищните бонове). В обхвата на финансовите инструменти, които не са ценни
книги, попадат инструментите на паричния пазар, дяловете на предприятия за колективно инвестиране и дериватните финансови инструменти.
Ценните книги можем да ги разделим на базови ценни книги и дериватни
ценни книги. Основните ценни книги, които могат да се търгуват на капиталовите
пазари, са акции и облигации, както и приравнените на тях ценни книги. Те се наричат още базови ценни книги. Дериватните ценни книги са производни от основните.
Те са включени в законовия списък на чл.2, ал.1, т.3 от ЗППЦК като „други ценни
книги, които дават право за придобиване или продажба на такива ценни книги, или
които водят до парично плащане, определено посредством ценни книги, валутни
курсове, лихвени проценти, доходност, стоки или други индекси и показатели”.
Дериватните ценни книги произхождат от базовите ценни книги. Въз основа на вида
на базовия актив възниква и огромното им разнообразие.

7

Цит. по: www.businessdictionari.com/definition/financial-instrumenj.html/ FINANCIAL
INSTRUMENT. Definition.
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Законодателната уредба и финансовата практика правят разлика между дериватните ценни книги и дериватните финансови инструменти с базов актив различен
от ценните книги, т.е. може да разделим дериватите на такива, които са ценни
книги, и такива които са дериватни финансови инструменти без да са ценни книги.
Дериватите ценни книги се регулират от Закона за публичното предлагане на ценни
книги, а дериватните финансови инструменти от Закона за пазара на финансови
инструменти.
Така съгласно легалната дефиниция която дава §1от ДР на ЗППЦК дериватни
ценни книги са:
• правата, които дават право за записване на определен брой акции във
връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество (т.3);
• варанът (т.4);
• българските депозитарни разписки (т. 8);
• депозитарните разписки (т. 29);
• депозитарните разписки за акции (т.30).
В чл.3 от Закона за пазара на финансови инструменти се съдържа изброяване
на видовете финансови инструменти. Както бе посочено в §1 т.1, финансовия инструмент е родово понятие, което обхваща ценните, които са вид финансови инструменти както и финансовите инструменти, които не са ценни книги. Понятието
финансовите инструменти, които не са ценни книги е условно, създадено за целите
на ЗПФИ. Различният начин, по който се търгуват финансовите инструменти, които
не са ценни книги, е основната причина ЗПФИ да ги отдели от ценните книги по
смисъла на ЗППЦК. Финасови инструменти, различни от ценните книги са:
• инструменти на паричния пазар;
• дялове на предприятия за колективно инвестиране;
• опции, фючърси, суапове, форуърдни договори и други дериватни договори с различен базов актив;
• дериватни финансови инструменти за прехвърляне на кредитен риск;
• договори за разлики.
Базови финансови инструменти може да наречем инструментите на паричния
пазар и дяловете на предприятията за колективно инвестиране, чл.3, т.2, б.”а” и ”б”
ЗПФИ. Може да ги определим като базови, защото са носители на първични, а не на
производни права за своите притежатели. Инструментите на паричния пазар и
дяловете на предприятията за колективно инвестиране не са дериватни финансови
инструменти.
Пазарите на финансови инструменти в Европейския съюз се регулират от
Директива 2004/39/EC (известена като "MiFID" (Markets in Financial Instruments
Directive 2004/39/EC)[8], като впоследствие изменена от директива 2008/10/EC. [9] Те
осигуряват хармонизирано регулиране за инвестиционните услуги в 30-те държави-

8

"Directive 2004/39/EC". Official Journal of the European Union. 2004. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02004L0039-20060428:EN:NOT.
9
"Directive 2008/10/EC". Official Journal of the European Union. 2008. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:076:0033:0036:EN:PDF.
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членки на Европейското икономическо пространство (27-те държави-членки на
Европейския съюз плюс Исландия, Норвегия и Лихтенщайн). Основните цели на
директивата са да се увеличи конкуренцията и защитата на потребителите в инвестиционни услуги. Освен посоченото MiFID е крайъгълен камък на Европейската
комисия относно финансов план за действие, чиито 42 мерки значително ще се
променят функционирането на финансовите пазари на ЕС. MiFID е най-значимата
част от законодателство, въведено в рамките на процедурата "Lamfalussy Directives",
предназначени да ускорят приемането на законодателство въз основа на „подход на
четири нива», препоръчано от Комитета на мъдреците, председателстван от барон
Александър Ламфалуси.
Стъпка към европейската хармонизация в тази насока е Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Този нормативен акт за първи път
урежда в България материята, свързана с търговията с вътрешна информация и
манипулирането на финансовия пазар. Той ще се прилага както за действия, извършени на територията на страната, така и за действия, извършени извън нея, относно
финансови инструменти, допуснати до търговия или за които е поискано допускане
до търговия на регулирани пазари в България и в държави-членки на Европейския
съюз. Приоритетите се концентрират в няколко аспекта:
Първо, Законът създава условия за развитието на открит, прозрачен и ефективен пазар на финансови инструменти в страната.;
Второ, Извършването на сделки с финансови инструменти въз основа на вътрешна, непублична информация нарушава принципа на равнопоставеност на инвеститорите и позволява облагодетелстването на лица с достъп до вътрешна информация.;
Трето, Манипулирането на пазара изкривява действието на свободния пазар и
не позволява инвестиционни решения да бъдат взети въз основа на достоверни
финансови показатели.[10]
Основните категории дериватни финансови инструменти, известни на капиталовите пазари са опциите, фючърсите и форуърдите, суапите и др. Всеки един от
тези деривати може да бъде върху един и същ базов актив. Опциите и фючърсите
са популярни сред дребните инвеститори, докато форуърдните споразумения и
суапите се използват предимно от институционални инвеститори за управление на
риска.
Сделката с производен финансов инструмент, най-общо означава постигане
на съгласие за изпълнение в бъдещ момент, като условията се уговарят в настоящето (момента на сключване на сделката). В зависимост от това, дали страните
имат само правото или и задължението на падежа на сделката да изпълнят поетото,
дефинират ключовата разлика между отделните видове дериватни финансови инструменти.
Дериватните ценни книги имат за базов актив други ценни книги. Докато
дериватните финансови инструменти могат да бъдат „надградени” и върху права
върху стоки. Деривативните финансови инструменти, които имат легални законови

10

За подробности: Хаджова, Н. Защита срещу злоупотреби с финансови инструменти.
http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2006/10/29/290114_zashtita_sreshtu_zloupotrebi_s_finansovi_
instrumenti/
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дефиниции са опцията, фючърсът и договорът за разлика. Наред с тях макар и само
като изброяване са посочени суаповете и форуърдните договори, надградени върху
разнороден базов актив.
Законовата дефиниция за опция, която се съдържа в §1, т. 31 от ДР на ЗПФИ,
я характеризира като деривативен финансов инструмент, изразява правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книги или други финансови инструменти по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на
определена дата.
От тази законова дефиниция могат да се изведат характеризиращите признаци на опцията. Търсенето на правната същност на опцията може да се подпомогне,
като разгледаме финансовото поведение на участниците на опционните пазари.
Притежателят на определен базов актив решава да продаде право върху този актив.
Правото, надстроено върху базовия актив, възниква като субективно право със
сключването на договор за неговата покупко-продажба. Този първоначален договор
се сключва между титуляра на базовия актив, учредил правото върху него, и първоначалния купувач на правото. По-нататък това право – наречено опция, може многократно да бъде прехвърляно на капиталовите пазари. Реализирането на правото
„опция” води до сключване на последващ договор с предмет базовия актив. В този
контекст, опцията може да се разглежда като: [11]
Първо, Опцията като договор.
Правната характеристика на първия (учредяващия опцията) договор предопределя характера и на втория. Първият договор учредява опцията като субективно
право. При него е налице конститутивна сукцесия (учредително правоприемство).
Създателят на опцията учредява правото „опция” на основата на друго свое право –
собствеността върху базовия актив. При „втория” договор, с който се прехвърля
вече учреденото право „опция”, е налице транслативна сукцесия (прехвърлително
правоприемство).
В съвременната литература се срещат различни гледни точки за правната
същност на опционния договор. Според една от тях при опциите няма сключен
между страните договор, а става дума за преддоговорна фаза на отношенията и не
се различава съществено от предложението (офертата) за сключване на договор за
борсова продажба. Или според този автор[12], опционното право е изключително
право на едно лице срещу възнаграждение, изплатено на предложителя, да приеме
предложението и да сключи договор с предложителя или да прехвърли това право
на друго лице. Този автор приема, че при опцията е налице хипотезата на публичното предложение за сключване на сделка по смисъла на чл.291 от ТЗ. [13]

11

Виж: Касабова, К. Правни аспекти на финансовите инструменти. ИК „Труд и право”, С.,
2007, стр. 257-271
12
Диков, Л. Курс по търговско право. Ш-то Фототипно издание Том I, С., 1992, стр. 669-670
13
Чл. 291. (Нов - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Предложение за сключване на сделка може да бъде
направено и до неопределен кръг от лица, включително и чрез средствата за масово осведомяване. То трябва да съдържа и общото предлагано количество и срока за приемане на предложението. В този случай предложителят е обвързан до изчерпване на количеството в определения срок.
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Според противоположна теза опцията не е оферта.[14] Аргументите са, че
офертата престава да бъде такава и прераства в сделка. Освен това при всички случаи имаме плащане на опционна премия, което е една от основните форми на
конклудентни правни действия за приемане на офертата и съответно за сключването
на договор.
Правната доктрина аргументира тезата, че както учредяването на опцията
като право, така и последващото й прехвърляне, се осъществява по силата на договор, тъй като правото на избор има своя цена.[15]
От легалното определение за опцията в §1, т.31 от ДР на ЗПФИ можем да извлечем най-общите черти на опционния договор, който има като елемент от съдържанието си опция и по който купувачът заплаща на продавача определена цена,
наречена опционна премия. Срещу тази цена купувачът получава правото, но не и
задължението, да купи от своя контрахент определена ценна книга или друг финансов инструмент (call option); или да ги продаде (put option) по предварително
фиксирана цена (striking price) в продължение на определен срок (американска опция) или на предварително фиксирана дата (европейска опция).
Заплащането на опционната премия може да приближим и да търсим сходство с друг правен институт – задатъка. Задатъкът се дава при сключване на договора, затова една от неговите функции е потвърдителна. Щом той е платен, налице е
сключването на договор. Задатъка дава право на платилата го страна да откаже изпълнение на задълженията си по валидно сключения договор, като загуби платената
сума, докато опционната премия няма характеристиката на задатъка. Тя е престация
на купувача по опционния договор и е доказателство за валидността му. Заплащането на опционната премия обезсилва твърденията за „офертната” същност на опционния договор.
Опционният договор като финансов феномен се доближава до предварителния договор, но не е тъждествен с него. Той „подготвя” сключването на последващ
договор с предмет базовия актив и в това е сходната му функция с тази на предварителния договор. Предварителния договор има само облигационно, но не и вещно
правно действие. Той предпоставя сключването на втори, окончателен договор, с
който настъпва транслативния ефект. Предварителния договор има една цел, да се
сключи окончателен, докато опционния договор е центриран върху правото да се
сключи втори договор с определен базов актив. Опционният договор прехвърля
правото да се купи, респективно да се продаде този базов актив. Той няма транслативно действие върху самия актив. За купуването/продажбата му е необходимо
сключването на втори договор, по определена в предходния – опционен договор,
фиксирана цена и срок. Сключването на този втори договори право, а не и задължение. Опционният договор съдържа съществените условия на този втори договор
като страни, цена, срок. Въпреки това, ако титулярът на опцията не упражни правото, насрещното страна не може да предяви иск за сключване на втория договор за

14

Попов С. По някои проблеми на правната същност и данъчното облагане на опцията. Кн. 5,
Lex.bg, стр.45.
15
Конов Т. Някои критични разсъждения върху българската доктрина по предварителния
договор. Търговско право, 2003, №6, стр.23.
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купуване / продажба на базовия актив, по аналогия с чл.19, ал.3 от ЗЗД[16], защото
опционният договор съдържа правото, но не и задължението за това.
Опционният договор има за предмет опцията като право, което, ако не бъде
упражнено, не води до прехвърлянето на собствеността върху базовия актив. Финансовия интерес от опционния договор е по-скоро извличане на допълнителни доходи от базовия актив, отколкото правна форма за придобиване, респективно отчуждаване собствеността върху този актив.
Самостоятелното съществуване на опционния договор и на вторичния транслативен договор върху базовия актив се обяснява с финансовата логика на опцията.
Водещо за страните е сключването на „първия”, опционен договор, защото до
„втори”, последващ договор върху базовия актив може и да не се стигне. Основната
цел на опцията е не сключването на този последващ договор, а „жонглирането” с
очакваните промени в пазарните цени на съответните базови активи.
Опционният договор може да го определим като самостоятелен договор. Той
има за кауза размяна на опционна премия срещу поемането на риска от промяна в
цената на базовия актив, което е икономически оправдана цел. Следователно, опционният договор е двустранен, възмезден и консенсуален.
Второ, Опцията като субективно право или както я нарича Касабова, К.
„деривативен финансов инструмент”(Цит. съч., стр. 271).
Опцията като субективно право е неразделна, основана част от съдържанието
на опционния договор. Правото на избор (опцията) представлява самостоятелна
ценност, която може да бъде прехвърлена независимо от базовия актив. Законодателя, за да дефинира това право използва метаюридическия термин – дериватен финансов инструмент.
Опцията е потестативно субективно право, тъй като титулярът на правото
внася правна промяна с упражняването му. Той предизвиква ново правоотношение,
втори договор за покупко-продажба на базовия актив. Субективното право опция е
срочно право, тъй като то може да бъде реализирано в бъдеще (на определена дата
и в определен период). Опцията не е условно право. Тя съдържа правото на избор да
се сключи или не договор за базовия актив.
От легалната дефиниция на опцията като финансов инструмент, съдържаща
се в §1, т.31 от ДР ЗПФИ могат да се изведат следните нейни характеристики. Един
от основните и признаци е правото за купуване или правото за продажба на определен брой ценни книги или други финансови инструменти, но не и задължението.
Правото се упражнява с купуването, респ. продажбата на базовия актив. Отношенията между страните, които възникват във връзка с опцията, можем да ги опишем
така. Учредителят на опцията е нейният пръв продавач, а купувачът е лицето, което
придобива опцията на определена цена. Купувачът на опцията разполага с три възможности – да упражни опцията, да я препродаде или да не я упражни в рамките на
срока. Ако титулярът на опцията(купувачът) реши да упражни правото, учредителят
(първия продавач) има задължението да продаде или купи базовия актив по фиксираната в опцията цена.

16

Чл.19 (3) Всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване
окончателния договор. В такъв случай договорът се счита сключен в момента, в който
решението влезе в законна сила.
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В зависимост от вида на правомощието, което опцията носи, тя се дели на:
y Кол-опция (call option) е за купуване на базовия актив. Тя дава правомощието на притежателя й (но не и задължението) да купи базовия актив по
предварително определена цена, в рамките на определен период или на конкретна бъдеща дата. Ако титулярът на опцията (купувача) упражни правото,
продавачът е задължен да осигури базовия актив. Кол опцията носи очакването за титуляра си, че цената на базовия актив ще превиши цената на упражненото право. Защото печалбата за притежателя на кол опцията се получава от
разликата между пазарната цена на базовия актив и цената на опцията. Ако
цената на базовия актив не се повиши, притежателя на кол опцията няма да
реализира правото си и ще ограничи загубата си до размера на платената
опционна премия. При повишаване цената на базовия актив, притежателят на
кол опцията има стимул и интерес да упражни правото си. Той ще купи базовия актив по предварително фиксирана цена. След това ще продаде базовия
актив на по-високата му пазарна цена и така ще реализира приход, който ще
намали с размера на платената опционна премия.
y Пут-опцията (put option) е за продажба на базов актив. Тя дава правото но
притежателя си да продаде определено количество базов актив, по определена на датата на учредяване опционна цена, в рамките на определен период
или на определена бъдеща дата. Продавачът има правота да реши дали да
продаде притежавания от него базов актив. Титулярът има интерес да реализира правото си, ако цената на базовия актив е под цената на правото.
Трето, Срочен характер на опцията.
Друг характерен признак на опцията е времето, в което може да бъде упражнена. Дефиницията за опция определя това време като бъдещ момент или период от
време. Факта че моментът на пораждане на правото – покупката на опцията, не съвпада с момента на покупката, респ. продажбата на базовия актив, характеризира опцията като срочен финансов инструмент. Фактът, че тя може да не бъде упражнена
и оставена срокът и да изтече, определя специфичния риск на опцията спрямо фючърса. Времето, в което правото може да бъде упражнено се определя като времева
стойност на опцията. Цената на опцията е толкова по-висока, колкото по-дълъг е периодът, през който правото на избор е в сила. Колкото повече опцията се доближава
към датата на падежа, времевата й стойност намалява и е равна на нула на датата на
падежа.
В зависимост от това, дали опцията се упражнява на определена дата или в
рамките на определен период, тя се дели на:
Американски тип опция – възникнала е в САЩ и оттам носи наименованието
си. Американската опция може да бъде упражнена в рамките на определен период,
във всеки един момент от него. Последния възможен момент за упражняване на опцията (еxpiration date) е последният ден от този период. Именно тази нейна разтегливост във времето я прави подходяща за изграждане на инвестиционни стратегии,
по-привлекателна за купувача, но и по-скъпа.
Европейски тип опция – известна още като английска опция, тя носи правото
да бъде упражнена на определена дата – датата на падежа. [17]

17

Срещат се още азиатски тип опции – правото се осъществява автоматично, ако опцията е
включена в цената; полуамериканска или бермудска опция като своеобразен хибрид между
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Предварително фиксираната цена на базовия актив е следващия признак на
опцията. Упражняване на правото да се продадат, респ. да се купят ценни книги
или други финансови инструменти може да стане само по предварително фиксирана
цена (striking price). Цената на опцията известна още като опционна премия, е цената, по която може да бъде купена една опция. Страната, която получава правото на
избор, дали да упражни правото си да сключи сделката, трябва да плати определена
опционна премия. Страната, която е задължена да предостави базовия актив, запазва
сумата, платена от страната, която има право на избор, независимо дали ще го упражни или не. В случай че опцията бъде упражнена и базовия актив бъде купен или
продаден, цената платена за опцията, не се приспада от цената на базовия актив.
Цената на предмета на опцията е цената, по която притежателят на опцията
има право да купи, респ. да продаде определен базов актив. Тази цена е известна
като цена на упражняване (exercise price).
Извод: Тъй като цената на опцията (опционната премия) е по-ниска от
цената на самия базов актив при търговията с опции може да се прояви ефектът на лоста. Това е възможността с малко капитали да се въздейства върху
капиталовия пазар. Поради това повечето капиталови пазари изискват позиционни лимити като мярка за ограничаване на злоупотребите и манипулациите.
Според легалната дефиниция фючърса е дериватен финансов инструмент,
който изразява правото и задължението за купуване или продажба на определен
брой ценни книги или други финансови инструменти по предварително фиксирана
цена, на определена дата. §1, т.32 от ДР на ЗПФИ.
По коректно е фючърса да се определи като задължението да се купи или
продаде определен брой ценни книги или други финансови инструменти по предварително фиксирана цена на определена дата. Фючърса е договор. Сключването на
този договор представлява юридически факт, от който възниква вторичното значение на фючърса – на правно задължение, което законодателят нарича деривативен
финансов инструмент. Фючърсът е огледален на опцията. Опцията е синоним на
субективно право, докато фючърсът има значението на правно задължение. В този
аспект, той може да се разглежда като:
Първо, Фючърсът като договор.
В международната практика фючърсните договори се сключват на регулираните и нерегулираните пазари. Когато те се сключват на неурегулираните пазари, те
не са стандартизирани и могат да се изменят според изискванията на страните по
тях. И обратно, когато се сключват на регулираните пазари, фючърсните договори
са във висока степен стандартизирани.
Фючърсните договори са за бъдеща покупка или продажба на базов актив по
предварително определена цена. Със сключването на фючърсния договор възниква
правното задължение „фючърс”. Във фючърсния договор са фиксирани цената, на
която ще бъде купен или продаден базовия актив, падежът, видът, качеството и
количеството на базовия актив. Цената на фючърса е единственият елемент, който
варира и се определя от пазара. Тази унифицираност позволява да се търгуват големи обеми от фючърси и води до висока ликвидност на техния пазар.

американска и европейска опция, понеже може да бъде упражнявана на няколко определени
дати преди падежа. (Димов, С. Цит. произв. стр. 105-106)
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Изпълнението на задължението, поето с фючърсния договор, се обезпечава
чрез т.нар. „маржин”(депозит). Маржинът по своята правна същност е вид задатък,
който се използва при тези договори. Маржинът не е цената на фючърса, а е обезпечение. Обезпечението трябва да е налице както при сключването на договора, така и
през неговото времетраене, с цел гарантиране изпълнението по него. Затова се
изисква първоначален и поддържащ маржин. Първоначалния маржин е сумата,
която всеки купувач или продавач на фючърс внася при сключване на сделките на
регулиран пазар. Поддържащия маржин е обикновено процент от първоначалния.
Размера на маржина се установява според пазарния риск, обикновено в рамките на
5 до 18% от номиналната стойност на фючърса. Сумата на маржина е функция от
цената на базовия актив.Колкото по-голямо е колебанието на цените на базовия
актив, толкова по-голям е маржинът. Когато даден търговец няма открити позиции,
маржинът или остатъкът по него се връща.
Упражняването на правата по опциите и изпълнението на задълженията по
фючърсите е отложено във времето. Затова както опционния, така и фючърсният
договор се включва в родовото понятие „срочна сделка”. Разликите между тях обаче са съществени. Правота „опция” – като елемент от съдържанието на опционния
договор, може и да не бъде упражнено, докато задължението – като елемент от
съдържанието на фючърсния договор, трябва да бъде изпълнено. При опционния
договор рискът се носи от задължената страна, докато при фючърсния договор и от
двете страни.
С покупката, респ. продажбата на фючърса за притежателя му възниква безусловно задължение да сключи последващ, втори договор с предмет базовия актив.
Ако при опционния договор сключването на този втори договор е само една правна
възможност, то при фючърсния договор това е задължение. Факта, че при фючърсния договор са фиксирани цената на базовия актив, падежът, видът, качеството и
количеството на базовия актив, с изключение на цената на задължението (фючърса),
всичко това много повече сближава фючърсния договор с предварителния договор
по смисъла на чл.19 ЗЗД. И предварителния и фючърсния договор съдържат в себе
си задължение за сключване на последващ договор. При предварителния договор
това е задължението за сключване на окончателен договор, който възпроизвежда
всички условия на предварителния. При фючърсния договор това е задължението за
сключване на втори, транслативен договор за базовия актив. Въпреки високата
степен на сходство с предварителния договор, фючърсния договор е самостоятелен
вид договор.
За него е неприложим чл.19, ал.3 от ЗЗД. Ако притежателят на фючърса не
изпълни задължението си, насрещната страна не може да предяви иск за обявяване
на предварителния договор за окончателен, независимо, че основните му параметри
са заложени във фючърсния договор. Рядко договорите с фючърс приключват с
окончателна покупка/продажба на базов актив. Вместо да купят или да продадат
договореното количество базов актив по предварителното фиксираната цена на
падежа, участниците на фючърсния пазар сключват обратна сделка с цел анулиране
на първоначално заетите от тях позиции, като реализират текуща печалба или
загуба от фючърсния договор. Задължената страна по фючърсния договор се освобождава от задължението си да сключи „окончателния” договор, като преди датата
на падежа осъществи противоположна, офсетова сделка (обратна сделка).
Според §1, т.34 от ДР на ЗППЦК офсетова сделка е сделката, при която се
извършва обратна на съществуващата вече сделка с цел нейното закриване. Целта
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на офсетовата сделка се постига, като едно и също лице сключи едновременно
фючърсен договор за покупка на определен базов актив – като купувач, и фючърсен договор за продажба – като продавач на същия актив с трето лице. Вторият договор, който е обратен на първия, се нарича offset contract. На практика това се постига чрез участие във фючърсните договори на още един правен субект – клирингова къща към съответния пазар. Клиринговата къща гарантира изпълнението на
задълженията по фючърсните договори в бъдеще. Клиринговата къща е посредник,
но същевременно и партньор на всяка двойка страни по фючърсния договор. Тя е
продавач на купувача и купувач на продавача по фючърсния договор. Тъй като всеки договор има дълга и къса позиция (позиция „продава” и позиция „купува”),
общата нетна позиция по него е нула. Клиринговата къща осигурява възможност на
участниците на фючърсния пазар да закрият лесно и бързо позицията си чрез извършване на обратна сделка.
Второ, Фючърсът като правно задължение. (дериватен финансов инструмент)
Фючърсът е определен като деривативен финансов инструмент. Такова значение е вложил и законодателя в дефиницията дадена в §1, т.32 от ДР на ЗПФИ.
Той не е ценна книга. Анализа на законовата дефиниция може да извлечем следните
характеристики на фючърса:
В качеството му на деривативен финансов инструмент законодателят определя като един от най-характерните признаци на фючърса правото и задължението
за закупуване или продажба на определен брой ценни книги или други финансови
инструмент. Това определение е правно не издържано, защото е невъзможно едно
правно явление да съдържа едновременно и право, и задължение. Правилно е да се
определи, че фючърса е правно задължение. За купувача – това е задължението да
придобие, а за продавача – задължението да прехвърли в определен бъдещ момент
определен базов актив по предварително уговорена цена.
От този признак произтича първата разлика на фючърса с опцията. Фючърсът
поражда задължението за своя притежател да купи, респ. да продаде базовия актив,
докато опцията е правото за купуване или правото за продажба на базовия актив.
Фючърсът е стандартизиран дериватен финансов инструмент, който се търгува на капиталовите пазари и изразява правното задължение за купуване или продажба на определен базов актив по предварително определени цена и дата.
Трето, Срочен характер на фючърсовия инструмент.
Вторият характеризиращ признак на фючърса е времето, в което трябва да
бъде изпълнен. В дефиницията, то е посочено като определена дата. Фактът, че
момента на възникване на задължението – покупката на фючърса, не съвпада с момента на покупката, респ. продажбата на базовия актив, характеризира фючърса
като срочен финансов инструмент. За разлика от опцията, фючърсът трябва да бъде
упражнен на точно определена дата, а не в рамките на определен период.
Друг представител на така наречените срочни сделки е форуърдния договор.
При възникването на първата стокова борса за зърнени храни през XVII век в
Амстердам най-масово са се сключвали срочни сделки за реална доставка на стоки.
Те именно са първообраза на съвременните форуърдни сделки.
Форуърдният договор (forward transaction) е срочна сделка. Целта й е доставката на определен базов актив от продавача на купувача при настъпване на договорения срок. Въпреки, че форуърдният договор се счита за изпълнен с реалната доставка на базовия актив, това не е основната цел на сключването му.
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Финансовата цел на форуърдия договор е аналогична на целта на останалите
срочни сделки, характеризиращи се със задължителност на изпълнението. Участниците на финансовите пазари използват форуърдните договори за хеджиране (управление) на пазарните рискове, за арбитриране на несъответствията в цените на пазара и
между отделните пазари; за заемане на позиция (дълга или къса) в зависимост от бъдещото пазарно поведение на базовия актив; за извличане на спекулативна печалба.
Правната проекция на форуърдния договор е много неясна. Допълнителните
разпоредби на ЗПФИ съдържат легални дефиниции на някои от видовете финансови
инструменти, но форуърдния договор не е между тях. Въпреки липсата на легална
дефиниция той е изброен в чл. 3, т.2 на ЗПФИ, наред с останалите деривативни финансови инструменти. Чрез използване на правната аналогия можем да определим
форуърдния договор като вид деривативен финансов инструмент и като такъв той
носи всички негови характерни черти. От самото му наименование – „форуърден
договор” – ни подсказва, че той има значението и на договор.
По аналогия на останалите деривативни инструменти, може да предположим,
че той има аналогичен на тях базов актив. От гледна точка на базовия актив се откроява една особеност на този договор, която не е характерна за останалите деривати,
изброени в чл.3, т.2 ЗПФИ. А именно разграничаваме форуърден договор с фиксиран
лихвен процент и форуърден договор без изискване за фиксиран лихвен процент.
Най-открояващата се черта на форуърдния договор е, че той е договор, който
поражда задължение да се предаде договореният базов актив. Продавачът няма право на избор, както е при опционния договор. От една страна, форуърдният договор е
срочен договор. Изпълнението по него трябва да бъде осъществено на определена
бъдеща дата, както е при фючърсния договор, а не в рамките на определен период,
както е при опционния договор. При сключването на форуърдния договор се уговаря цената на базовия актив, по която той ще бъде купен, респ. продаден. От друга,
той е срочна сделка за доставка на базов актив на определена бъдеща дата и на определено място. Не е задължително в момента на сключването на форуърдния договор базовия актив да е част от патримониума на продавача. Изпълнението на договора предполага прехвърляне на собствеността върху базовия актив на купувача, на
предварително определена дата и място. От трета, форуърдния договор показва известно сходство с фючърсния, и двата са срочни сделки, по които страните поемат
безусловно задължението да купят, респ. да продадат, определен базов актив по
предварително определена цена, наричана форуърдна, респ. фючърсна цена на определена дата. Купувачът на базовият актив печели при увеличаване на цената му на
съответния капиталов пазар, на който се търгува, обратно, продавачът на базовия
актив губи при увеличаване на тази цената.
Приема се, че форуърдния договор се сключва предимно извън регулираните
пазари, докато фючърсните договори се предлагат предимно на регулираните пазари. Когато форуърдния договор не се търгува на регулираните пазари, страните па
него – продавач и купувач – са индивидуализирани. Докато сключването на фючърсните договори на регулирания пазар е опосредено от съответни посредници и
крайните купувач и продавач, които са неизвестни до момента на изпълнението
(или нулирането й). Условията на форуърдия договор не са стандартизирани, те се
договарят индивидуално между страните.
Финансистите приемат, че фючърсния договор, за разлика от форуърдния, е
свързан с по-малко разходи за реализацията му, защото условията не се уговарят
лично между страните, т.е. те са стандартизирани. При форуърдния договор, преди
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датата на доставка на базовия актив, не се налага плащане между страните под формата на гаранционен депозит (маржин). Това определя и по-високия кредитен риск
на форуърдния договор. Рискът се изразява във възможността на насрещната страна
да купи същия или подобен базов актив на друга цена и по този начин да не изпълни задължението си по форуърдния договор. За да се предотврати този риск, в договора може да се предвиди задължение за поддържане на компенсационна сметка
или да се предостави обезпечение.
Заключителна част, достигнати изводи:
Първо, Финансовите деривати са мощен инструмент както за управление на риска, така и за извличане на спекулативни печалби. Те имат своя
„принос” за възникване на редица финансови кризи и сътресения по света, тъй
като са и средство за избягване на редица национални ограничения. От финансово-правна гледна точка те се използват повече за спукелации и хеджинг и помалко за арбитраж. В този аспект, те могат да се тълкуват и като „опасни
хипер финанси”;
Второ, Комплексният подход на тълкуване на финансовите инструменти и сделки с тях изисква те да се разглеждат като определен тип договор или
конкракт, като субективно право или правно задължение (дериватен финансов
инструмент), имащи срочен характер. Според нас, само по този начин попълно, органически аргументирано и цялостно ще се разкрие тяхната същност, характерни черти и опасност;
Трето, Новите европейски регулации на операциите с финансови деривати, новия регламент за късите продажби и суаповете за кредитно неизпълнение, и
мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти изискват по нов
начин да се погледне към европейската хармонизация на финансовите пазари.
Новият подход изисква материята да се разглежда комплексно, от финансовоправна точка като се акцентира на решаването на дълговете проблеми на Еврозоната. Може да се каже, че те възникват и се развиват във времето и от не
регламентираното, спекулативно използване на финансовите деривати.
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Abstract: The present material considers the nature of turnover as it puts an accent on the
necessity of its management and the reasons for its appearance in the organization. A
special attention is paid to the factors forming the satisfaction from the work in the
organization, as a basic instrument for employees’ retention in the organization.
Key words: human resource management, personnel turnover, work satisfaction.
Съществуват множество различни дефиниции на понятието „текучество”, но
основната идея в тях е една и съща – напускане на заеманата позиция в определена
организация или придвижване на служителя извън пределите на заетостта в нея.
Това предполага абсолютно прекратяване на взаимоотношенията между служител и
работодател.
Текучеството може да се класифицира като доброволно и принудително, в
зависимост от това чия е инициативата за прекратяване на връзката с работодателя
[96]. В този контекст е възможно следното диференциране:
• доброволно напускане – прекратяване на заетостта по инициатива на служителя;
• съкращение – прекратяване на заетостта, инициирано от работодателя, поради влошаване на икономическата ситуация и неизбежно закриване на
работни места;
• уволнение или освобождаване – прекратяване на заетостта от страна на
работодателя по дисциплинарни причини;
• други – прекратяване на заетостта поради пенсиониране, смърт, трайна нетрудоспособност, бременност и раждане, емигриране, смяна на местоживеенето и т.н.
От посочените категории, доброволните напускания са най-проблематични за
работодателя, тъй като са под контрола на служителя и на практика водят до облагодателстване на някоя конкурентна организация от инвестициите, направени в
него. В същото време се смятат за провокирани от причини, които могат да бъдат
избегнати.
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I. НЕОБХОДИМОСТ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕКУЧЕСТВОТО
Високото равнище на текучество има съвсем ясно негативно влияние върху
организацията. Текучеството на персонала е важен индикатор на организационна
ефективност, най-вече поради своите изключително съществени последици върху
организационното изпълнение. Но освен, че е един от критерите за ефективност,
текучеството е и фактор, които влошава организационното изпълнение поради негативното си влияние върху останалите индикатори. Това прави неговото успешно управление въпрос от първостепенна важност.
Когато служителите напускат, независимо дали по свое желание или не, последиците могат да бъдат изключително сериозни. Високото текучество е скъпо
струващо, защото е свързано с директни финансови разходи; в условията на текучество (особено в рамките на първата година след назначаването на служителите),
компаниите не могат да компенсират дори преките си разходи, свързани с организирането на конкурси за набиране и подбор, назначаване, обучение и адаптиране на
новопостъпилите. Според Американското министерство на труда, разходите за попълване на една овакантена позиция възлизат на една трета от нейното заплащане;
при това, замяната на мениджър или технически специалист може да „струва” между 50% и 300% от годишната заплата за позицията. В тези разходи се включват: разходи за реклама, за комисионни на „хедхънтърите”, времето на мениджъра за вземане на решение, времето на УЧР отдела за осъществяване на набор, подбор и обучение, разходи за извънреден труд на останалите служители, които трябва да поемат
натоварването, загуба на производителност, намалени продажби, влошен морал на
служителите, намаляване цената на акциите и неудовлетворени клиенти. Въпреки
че тук се включват директни и индиректни разходи, този списък в никакъв случай
не е изчерпателен и всеобхватен.
Необходимо е да се подчертае, че непреките разходи от текучеството многократно превишават преките; счита се, че директните разходи съставляват едва около
15–30% от общите разходи, свързани със загубата на служители, а останалите 70–
85% са скрити разходи поради изгубена производителност и пропуснати възможности. Тоест текучеството е свързано не само с разходи за заместване на напускащите, но и със загуба на производителност, която настъпва веднага след това, поради липсата на работна сила, която да поеме нарастналото трудово натоварване. А
намалената производителност неизбежно се отразява на корпоративните приходи.
Високото текучество се отразява върху възприятията на клиентите за качество на обслужването, което рефлектира в тяхното неудовлетворение и съответно се
отразява негативно върху лоялността им към организацията [10]. Затова в цената на
текучеството се включват и пропуснатите ползи, които една компания може да
реализира, когато лоялни клиенти предпочитат да последват напусналия служител
(често срещано явление в банковия сектор, например); тези ситуации могат да изложат на сериозен риск организацията, предвид действието на правилото, че обикновено 20 % от клиентите създават 80 % от печалбата.
Освен негативни финансови ефекти, самият процес на непрекъснато назначаване на нови служители след напускането на вече обучени и подготвени кадри, поражда и редици социални такива. Нестабилността на работната сила пречи на служителите да създават и поддържат дълготрайни междуличностни взаимоотношения
и приятелства и да осъществяват непрекъснат трансфер на знание; в този смисъл,
текучеството може директно да влоши общото организационно изпълнение чрез
възпрепятстване създаването и разпространението на знание. Загубата на индиви58
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дуално знание (човешки капитал) и междуличностни взаимовръзки с други заинтересовани страни (социален капитал), провокира прилагането на различни стратегии
за задържане на знанието, като средство за минимизиране на негативните ефекти от
текучеството [23].
Дисфункционалният организационен климат в условията на високо текучество се отразява негативно върху удовлетворението и морала на персонала [23]. В
същото време, увеличеното трудово натоварване, в съчетание с влошения морал на
оставащия персонал, повишава вероятността за бъдещо текучество; тоест създава се
един „порочен кръг”, в който текучеството се самовъзпроизвежда.
Важно е да се уточни също, че фирмите, които очакват служителите да напуснат, както и самите служители, търсещи друг работодател, са по-малко склонни
да инвестират ресурси в обучение (особено в специфични за фирмата умения),
което също намалява производителността на труда.
Вероятно най-сериозната последица от текучеството е свързана с неговото
негативно влияние върху корпоративната репутация. Тя има сериозен ефект върху
останалите индикатори на организационно изпълнение и в този смисъл също може
да бъде отнесена към критериите за организационна ефективност (въпреки че няма
директно финансово изражение). Корпоративната репутация представлява общата
преценка и асоциациите, които обществото прави с фирмата, които, на свой ред, зависят от нейния успех да удовлетвори очакванията на множество заинтересовани
страни – клиенти, служители, доставчици, мениджъри, кредитори, медии и обществени групи [100]; в този смисъл е резултат от минали организационни действия.
Положителната репутация е стратегически ресурс, който е ценен, оскъден и много
труден за имитиране, и съответно осигурява устойчиво конкурентно предимство за
компанията. Благоприятната репутация привлича богати клиенти, талантливи служители и щедри инвеститори. Тя стимулира потребителите да закупуват фирмените
продукти и услуги и да приемат нови предложения от нея; по този начин допринася
за повишаване на продажбите и пазарния дял и за установяване и поддържане на
лоялни взаимоотношения с клиентите, тоест тяхното задържане.
В контекста на управлението на човешките ресурси, силната репутация на
работодателя влияе върху количеството и качеството на кандидатстващите за работа, което на свой ред позволява подбор на по-квалифицирани служители; а именно привличането и задържането на талантливи човешки ресурси може да осигури на
организацията устойчиво конкурентно предимство.
В същото време, от особено значение са ефектите на имиджа върху наличния
персонал в организацията. Влиянието на положителната корпоративна репутация
върху благоприятните нагласи и съответно поведения на служителите (ангажираност към организацията, удовлетворение от работата и ниско текучество), има солидна теоретична и емпирична основа. По тази причина, според някои автори тя може да се използва за предвиждане на удовлетворението и лоялността на персонала
[29].
Следователно, корпоративната репутация може да се разглежда и като следствие, и като фактор за текучество на персонала. Комбинираното действие на влошения имидж на организацията като работодател на трудовия пазар, в съчетание с
високата склонност към текучество на оставащия персонал, може да я изправи пред
сериозен недостиг на работна сила.
Трябва да се има предвид обаче, че текучеството води и до някои позитивни
за компанията резултати, свързани с динамиката, която създава: подобрява се ка59
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чеството на човешките ресурси, тъй като в организацията се „пресяват” повече кандидати за определен период от време; внасят се нови знания, опит и умения в
компанията; по-лесно се осъществява стратегията на организационна промяна, тъй
като дългогодишните служители обикновено трудно я подкрепят и работят за нея;
остраняват се слабите изпълнители; улеснява се израстването на служителите в
кариерата, особено когато управленската структура се свива значително на повисоките мениджърски нива и т.н. [2].
При нормални бизнес условия във всяка фирма би трябвало да има известно
текучество на персонала, но за да бъде от полза за компанията то следва да се поддържа в някакви оптимални граници. Според редица автори тази граница е в рамките на 5-10% [4], въпреки че е по-логично да бъде различна за всяка организация в
зависимост от нейните цели, стратегия, предмет на дейност и т.н. Освен това, определена степен на принудително текучество вероятно е неизбежна и дори полезна,
особено когато става въпрос за служители, които не се представят на желаното
ниво. Нулево текучество не е желателно и по други причини. Например, една от тях
е, че с увеличаването на стажа в организацията, нараства и равнището на заплащане
на служителите. Друга възможна причина е липсата на алтернативност, тоест служителите може да не са достатъчно конкурентни, за да си осигурят работа при друг
работодател и това е причината да се задържат в дадена организация.
Независимо от поддържането на текучеството в т.нар. „здравословни” граници, не е без значение сред кои категории персонал се наблюдава. То може да се превърне в критичен проблем, ако засяга най-вече т.нар. ключови служители; това са
служителите, които създават и боравят с важни за компанията информация и знания, отнасящи се до иновационни разработки, ключови клиенти и доставчици
(партньори), фирмено ноу-хау и т.н. Те трудно могат да бъдат заменени, а процеса
по намирането на техен заместник изисква много време и средства, и не на последно място не е сигурно дали ще завърши с успех [3]. Всяка компания се стреми да
привлече и наеме най-добрите служители, но именно те са най-високо търсени и
ценени на пазара на труда и съответно могат да напуснат компанията най-лесно.
Обикновено те имат добра представа за участниците на пазара и предлаганите
възможности, често са атакувани от други работодатели или компании за подбор на
персонал и получават предложения с по-привлекателни пакети от възнаграждения.
В тази връзка се въвеждат понятията функционално и дисфункционално текучество, в зависимост от това дали неговото влияние е свързано с положителни
или отрицателни последствия за организацията [28]. Функционално текучество се
наблюдава, когато слабите изпълнители напускат, а качествените остават; често в
тази ситуация инициатор за прекратяване на трудовите взаимоотношения е организацията. За съжаление по-голямата част от доброволното текучество се осъществява, когато компетентен и способен служител напуска, за да започне работа другаде.
Именно това текучество е дисфункционално, тоест скъпоструващо, защото загубата
на ценен служител винаги рефлектира в намалена производителност за организацията и увеличени разходи по наемането и обучаването на негов заместник.
Въпреки че доброволното текучество може да носи някои положителни ефекти, емпиричните доказателства гравитират към общ негативен резултат върху организационната ефективност; то винаги води до разстройване на дейността, което влошава организационното изпълнение. Тези аргументи повдигат въпроса дали е възможно текучеството да се избегне.
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II. ПРИЧИНИ ЗА ТЕКУЧЕСТВО НА ПЕРСОНАЛА
Изключителната значимост на дисфункционалното текучество провокира
изследователите от десетилетия да търсят основните причини, които подтикват
служителите от различни организации и отрасли да напуснат работата си, с амбицията да формулират препоръки за преодоляване на тази негативна ситуация. Намаляването на текучеството е свързано със способността на компанията да съхрани
ключовите служители, от които има дългосрочен интерес, с минимизиране на загубата на интелектуален капитал, с повишаване привлекателността на самата организация и/или на работните места, които осигурява.
Текучеството е обект на изследване от различни гледни точки: икономическият подход поставя акцент върху индивидуалния избор и променливите на трудовия пазар; социологическият подход акцентира върху характеристиките и съдържанието на трудовата среда; психологическият подход се фокусира върху личностните
характеристики и когнитивните процеси. В този контекст, някои автори класифицират детерминантите на текучеството в три категории: 1) фактори, свързани с работата; 2) персонални фактори и 3) външни фактори [26].
От позициите на управлението на човешките ресурси в организацията, икономическата гледна точка не е особено убедителна, тъй като приема причините за
текучество на персонала като детерминанти от външната среда на организацията,
включващи равнище на безработица и алтернативни възможности за работа; те
обикновено са неуправляеми в краткосрочен аспект. Общо взето, интерес представлява по-скоро социално-психологическата гледна точка, която се фокусира върху
служителите в контекста на организацията и техните индивидуални решения да я
напуснат. Тази обосновка е логично свързана със стремежа и съответно възможностите за управление на факторите, причиняващи текучество; приемането им като
вътрешно обусловени ги прави по-податливи на директен контрол от страна на
мениджмънта. Така че, в духа на най-популярните изследвания може да се приеме,
че организационно контролираните фактори допринасят много повече за текучеството, в сравнение с неконтролируемите външни променливи – тоест напускането на
служителите е основно проблем на неадекватни практики за тяхното управление.
1. Удовлетворението от работата в организацията като основен фактор
за текучество на персонала
Областта, свързана с удовлетворението от работата има твърде широки и неясни граници, поради наличието на множество различни изследователски подходи.
То се разглежда и като фактор, и като следствие от разнообразни променливи на
равнище индивид, организация и длъжност. За да концентрираме усилията и вниманието си, в настоящия материал ще се ограничим до представянето му като фактор
за текучество на персонала.
Най-важните резултати за един работодател обикновено са свързани с финансовите индикатори на изпълнението, тоест тези, които имат директно монетарно изражение – производителност, качество на работата, отсъствия и текучество. Но от
гледна точка на служителите, безспорно най-важния резултат е удовлетворението от
работата. Взаимоотношенията между нагласите на служителите (удовлетворение от
работата и ангажираност към организацията) и тяхното поведение (трудово изпълнение, отсъствия от работа и текучество) са обект на дългогодишно внимание както
в социалната, така и в индустриалната/организационната психология. Стотици из61
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следователи ежегодно акумулират емпиричен материал и доказателства, налагайки
заключението, че индивидуалните нагласи към собствената работа са от критично
значение за функционирането на трудовата организация. В резултат на това, удовлетворението от работата и ангажираността към организацията като цяло се превръщат в обект на интерес от страна на работодателите заради аргументираното си
влияние върху текучеството и оттам – върху финансовите показатели на компанията. Предвид на връзката между удовлетворението от работата и трудовото представяне, не е изненадващо че тази концепция привлича толкова голямо внимание.
1.1. Удовлетворение от работата
Удовлетворението от работата е фактор от голям интерес както за практикуващите мениджъри, така и за академичните работници; всъщност това е най-често
изследваната променлива в областта на организационното поведение и организационната теория. Литературата, която му посветена, е внушителна по обем, но въпреки това (а може би точно заради това) липсва общоприета дефиниция на този конструкт.
Например, в зората на изследователските опити, удовлетворението от работата се дефинира като “позитивно емоционално състояние, което настъпва в резултат
на преценката, че работата задоволява или подпомага задоволяването на собствените потребности и трудови ценности” [62]. Според друга дефиниция, удовлетворението е “чувството, което хората изпитват към своята работа” [88]. Аналогично е и
твърдението, което го определя като “отношението, което хората имат към своята
работа и което е резултат от възприятията и степента на съответствие между индивида и длъжността” [54]. Други изследователи също твърдят, че в зависимост от синхрона между заеманата длъжност и личните трудови ценности, възниква позитивно
емоционално състояние на удовлетворение или контрастиращо негативно чувство на
неудовлетворение [68]. Според класиците, работили най-задълбочено по тази проблематика, удовлетворението от работата е многоизмерен конструкт, който показва
емоционалните оценки на индивидите по отношение на степента на реализиране на
техните очаквания; следователно, колкото по-голямо е съответствието между очакванията и обективната реалност, толкова по-силно е удовлетворението и обратно.
В светлината на представените определения е логично да се оформи заключението, че удовлетворението винаги е субективно и че винаги неудовлетворението е
въпрос на разминаване между персоналност (потребности, интереси, умения, компетенции, генетични характеристики, склонности, нагласи и т.н.) и обективна реалност. Общото удовлетворение се асоциира със сложна съвкупност от взаимни връзки между задачи, роли, отговорности, взаимодействия, стимули и възнаграждения.
Концептуално погледнато, то включва всички характеристики на самата работа и
трудовата среда, към които служителите не са безразлични. Една личност с високо
равнище на удовлетворение винаги има позитивно отношение към своята работа, а
неудовлетворената – негативно.
Удовлетворението от работата присъства толкова осезаемо в литературата за
текучеството, че на практика се е превърнало в синоним на самата изследователска
област; дори един повърхностен поглед би разкрил, че то е постоянен фокус на изследванията върху текучеството. Вече повече от половин век изследователите демонстрират значението на афективните механизми в решението за напускане на
организацията, като убедено твърдят, че удовлетворението от работата успешно
предвижда склонността към текучество [81]. Множество автори достигат до заклю62
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чението, че нарастването на неудовлетворението у служителите ги подтиква да обмислят други възможности за работа, а нарастването на удовлетворението съответно намалява равнищата на текучество. Следователно удовлетворението от работата
се дефинира като основен предиктор на решението на служителя да остане в организацията, при това, за разлика от връзката между удовлетворение и производителност, която има доста дискусионен характер, релацията „удовлетворение – текучество” има сравнително по-ясни очертания.
Според социално-психологическата гледна точка намерението за напускане
на организацията е реакция спрямо разминаването между възприятието на индивида
за неговата трудова среда, от една страна, и неговите потребности и желания от
друга; нереализираните очаквания могат да доведат до спад в удовлетворението и
оттам до текучество. Множество изследвания подкрепят идеята, че липсата на съответствие между персоналността и изискванията на длъжността, е свързано с намерението за напускане [22]. Твърди се също, че служителите сравняват своя принос
(включващ умения, време, усилия и пропуснати възможности) с резултатите от труда си (включващи сравнения с предишни резултати, заплащане, допълнителни придобивки и статус), в резултат на което се оформя чувство на удовлетворение, а намерението за напускане е следствие от неудовлетворението.
Неудовлетворението от работата тясно кореспондира с понятието „професионален стрес”. Въпреки че причинно-следствената зависимост между тези две променливи не е категорична, това, което ги обединява е, че източниците или причините за двете състояния обикновено са едни и същи, а освен това и крайният резултат е един и същ – склонност към напускане на организацията. Следователно, професионалният стрес може да се приеме за детерминанта на текучеството в степента
си на връзка с неудовлетворението от работата.
Подобно на удовлетворението, стресът също е доста абстрактна и трудна за
разбиране концепция. Като понятие е доста сложно, в резултат на което изследователите не могат да достигнат до една единствена дефиниция. От една страна, стресът се приема за предимно физиологична реакция на определени заплашителни събития от средата, в частност трудовата [5]. От друга страна, психичните реакции са
свързани с чувство на тревожност, страх, напрежение, фрустрация, хронична умора,
депресия и отчаяние. Стресът води до т.нар. прегаряне на служителите (burnout),
което се дефинира като ”синдром или състояние на физическо, емоционално и умствено изтощение, както и формиране на скептична нагласа и пълно отдръпване от
работата и колегите, в следствие действието на хронични организационни стресори”
[43]. Това отдръпване обикновено кореспондира с чувство на безпомощност на работното място и ниска самооценка и намира поведенчески израз в по-чести закъснения и отсъствия, както и намалено количество и качество на работа. Разбира се,
реакциите винаги са индивидуални, тъй като предполагат различна интерпретация;
някои личности са по-податливи на стрес, а други са по-издържливи, устойчиви и
възприемат стресиращите преживявания не като заплаха, а като предизвикателство,
извличайки смисъл от тях [14].
Според повечето изследователи, професионалният стрес има негативен ефект
върху удовлетворението, което рефлектира в ниска производителност и повишено
равнище на текучество и отсъствия [23]. Но според други автори, зависимостта е в
обратна посока – неудовлетворението от работата влошава психическото здраве на
индивидите и провокира стрес и безпокойство. В крайна сметка, независимо дали
неудовлетворението провокира стрес, или стресът води до неудовлетворение, това,
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което действително интересува организациите, е ефекта върху важните финансови
индикатори на изпълнението. Факт е, че последствията от стреса са твърде скъпоструващи, измерени в разходи за здравеопазване заради увеличени заболявания,
както и разходи, свързани с компенсиране на отсъствията и текучеството на служителите. Затова, елиминирането или редуцирането на източниците на стрес на работното място е една от най-важните задачи на УЧР мениджърите.
1.2. Ангажираност към организацията
Ангажираността към организацията, приемана за синоним на лоялност, също
е обект на различни дефиниции. Някои автори я определят като ”активна връзка с
организацията, при която служителите имат желание да дадат нещо от себе си, за да
допринесат за нейното благополучие”. Тя представлява отношението на индивида
към организацията, което включва: 1) силна вяра и приемане на организационните
цели и ценности, 2) желание и готовност за влагане на значителни усилия в полза на
организацията и 3) силно желание за принадлежност и членство в организацията,
тоест за оставане в нея [74]. Това определение включва както нагласи, така и поведение – един служител, който изпитва силна ангажираност към организацията си,
възнамерява да остане в нея и да работи усърдно за постигане на нейните цели.
Разграничават се три измерения на ангажираността [70]: 1) афективна ангажираност, която представява емоционална привързаност и идентифициране с организацията – служителите остават в нея, защото такова е личното им желание;
2) ангажираност за продължаване на работата, която е свързана с осъзнаване на
разходите, произтичащи от напускането на организацията – служителите остават,
защото е нужно да го направят, тоест по необходимост; 3) нормативна ангажираност, която отразява чувството за дълг или задължение за оставане в организацията служителите смятат, че са длъжни да останат в нея. Въпреки че тази гледна точка
дава добра представа за многоизмерната същност на организационната ангажираност, афективното измерение се приема за най-ефективен измерител на този конструкт; тя създава много по-силна мотивация за високо равнище на изпълнение и
принос, в сравнение с другите две измерения.
Ангажираността към организацията е задълбочено изследвана и се концептуализира и измерва по множество различни начини, но обща за всички е връзката с
текучеството – служителите, които са силно ангажирани или имат положителни
чувства към работата и организацията си, отсъстват по-малко и напускат по-рядко
заради други възможности, в сравнение с тези с отрицателни нагласи. Редица ав-тори установяват отрицателна корелация между нагласата „ангажираност към организацията” и поведението „напускане на работа” [102]. Дори според някои, ангажираността е по-силно и директно свързана с намерението за напускане, отколкото удовлетворението от работата. Общо взето, редица изследователи я приемат за най-добрия предиктор не само на удовлетворението, но и на отсъствията, склонността към
напускане и действителното текучество [103].
Всъщност, изследванията дават противоречиви резултати относно връзката
между ангажираността и удовлетворението. Според някои автори, те отразяват
принципно различни нагласи, доколкото ангажираността касае отношението към
трудовата организация като цяло; в този смисъл е възможно един служител да е
напълно удовлетворен от работата си, но да има слаби чувства на ангажираност към
организацията. От тази гледна точка, множество изследвания ги разглеждат като
самостоятелни конструкти, влияещи върху намерението за напускане [102].
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Според други автори, обаче, удовлетворението от работата и ангажираността
към организацията са положително свързани, доколкото и двете включват чувства
по отношение на трудовата ситуация; множество изследвания сочат доста висока
положителна корелация между двата фактора. Установява се, че външното, вътрешното и общото удовлетворение от работата са силно свързани с нормативната и
афективната ангажираност [47]. Едно от възможните обяснения за това е, че служителите вероятно реагират еднопосочно на инструментите за измерване на удовлетворението от работата и ангажираността, просто за да избегнат когнитивния дисонанс, тоест неприятното състояние на вътрешно противоречие; така убеждават самите себе си, че след като са лоялни към организацията, би трябвало да харесват работата си или обратно.
Въпреки емпирично демонстрираната връзка между двата конструкта, в
действителност посоката на влияние може да бъде различна и взаимоотношенията
да имат реципрочен характер, тоест всяка от променливите понякога е причина, а
друг път – следствие. Например, множество изследователи твърдят, че ангажираността към организацията се развива от удовлетворението от работата [103]. Според
други изследвания, обаче, връзката е противоположна – ангажираността води до
удовлетворение от работата.
Факт е, че ангажираността и удовлетворението се повлияват от редица общи
фактори. Същевременно има някои с подчертан ефект върху единия от двата конструкта. Например, оказва се че възприеманото съответствие между организационните и индивидуалните ценности, и между организационните ценности и действия,
влияе по-силно върху ангажираността, а възприеманата справедливост на възнагражденията – върху удовлетворението от работата [37]. Освен това, ангажираността
към организацията обикновено се повлиява негативно от възприеманите шансове за
намиране на работа в друга компания [41], докато удовлетворението се смята за
детерминирано от практиките за управление на човешките ресурси в рамките на самата организация.
2. Второстепенни фактори за текучество на персонала
Второстепенните фактори изпълняват ролята на модератори във връзката
между удовлетворение и текучество. Изследователите задълбочено акумулират и
анализират емпиричен и теоретичен материал, в търсене на конструкти и променливи, които могат да подобрят разбирането за текучеството. Но ако те са склонни към
консенсус в приемането на удовлетворението за основен влияещ фактор, то по отношение на второстепенните фактори далеч не са толкова единодушни. Създаването
на множество изключително разнообразни класификации внася повече разногласия,
отколкото сходства, в резултат на което липсва универсално приет изчерпателен
модел на детерминантите на текучеството. Идентифицирани са безброй механизми,
чиято полезност се заключава най-вече в придаване на завършен облик на концепцията за текучеството, в резултат на което по отношение на второстепенните фактори е налице по-скоро концептуално противоречие, отколкото някакъв синхрон или
унификация. Тази ситуация е лесно обяснима, като се има предвид, че един от основните недостатъци на социално-психологическите изследвания е непредставителното естество на данните, което често деформира статистическите обобщения.
При всички случаи обаче може да се твърди, че прекъсването на връзката с
организацията е свързано с нещо повече от неудовлетворение от работата и би могло да се повлияе от множество фактори извън трудовата среда.
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2.1. Индивидуални (демографски) променливи
Изследователите отдавна са установили, че аспектите на индивидуалността
влияят върху текучеството. Но независимо от факта, че непрекъснато се откриват
статистически значими връзки между демографските характеристики на служителя,
от една страна, и неговото удовлетворение и желание да остане в организацията, от
друга, те обикновено са много слаби и противоречиви, което прави заключенията
съответно не много убедителни.
Възраст. Според някои автори, възрастта е една от най-силно корелиращите
с текучеството променливи [27], според други връзката е по-скоро слаба [45], а според трети – удовлетворението от работата следва U-образна форма с възрастта [25].
Например, оказва се, че поколението на родените между 1980 и 1995 година,
което съставлява бъдещата и част от настоящата работна сила, има съвсем различни
характеристики от предишните. Една от промените е свързана с изискванията,
които поставят за по-добро синхронизиране между трудовия и личния си живот.
Тъй като нямат търпение да изкачват корпоративната стълбица, те получават по-голямо удовлетворение от организации с по-плоски структури. Очакванията им за високо заплащане и развитие изискват от компаниите предлагане на високо конкурентни заплати, възможности за развитие, за участие във вземането на решения, за
справедливо и достойно отношение [15]. Но може би най-съществената характеристика по отношение на текучеството е свързана с ниската степен на лоялност към работодателя, която е следствие от нагласата да се научи колкото е възможно повече
на настоящото работно място, след което да се предприеме движение към „нещо поперспективно”, при това без да се следва някаква точно определена линия на кариерата; в този контекст се появява концепцията за безграничната кариера
(boundaryless career).
Стаж. Стажът се оказва негативно свързан с вероятността за напускане на
организацията, за което има няколко обяснения [19]. От една страна, наличното време за компенсиране на разходите, свързани с една евентуална смяна на работата,
намалява с нарастване на стажа, което прави тази промяна по-малко атрактивна за
служителя. От друга страна, това може да се обясни с концепцията за т.нар. трудово
„закрепостяване” [72]. С нарастване на стажа укрепват връзките между индивида и
неговия работодател (социални, обществени, финансови и др.). Тези свързващи механизми могат да станат толкова всеобхватни и повсеместни, че за служителя става
почти невъзможно да се освободи от тях. Освен това, тъй като служителите с по-дълъг стаж отдават по-голямо значение на психологическите си инвестиции в организацията, те са и по-малко склонни към напускане. За сметка на това, по-младшия
състав има най-слаба лоялност към компанията и съответно най-голяма вероятност
да смени работата си.
Съществува и друго виждане за влиянието на стажа върху удовлетворението
и съответно текучеството. Според него, връзката между удовлетворението от работата и стажа (както и при възрастта) има U-образна форма. Много често при постъпването в организацията, служителите се сблъскват с т.нар. ”шок на реалността”, поради което рискът от напускане е най-висок именно при новоназначените. Но се
оказва, че с натрупване на трудов опит и стаж в организацията, удовлетворението
нараства. Това е така, тъй като очакванията имат склонност да се адаптират към реалността с течение на времето.
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Очевидно работата невинаги съответства на очакванията на служителя. Според социалните психолози съществуват механизми, които подтикват хората да
приспособяват своите очаквания и дори своите възприятия за средата към обективните условия – това е стратегия на емоционално оцеляване. Ако един служител не
вижда реална перспектива да промени или смени работата си, дори само в името на
душевното си равновесие е склонен да намали своите очаквания и съответно равнището му на удовлетворение нараства. Това обяснява парадокса с високите равнища
на удовлетворение и минималните вариации между тях (независимо от обективните
различия между длъжностите), при служители с голям стаж.
Разбира се, това невинаги се оказва възможно и резултата е напускане на работата и организацията. Не е много ясно от какво зависи действието на тези динамични механизми – дали от социални или от икономически фактори, но е твърде вероятно да зависи по-скоро от личностни фактори, като индивидуалност, способност
за адаптиране и други eндогенни (а не екзогенни) процеси и променливи.
Съществува модел, който постулира три критични момента, свързани с вземане на решение за напускане [92]. Първият рисков етап е между 18 и 30 месеца
след назначаването; тогава служителите с потенциал обикновено вече са повишили
своята компетентност посредством обучения, израстнали са в кариерата и са придобили практически опит в конкретна област. Втората рискова група обхваща служителите с трудов стаж в организацията между 4 и 5 години, които са наясно за това
какво дават на организацията и какво получават в замяна; тогава неудовлетворените
от тях се ориентират към организации, които ще им предоставят повече възможности за повишаване на професионалната компетентност или към такива, осигуряващи
по-високо заплащане. Третият рисков момент настъпва между 8-та и 9-та година,
когато служителите вече знаят точно къде се намират в структурата на организацията и са анализирали възможностите за промяна на своята позиция в нея; равносметката, която правят през този период е решаваща в личностен план и дава отговор на колебанията за продължаване или прекъсване на трудовите правоотношения
с организацията.
Пол. Значителни усилия са инвестирани в изследване влиянието на междуполовите различия върху удовлетворението от работата и склонността към напускане;
резултатите са твърде противоречиви.
Редица автори откриват доказателства, че трудовата мобилност зависи от пола, като жените демонстрират доста по-високо удовлетворение от мъжете [56].
Предвид факта, че според повечето обективни индикатори, позицията на трудовия
пазар на жените е по-неблагоприятна от тази на мъжете, това различие в удовлетворението от работата е твърде интересно и донякъде парадоксално. В същото време,
то не означава, че тяхната работа е „по-добра” от тази на мъжете, а по-скоро, че те
имат по-ниски очаквания, заради много „по-лошата” си работа в миналото.
От друга страна, не са малко и авторите, според които полът не оказва никакво влияние по отношение на общото удовлетворение от работата и трудовата мобилност [20]. Оказва се, че удовлетворението от работата при мъжете и жените е еднакво, независимо от различията в трудовите условия [76]. Тази ситуация се аргументира по следния начин: 1) равнищата на удовлетворение при двата пола са еднакви, тъй като по-ниските възнаграждения при жените съответстват на по-малкото
количество ресурси, които влагат – например, образование или работно време;
2) жените използват като референти за сравнение други жени, в резултат на което
чувството им за справедливост не се накърнява; 3) жените са се научили да очакват
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за вложените си ресурси по-малко от мъжете, поради което изпитват по-високи равнища на удовлетворение; 4) мъжете и жените оценяват по различен начин елементите на удовлетворението от работата, съответно външните възнаграждения (като
заплащане, например) често за тях означават по-малко, отколкото за мъжете;
5) удовлетворението се определя от субективно възприеманите вътрешно присъщи
характеристики на работата (като автономност и разнообразие, например) и тъй
като те не варират съществено между половете, равнищата на удовлетворение, независимо от различните обективни възнаграждения, са еднакви. С изключение на последния аргумент, който има дискусионен характер, останалите получават емпирична подкрепа от множество изследователи.
В същото време се срещат и изследвания, според които жените са по-склонни
да напускат от мъжете [98].
Други твърдят, че дори да съществуват някакви принципни различия, те изчезват при по-младите служители, по-високо образованите и при служители на високо квалифицирани или мениджърски позиции. В тази връзка се приема, че полът
оказва влияние върху равнищата на удовлетворение от работата, единствено когато
се сравняват различни възрастови групи [97]; по-конкретно, установява се че мъжете на възраст до 36 години демонстрират по-високи равнища на удовлетворение в
сравнение с жените, а след това ситуацията става противоположна.
Важно е да се отбележи, че се наблюдава значително понижаване на удовлетворението от работата при жените през последното десетилетие, докато при мъжете
се запазва почти на същото равнище [87]. Това подчертава преходния ефект на междуполовите различия върху удовлетворението и склонността към текучество.
Образование. Понякога се приема, че равнището на образование има позитивен ефект върху вероятността за смяна на работата, тъй като по-високото образование често се асоциира с по-добри алтернативи на трудовия пазар, а също така повишава индивидуалните очаквания относно възнагражденията, които трябва да се получават. Ho множество изследвания не установяват значима корелация между образованието и текучеството [19], а освен това икономическите интерпретации на този
ефект са противоречиви.
Семеен статус. В някои случаи семейният статус може да има негативен
ефект върху вероятността за напускане – особено ако работата е свързана с промяна
на местоработата и местожителството, което е по-трудно и скъпо за едно семейство,
отколкото за един необвързан индивид. Може да се предполага също, че семейните
жени са по-малко склонни към мобилност в сравнение с колегите си мъже, заради
традиционните си домакински роли и отговорности. Но въпреки това, емпиричните
доказателства не са много убедителни [105].
Въпреки че множество изследователи се опитват да установят ефекта от една
единствена демографска променлива, съществуват и емпирични демонстрации за
комбинирано влияние на горепосочените фактори. Например, влиянието на възрастта и стажа често се изследва паралелно, като се оказва, че с тяхното нарастване
трудовото изпълнение се подобрява, а желанието за напускане отслабва. Установява
се също, че по-младите служители, с по-малък стаж във фирмата, по-високо образование и по-малък доход, са по-склонни да напуснат работата си. Също така, че повъзрастните работници и тези, които заемат по-високи длъжности, изпитват повече
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удовлетворение, отколкото много младите работници. Други автори откриват, че
мъжете и по-образованите по-трудно получават удовлетворение.
По отношение на ангажираността към организацията, тя се оказва по-силна
при мъжете и служителите с по-дълъг стаж, а по-слаба при семейните и по-младите
представители. Също така се открива положителна корелация между ангажираността и възрастта, образованието и стажа в организацията; по-възрастните, по-високообразовани служители и тези с по-дълъг стаж в компанията обикновено показват
по-силна ангажираност към нея [12].
2.2. Променливи от външната среда на организацията
Основните променливи в тази категория са трудовия пазар, влияещ чрез търсенето и предлагането на конкретен вид труд, както и равнището на безработица;
те дават представа за алтернативните възможости за работа извън организацията и
имат разнопосочно влияние.
Множество изследователи са убедени във връзката между ситуация на трудовия пазар и текучество [55], но въпреки това не съществува достатъчно задоволително обяснение относно конкретните механизми на влияние.
От една страна се счита, че хората са достатъчно рационални в своите решения и действия. Много често факторите, предизвикващи неудовлетворение и склонност към напускане, не рефлектират в реално текучество. Логиката предполага, че
много служители търсят алтернативни възможности преди да напуснат, затова литературата се фокусира върху предполагаемата връзка между вероятността за напускане и съществуващите алтернативи за друга работа или обективните индикатори за
активност на трудовия пазар. Решението за напускане на работата е рационален
процес, свързан с проучване на съществуващите алтернативни възможности във
външната среда; при наличие на такива, неудовлетворението или намерението за напускане директно се трансформира в текучество.
Събирайки информация относно възможностите, които им се предлагат във
външната среда, служителите избират да напуснат своя работодател, когато очакваната стойност на настоящата им работа стане по-ниска в сравнение със стойността
на някаква алтернативна заетост или дори състоянието на безработица; тоест решението за напускане е резултат от преценката, че потенциалните облаги извън фирмата са по-големи от тези във фирмата, плюс разходите, свързани с тази мобилност
[55].
В този смисъл, равнището на безработица е променлива, която поддържа някаква хипотетична връзка с удовлетворението от работата. Високото й равнище
обикновено прави служителите по-удовлетворени от настоящата си работа (независимо от нейните характеристики), тъй като безработицата е по-неблагоприятна
алтернатива. Аналогично, колкото по-ниско е равнището на безработица, толкова
по-големи са възможностите на един служител да преговаря с работодателя за
промяна в характеристиките на работата и трудовата среда, за да повиши удовлетворението си и в същото време, евентуалното напускане е свързано с по-голям шанс
да намери работа, съответстваща на неговите предпочитания.
Освен това, принципно погледнато, ако търсенето на конкретен вид труд е
по-малко от неговото предлагане на трудовия пазар, това води един кандидат към
приемане на заетост, която не съответства на неговия квалификационен профил; в
последствие това разминаване, рано или късно неизбежно рефлектира в неудовлетворение от заеманата длъжност и желание за напускане.
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От друга страна, съществуващите алтернативни възможности, сами по себе
си не могат да се приемат за особено ефективни предиктори на текучеството и следователно ролята на факторите от външната среда не бива да се надценява; причните за това са няколко.
Първо, хората са различни в своята рационалност. Освен това, дори найрационалните понякога (провокирани от силно чувство на неудовлетворение) могат
съвсем ирационално и импулсивно да напуснат, без да обмислят последствията от
това свое действие. Също така, съществуват доказателства, че дори когато хората
използват рационални средства за оценка на определена ситуация, те се различават
по начина на преработване на информацията.
Второ, решението за напускане не се влияе единствено от съществуващите
възможности на трудовия пазар, тоест характеристиките на пазарното търсене, а
също така и от личните ресурси (умения и компетенции) на индивида, търсещ
работа. В този контекст се появява концепцията за т.нар. „мобилен капитал” [93].
Когато индивидуалните ресурси нарастват, този капитал или капацитет за трудова
мобилност също расте и повишава пазарната си стойност.
Трето, личната нужда моделира склонността на един служител да потърси
друга работа. Ако той има достъп до други източници на финансова подкрепа
(например спестявания, работещ партньор и др.), то тогава разполага със свободата
да прекъсне своята заетост, без да предприема търсене на ново работно място. Но
хората, които не могат да разчитат на това, вероятно ще бъдат принудени да потърсят друга възможност преди да напуснат; този механизъм е свързан с ефекта на заместването.
Четвърто, очакванията за бъдещи резултати и възможности не могат да бъдат
директно наблюдавани и измерени, а и субективната ценност на работата и
алтернативните възможности също не подлежат на обективна оценка, поради което
в крайна сметка остава неясно как характеристиките на трудовия пазар се превръщат в заключения, провокиращи действия.
III. ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ РАБОТАТА
Съществуват множество теории и модели, представящи различни концептуализации на удовлетворението от работата. Ако в началото на XX век то се е асоциирало единствено с финансови аспекти (91, 42, 39], с течение на времето значително се обогатява от идеите на възникналите в последствие мотивационни концепции. Вдъхновени от теорията на Маслоу [65], редица изследователи подхождат към
удовлетворението на работното място от позициите на съдържателния подход, тоест
задоволяването на потребностите на служителите (67, 9]. Автори като Херцберг [51]
увеличават практическата приложимост на съдържателните теории, като посочват
съвкупност от конкретни фактори на работното място, предназначени да удовлетворят разнообразните индивидуални цели или потребности. Неговата „двуфакторна”
теория е вероятно един от първите опити за представяне на удовлетворението като
съвкупен конструкт. Въпреки множеството критики към нея, неоспорима е идеята
за представянето на работното място като сложна социална система, което прави
невъзможно изследването на ефектите от един фактор върху удовлетворението на
работниците, в изолация от останалите фактори.
С изместването на фокуса от потребностите към когнитивните и афективни
процеси, съдържателният подход губи своята популярност. Приемането на удовлет70
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ворението като афективна ориентация на един служител към работата поставя акцент именно върху когнитивните процеси. Процесуалните теории предлагат допълнителни ориентири за мениджърите, подчертавайки ролята на очакванията или възприятията за справедливост, тоест мотивацията се представя в светлината на един
рационален процес на вземане на решение [95, 8, 78, 62].
В крайна сметка се оказва, че удовлетворението от работата е комплексна
концепция, което се илюстрира от множеството променливи, изучавани във връзка с
него. И тъй като то е преди всичко абстрактно понятие, тоест такова, което не може
да се наблюдава директно, възприятията на служителите винаги опосредстват връзката между съществуващите обективни фактори и удовлетворението от тях. Дори
нещо повече – според някои изследователи удовлетворението може да е свързано с
генетична предразположеност. Има индикации, че служителите са наследствено
различни по количеството удовлетворение от работата, което могат да постигнат;
това означава, че поне някаква част от него не е подвластна и не подлежи на
влияние от страна на характеристиките на организацията или работата [33].
Според някои автори, изследването на връзката между удовлетворение от работата и текучество има смисъл само ако установява ключовите фактори, влияещи
върху удовлетворението; именно това може да помогне на практикуващите мениджъри да планират и реализират дейности, с които да повишат удовлетворението на
своите служители и съответно да стимулират желание за оставане в организацията.
По тази причина повечето изследователи прилагат фрагментарен подход при измерване на удовлетворението от работата, чиято същност се заключава в идентифициране на неговите източници или компоненти.
Изследваните фактори във връзка с удовлетворението са многобройни, както
като количество, така и като начин на дефиниране; някои съществуват като самостоятелни променливи, а други са формулирани на някакво агрегирано (съвкупно)
равнище. Вероятно по тази причина се срещат толкова много вариации по отношение броя на аспектите – четири [101], пет [85], седем [24], девет [89] и дори 20 фактора [99]. Освен това се предлагат различни класификации на тези фактори.
Например, Херцберг ги групира в две категории: фактори, свързани с обкръжението
(т.нар. хигиенни фактори) и фактори, свързани с естеството на самата работа (т.нар.
мотиватори). Други автори ги класифицират според равнището на анализ: индивидуално равнище (например, самата работа, възнаграждения и др.), групово равнище
(работен климат и др.) и организационно равнище (управленски практики и др.)
[58].
Резултатите от изследванията са изключително разнообразни и твърде често
противоречиви. Различните автори откриват противоположни връзки между определени фактори и удовлетворението от работата или корелации, вариращи в широки
диапазони. Вероятно това се дължи на трудностите при измерването на удовлетворението – изследователите използват различни инструменти, измерват и сравняват
различни неща; в някои случаи дадена променлива се разглежда като фактор, а в
други – като следствие; някои имат общ подход към него, а други го декомпозират
на съставни елементи и т.н.
Независимо от възприетия подход, все пак съществува съвкупност от фактори, която е обект на най-силно присъствие в изследванията. Въз основа на задълбочен обзор на литературата се прецени за уместно представянето на десет източника на удовлетворение или неудовлетворение, които в последствие могат да фокусират практиките за управление на човешките ресурси именно в тази посока. Необхо71
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димо е да уточним, че това са фактори с комплексно действие – върху удовлетворението от работата, ангажираността към организацията и професионалния стрес.
Предвид теоретично и емпирично обоснованата взаимна обвързаност и обусловеност между тях, тези променливи могат да бъдат равностойно третирани въз основа
на еднопосочното си влияние върху текучеството.
Характеристики на работата. Всяка длъжност има определен обхват и
дълбочина; обхватът има пряка връзка със степента на разнообразие на изпълняваните трудови задачи, а дълбочината – със степента на независимост или автономност в планирането и изпълнението.
Механистичният подход към проектирането на длъжностите/работата е насочен към опростяване, чрез максимална повторяемост на ограничен брой трудови
задачи. Често се характеризира с използване на специализирано оборудване и/или
процедури, висока степен на автоматизация на дейностите и сравнително малки
усилия, необходими за усвояване на знанията и уменията. По тази причина, високо
специализираните длъжности носят удовлетворение на служители, предпочитащи
дейност с минимална физическа и нервно-психическа натовареност [80].
В същото време, множество теоретици подчертават значението на вътрешното удовлетворение, което се извлича от чувството за постижения и компетентност в
изпълняването и овладяването на трудовите задачи и от чувството за автономност
или контрол върху собствената работа. Според тази концепция, хората са мотивирани от предизвикателството в работата, като възнаграждението е удовлетворението
от справянето с него или добре свършената работа, както и възможностите за обогатяване и усъвършенстване на уменията и способностите. За да мотивират вътрешно
служителите, длъжностите трябва да са така проектирани, че да са интересни и
предизвикателни, да стимулират творчеството и изобретaтeлността на изпълнителите [30].
Според модела на длъжностните характеристики, служителите трябва да възприемат своята работа като смислена и съдържателна, да изпитват чувство на
отговорност и да виждат ясно резултата от своите усилия [48]. В съответствие с този модел, длъжностите трябва да се проектират чрез включването на измерения като
разнообразие, значимост, идентифицираност, автономност и обратна връзка. Редица
изследователи установяват общото им позитивно влияние върху удовлетворението
и трудовото поведение, а други се насочват към изучаване на самостоятелното им
въздействие.
В този смисъл, високата специализация на работата може да бъде мощен източник на неудовлетворение (особено при активни потребности от растеж), тъй като
предизвиква отегчение и дори деградация на служителите, в следствие загубата на
смисъл и съдържание. Счита се, че ежедневната рутинност и монотонност при
непрекъсната повторяемост на задачите, повишава текучеството на служителите
[104]. Липсата на предизвикателство при тези длъжности може да породи безразличие и да повиши привлекателността на всяка друга възможност за работа.
Освен това, длъжностите с малък обхват понижават възприятията за значимост, тоест чувството, че работата оказва съществено влияние върху другите хора в
организацията (например, колеги) или извън нея (например, клиенти), което също
може да предизвика неудовлетворение. Понижават се също възприятията за идентифицираност – чувството за отъждествяване с резултата, което настъпва при самостоятелно изпълнение на някаква задача, функция или работен модул от началото
до края, а това също е потенциален източник на неудовлетворение.
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В същото време, отегчителните длъжности обикновено са жертва на високо
текучество, не само защото не носят удовлетворение, а и защото имат сериозни последствия върху работоспособността на изпълнителя. Не е за пренебрегване, че
еднообразието може да предизвика здравословни оплаквания и трудови злополуки,
поради физическото изхабяване и невниманието, свързани с непрекъснато повтарящата се автоматизирана работа. Затова се счита, че е необходимо монотонността да
се редуцира чрез възлагане на разнообразни и интересни трудови функции.
Силно влияние върху удовлетворението от работата има и степента, в която
един служител притежава свобода и независимост да взема решения във връзка с
планирането и изпълнението на своите трудови задачи. Изследванията потвърждават, че хората, които имат по-голям контрол върху работата си, са по-мотивирани и
ходят по-редовно на работа, а освен това изпитват по-голям психологически комфорт [32]. Усещането за липса на влияние върху работната среда и собственото трудово поведение, провокира неудовлетворение [104]. Това е особено често срещано
при служители, заемащи по-низши позиции и в силно формализирани организации.
Длъжности, които са силно ограничени и ръководени от правила и не дават възможност за участие в трудовите решения и процедури, са силно стресиращи, особено за
хора, които държат да имат някакъв личен принос, да бъдат креативни и иновативни. Разбира се, възприеманата липса на контрол провокира различно равнище на
стрес, в зависимост от личностните характеристики на изпълнителя.
Сигурност на работното място. Както е известно от мотивационните
теории, потребността от сигурност е първична човешка нужда, която се обуславя от
желанието за получаване на някаква увереност или гаранции, че задоволяването на
физиологичните потребности ще бъде възможно и в бъдеще [65]. Трябва да се отбележи обаче, че не съществува особена емпирична подкрепа относно влиянието на
тази потребност върху трудовото поведение; тя трудно може да бъде срещната в изследванията върху факторите на удовлетворението и текучеството. Вероятно една
от причините е, че повечето от тези изследвания са проведени в развитите страни,
където сигурността на работата се приема за фактор с хигиенна значимост, поради
наличието на множество алтернативни възможности в условията на просперираща
икономическа среда. Но в същото време, едва ли може да се отрече съществуването
на ситуации (например, характеризиращи се със свити трудови пазари и високо равнище на безработица), в които нуждата от психологическа сигурност, силно кореспондираща с икономически и други мотиви, получава приоритет; това е достатъчно
основание сигурността на работното място да се включи сред източниците на удовлетворение.
Българският законодател предвижда следните основни разновидности на трудовия договор, в зависимост от неговата продължителност, които съответно в различна степен удовлетворяват потребностите от сигурност на служителите: договор
за неопределено време (безсрочен), срочен трудов договор и договор със срок за изпитване до 6 месеца (в случай, че работодателят предпочита да провери пригодността на служителя за съответната длъжност или самия кандидат желае да се увери, че
работата е подходяща за него). По традиция, представата за сигурност на работното
място се свързва с подписването на безсрочен трудов договор, което лишава всякакви форми на временна заетост от възможността да бъдат възприемани като потенциален източник на удовлетворение от служителите. Ценносттта или валентността на безсрочния договор се определя от връзката му с финансовите възнаграж73
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дения и допълнителните социални придобивки (платени отпуски, болнични, социално, застрахователно и пенсионно осигуряване и много други удобства, предназначени да поддържат успешното изпълнение на жизнените функции), които осигурява в дългосрочен план. При това тук изобщо не коментираме редовността и коректността при изплащането на тези възнаграждения и спазването на клаузите от
съдържанието на трудовия договор, тъй като това се приема по подразбиране [1, чл.
221, ал. 1] – в противен случай служителят има право да прекрати трудовото правоотношение без предизвестие, като получи обезщетение от работодателя.
По своята същност, срочният трудов договор е свързан с изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни дейности и се сключва: за определен срок, не подълъг от 3 години; до завършване на определена работа; за заместване на работник
или служител, който отсъства от работа и др. [1]. Въпреки, че той представлява
пълна заетост в рамките на уговорения срок и съответно не поставя служителите в
по-неблагоприятно положение спрямо заетите по безсрочен договор, по същество
осигурява временна заетост и в този смисъл не може да удовлетвори потребностите
от сигурност на работното място в дългосрочен план; преди всичко, през целия период служителите се чувстват „временни” (и по същество са такива).
Доказателство за предпочитанията на служителите към безсрочния договор е
фактът, че разпространението на временната заетост в страните от ЕС (включително
и нашата) е концентрирано предимно в средите на работниците или на заетите в
селското стопанство и търговията. По тази причина тя е най-висока в държави, където икономическите отрасли със сезонен характер (селско стопанство, туризъм,
строителство) имат висок дял – Испания, Полша и Португалия. При това, работата
на срочен договор обикновено се приема като единствена възможност в условия на
липса на алтернативи за постоянна заетост; това е особено валидно за нискоквалифицираните работници и служители.
Друг по-специфичен, но съществен аспект във връзка със задоволяването на
потребностите от сигурност на работното място, касае работата на частична заетост.
Често работещите под 40 часа седмично (например, по няколко часа на ден, при поделяне на длъжността между двама изпълнители и др.) не получават същия статут
като работещите на пълна заетост. От една страна, при тази форма на работа намаляват финансовите облаги; тъй като трудовото възнаграждение е пропорционално
на отработените часове, то рядко задоволява потребностите на служителя. От друга
страна, освен заради по-ниското заплащане, възприятието за сигурност съществено
се понижава в следствие на липсата на платен отпуск, изплащане на болнични, празнични, майчинство, пенсионно осигуряване, възможности за професионално развитие и израстване и т.н. Нерядко синдикатите не проявяват интерес към тези служители и съответно те не са защитени от колективния трудов договор. А в много
случаи дори са поставени и извън трудовите закони. По тези причини служителите
са склонни да гледат на работата си като на временен ангажимент, от който биха се
отървали веднага, щом се ситуацията се подобри. Във връзка с това може да се
предположи, че частичната заетост на голяма част от тях е резултат не толкова на
предпочитание, а на принудителен избор – защото не са намерили възможности за
работа на пълно работно време или поради лични и\или семейни обстоятелства. Логично е тази нагласа да окаже негативно влияние върху мотивацията за пълноценно
отдаване в трудовия процес, за интегриране с целите на организацията и най-вече –
върху желанието за напускане.
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Физически условия на труд. Въпреки че Хоторнските експерименти демонстрират относителна маловажност на физическата трудова среда, а и Херцберг я
отнася към хигиенните фактори, принципно нейната роля за производителността и
удовлетворението на служителите не може да се оспори. Множество емпирични изследвания доказват, че удовлетворението от работата намалява при наличие на неблагоприятни трудови условия [84]. Те могат да се превърнат в мощен източник на
физическа и психическа умора, изтощение и стрес, ако са неприятни, неудобни или
опасни – например, екстремални температури, силен шум, лошо осветление или
вентилация, както и риск за живота или здравето на служителя. Неблагоприятните
условия на труд причиняват неудовлетворение, апатия, объркване, тревожност,
което се отразява както върху безпричинните отсъствия и доброволното текучество
на персонала, така и върху здравословното състояние на служителите, което рефлектира в увеличаване на непреднамерените отсъствия; изследванията показват рязко нарастване на отсъствията от работа, поради заболявания причинени от стрес.
Неадекватните трудови условия имат и някои чисто физиологични ефекти:
например, лошото осветление създава напрежение в очите, което е предпоставка за
опасни грешки; работата при изключително високи или ниски температури може да
причини вредно повишение или понижение на телесната температура; шумната
среда може да причини необратима загуба на слуха; замърсяването на работното
място (радиация, замърсяване на въздуха, токсични вещества, химикали) също може
да увеличи случаите на здравословни проблеми сред работниците.
Допълнителен източник на опасности на работното място е липсата на поддръжка – например, разливането на масло или вода, което може да стане причина за
подхлъзване и нараняване, както и износените предпазни облекла (например, надраскани и замъглени предпазни очила) и неизправна апаратура. Грешки в проектирането на оборудването и самите работни процедури също могат да причинят наранявания – например когато от работниците се иска да вдигат тежки предмети или да
остават в неестествени пози за дълги периоди. Много сложни системи от машини
също представляват определена опасност – конвейерни линии, тежки индустриални
машини, които се движат и въртят и моторни превозни средства.
Трудовите злополуки са свързани с тежки социални последици, като инвалидност, неизлечими професионални заболявания и дори загуба на човешки живот,
които водят както до намаляване на доходите на трайно пострадалите, така и до неизмеримо човешко страдание в техните семейства.
Освен върху удовлетворението, трудовите условия безспорно се отразяват и
върху работоспособността на заетите [7]. Неслучайно се оказва, че компаниите,
които се развиват успешно, непрекъснато усъвършенстват условията, в които се
трудят техните служители. Разбира се, това до голяма степен произтича и от стремежа към ограничаване на рисковите фактори, които имат висока икономическа цена.
Неблагоприятните условия на труд, създаващи предпоставки за трудови злополуки
могат силно да обременят организацията във финансов аспект, поради: загуба на
производителност, включително на работниците, които не са пострадали, но са били
възпрепятствани да изпълняват своите трудови задължения през определен период;
изплащане на обезщетения, застрахователни премии и медицинско лечение на пострадалите; загуби, свързани с повреда на производственото оборудване (машини,
инструменти, материали и сгради); разходи за разследване и инспектиране на злополуката; разходи за осигуряване на заместник на пострадалия; плащания за извънреден труд, свързани със злополуката; влошаване имиджа на организацията в обществото и на трудовия пазар с всички произтичащи от това неблагоприятни въздействия върху клиенти, доставчици, кандидати за работа и т.н.
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Работно време. Изследванията върху ефектите от този фактор са твърде противоречиви, но никой не оспорва неговия потенциал да повлияе върху трудовата
мобилност на служителите [23]. Работното време оказва влияние чрез своята продължителност и разпределение в денонощието. Според някои автори, между продължителността на работното време и текучеството съществува U-образна зависимост. От една страна се счита, че по-краткото работно време (както е при частичната заетост) обикновено предполага по-ниска степен на интеграция на служителите в основната работеща общност, с всички произтичащи от това негативни последствия върху мотивацията, ангажираността към организацията и склонността към текучество.
От друга страна, дългото работно време също може да стимулира желание за
смяна на работата. Удължаването на работния ден чрез полагане на извънреден труд
(тоест над 40 часа седмично) или чрез работа на 24-часови смени, е принципно негативно свързано с удовлетворението от работата, тъй като води до по-високо равнище на умора и по-трудно и стресиращо балансиране на трудовия живот със семейния и социалния. А конфликтът „работа-семейство” може да има вреден ефект върху удовлетворението от труда и изпълнението и да стимулира текучество [23].
Тази зависимост обаче, не бива да се абсолютизира. Съвременните служители имат съвсем различни очаквания към работата си и се нуждаят от повече време
за семейството, домакински ангажименти, образование, хоби и др.. За голям брой
хора частичната заетост е удобна алтернатива; изследванията демонстрират, че производителността често е висока, а отсъствията и отегчението на персонала са ниски
[34]. Тази форма на заетост дава възможност за съчетаване на труда с други важни
ангажименти през определен период от живота (например, обучение, грижи за деца
и други членове на семейството).
Режимът на работа или разпределението на работното време в денонощието
също има потенциал да повлияе върху удовлетворението. Нощният режим на работа
(от 22,00 до 6,00 часа) разстройва естествените биологични цикли на сън и бодърстване и води до силен стрес, умора, грешки в изпълнението и отключване на някои
заболявания. Освен това, определено може да затрудни синхронизирането на трудовите ангажименти с личните и семейни предпочитания на служителите; една малка
част от хората наистина предпочитат да работят през нощта и поддържат този ритъм на трудовия си живот дълги години, но повечето се захващат с това или с неохота, или за сравнително кратък период от време. В същото време, редуването на
дневни и нощни смени също поражда проблеми, свързани с драстичните промени в
ритъма на ежедневието. Сменният режим на работа се съпътства и от някои допълнителни затруднения, свързани с придвижването рано сутрин или късно вечер, както и всички неудобства от храненето в необичайни часове.
Десетилетия наред работатата на смени съдържа присъщото допускане, че е
непривлекателна за служителя: включва допълнително заплащане като специално
отношение към тези, които работят в „несоциално време”. Днес обаче това вече не е
така; за повечето хора наистина този режим може да изглежда ужасяващ, но за други предоставя гъвкавост през период, когато за тях е по-важно да работят за по-високо заплащане или да имат възможност да извършват други дейности в нормалните часове от денонощието.
Компресираното\сгъстено работно време се изразява в намаляване на работната седмица чрез увеличаване на работния ден, така че хората отработват същия
брой часове, но за по-малко дни; ако 40 часа се разпределят в 4, а не в 5 дни, работе76
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щите получават удължен уикенд от три абсолютно свободни дни, които сами решават как да оползотворят. Алтернативен вариант е сгъстяване на работния ден, чрез
намаляване продължителността на обедната почивка. И в двата случая, обаче, са
възможни проблеми, свързани с умората от дългия работен ден, което се отразява
на производителността и равнището на трудови инциденти.
Следователно ефектът от продължителността, режима и разпределението на
работното време в денонощието върху удовлетворението и текучеството на служителите не е еднозначен; определя се основно от това дали съответната форма на
заетост е резултат на доброволен рационален избор от страна на служителя (в следствие на неговите потребности и желания), или по-скоро е принудително решение, в
следствие на липса на алтернативни възможности за традиционна заетост „от 8 до
5”. В първия случай, очевидно ползите от минимизирането на конфликта между работа и личен живот превишават финансовите и др. негативни последствия и алтернативната форма на заетост е източник на удовлетворение.
Във втория случай, обаче, който често се наблюдава например при влошени
икономически условия и кризи (възпрепятстващи задоволяването на първичните човешки потребности) или липса на мобилен капитал поради ниска квалификация,
материалният аспект получава доминираща значимост и служителите са склонни да
пренебрегнат негативите върху личния си живот, отдавайки предпочитания към
традиционната заетост или по-дългото работно време.
Интензивност на работата. Интензивността на труда е свързана с количеството човешка енергия, която се изразходва за единица време в процеса на работа; високата интензивност може да е резултат от голям физически енергоразход,
както и от голямо умствено или психическо напрежение. Когато работата изисква
прекомерна скорост, продукция или концентрация, възниква трудово претоварване.
Завишените физически и умствени изисквания се свързват с редица физиологични и
психологически индикатори на стреса, с по-ниско качество на работата и неудовлетворение от нея [57]. Освен това, напрежението води до по-бърза умора и съответно
се отразява върху работоспособността, както и върху равнището на инциденти.
Съществуват доказателства, че високото равнище на трудност, сложност и
количество на задачите предизвиква у служителя желание за напускане [23].
Взаимоотношения в работната група. На практика, работната група е обкръжението, в което протича трудовото ежедневие на служителя; от тази гледна
точка нейната роля е много важна. Хоторнските експерименти установяват, че потребностите от социално общуване и солидарност в работната група доминират над
икономическите стимули, а освен това работата в екип задоволява потребностите от
принадлежност [66].
Добрите взаимоотношения с колегите са свързани с повишаване на удовлетворението от работата; те често осигуряват социална подкрепа, която може да предпази служителите от прегаряне, тъй като намалява възприятията за заплаха, възприемната сила на стресорите и способства за справянето с професионалния стрес.
При това, тази подкрепа е особено важна за работещите, които не изпитват положителни чувства към работата си, тъй като я възприемат като неприятна, трудна или
стресираща [46].
Сплотеността на групата води до по-силно удовлетворение и производителност на нейните членове, поради по-пълноценното взаимодействие и сътрудничество за постигане на груповите цели; това се отразява върху ангажираността им към
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организацията, отсъствията и текучеството. Въпреки че според някои, влиянието на
сплотеността върху производителността е спорно, със сигурност може да се твърди,
че тя е предпоставка за по-високи трудови резултати, а дали реално ще доведе до
тях, е въпрос на връзка между тези резултати и получаването на ценни организационни възнаграждения.
Нарастващата актуалност на концепцията за „безграничната” кариера кореспондира по естествен път с ниско равнище на корпоративна лоялност и съответно
високо равнище на текучество [21]; независимо обаче от слабата си ангажираност
към организацията, служители, които имат силни междуличностни връзки с колегите си, е по-вероятно да останат във фирмата.
Установява се, че количеството комуникация в работните групи е свързано с
по-високо удовлетворение, производителност и по-рентабилно организационно изпълнение [86]. При това, комуникацията е особено важна за редуциране на професионалния стрес и поддържането на удовлетворението по време на съкращения.
Един от най-често срещаните източници на стрес е резултат именно от трудности в
междуличностното общуване на работното място, а в същото време интензивността
на комуникацията зависи от междуличностните взаимоотношения. Трябва да се
отбележи, че междуличностното взаимодействие до голяма степен се ръководи от
т.нар. „правило на взаимността”, според което служителите са склонни да помагат
на колегите си, защото вярват, че когато самите те имат нужда, жеста ще им бъде
върнат [44].
Успешната социализация, тоест придобиването на необходимите трудови
умения и способности, усвояването на подходящите ролеви поведения и приспособяването към нормите и ценностите на работната група редуцира професионалния
стрес, засилва ангажираността към организацията, допринася за успеха в кариерата
и намалява текучеството на служителите [18]. В този смисъл, социалното взаимодействие с колегите в работната група е важно, тъй като подпомага социализацията
на новопостъпилите, като облекчава чувството на емоционална уязвимост (професионална несигурност, неопределеност, безпокойство и стрес), подпомага ученето и
приспособяването към новата среда. Въпреки, че те могат да се социализират и по
други начини, например чрез набюдение на ролеви модели и имитиране на успешни
трудови поведения, обратната връзка от колегите остава важен фактор, тъй като
подкрепя подходящите действия или „наказва” неподходящите.
Разбира се, работната група е източник на удовлетворение не само за новоназначените, а може да подобрява индивидуалните знания и умения (тоест да реализира ефективен трансфер на компетенции) дори на служителите с по-дълъг стаж по
пътя на директни инструкции, обратна връзка, осигуряване на ефективни поведенчески модели и т.н.
Лидерски стил на прекия ръководител. Ролята на прекия ръководител в
управлението на човешките ресурси е сложна и многоаспектна. От една страна, на
практика той управлява персонала в своя отдел, в съответствие с установените УЧР
политики и системи в организацията. Тъй като неговите ангажименти произтичат от
степента на разделение на отговорностите между линейния мениджмънт и УЧР
отдела, то успешното изпълнение на неговите функции е изключително зависимо от
степента на сътрудничество с този отдел. От друга страна, прекият ръководител
участва в разработването на самите политики, като съвкупност от процедури и критерии. Това го прави важен елемент от почти всички дейности, свързани с управлението на човешките ресурси в организацията, включително осигуряване на трудова78
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тата безопасност в отдела, проектиране на длъжностите, подбор на персонал, обучение, развитие, възнаграждение и т.н. По тази причина, очакванията на подчинените
са отправени основно към него.
Стотици изследвания демонстрират влиянието на лидерския стил на ръководителя върху удовлетворението на подчинените и желанието им да напуснат
организацията [23]; неслучайно справката за преките ръководители е елемент от
одита на текучеството. Множество автори разглеждат ваимоотношенията между
служителя и прекия ръководител като силен предиктор на удовлетворението [13].
Освен това, съществуват доказателства, че комбинация от определени лидерски
практики (например, липса на планиране и структуриране на трудовите задачи,
липса на загриженост за това дали сътрудниците координират усилията си, и
неопитността на ръководителя), са свързани с по-честа поява на трудови инциденти
в работните групи, в сравнение с тези, които имат опитни и организирани ръководители [16].
Лидерският стил може да се разглежда като конструкт, включващ най-общо
два елемента – подкрепа и оценка на трудовото изпълнение; следователно той се
приема за фактор на удовлетворението до степента, в която подчинените оценяват
високо тези елементи. А това може да се случи при следните обстоятелства: 1) ако
те наистина изпитват необходимост и желаят да подобрят своето изпълнение, тъй
като това би им донесло вътрешно удовлетворение (чувство за компетентост и
постижения) или би оказало позитивно влияние върху оценката на трудовото изпълнение и 2) ако самата оценка също носи вътрешно удовлетворение (признание на
способностите и постиженията) или външно удовлетворение (като заплащане или
повишение).
Съществуват хиляди изследвания и публикации по проблематиката на лидерската ефективност: според някои автори, ръководителят трябва да бъде доминиращо
ориентиран към взаимоотношенията с и между подчинените, тъй като това им носи
по-силно удовлетворение и се отразява негативно върху текучеството [61]; според
други е необходима ориентация към задачата, тъй като тя корелира положително с
производителността и ефективното изпълнение на работата [11]. Някои разглеждат
тези ориентации като противоположности, а други – като независими, взаимно допълващи се променливи, чиято комбинация води до обособяването на различни лидерски стилове.
Достигайки до заключението, че успехът на един или друг стил е функция на
обстоятелствата, изследователите идентифицират множество ситуационни променливи: тип на задачата и характеристики на подчинените, като потребност от независимост, готовност да поемат отговорност, търпимост към неяснотата, разбиране на
целите, познания, опит и очаквания [90]; взаимоотношения между ръководителя и
членовете на работната група, структура на задачата и формални пълномощия [36];
персонални характеристики – възприятия за лична ефикасност и локализация на
контрола, и характеристики на външната среда – структура на задачата, система на
пълномощия и работна група [53]; професионална и психологическа зрялост на
подчинените [50] и много други.
Логиката в модела „път-цел” е получила широка теоретична и емпирична
подкрепа; изследванията потвърждават, че изпълнението и удовлетворението на
служителите се повлияват позитивно, когато ръководителят компенсира нещо липсващо или в служителя, или в работните условия. Най-общо, влиянието на мениджъра се свързва с неговата способност директно да осигурява важни и ценни вът79
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решни възнаграждения или индиректно да улеснява достъпа до външни източници
на удовлетворение [95]. Това съвсем естествено налага уточнението, че неговият потенциал да генерира удовлетворение от работата, е следствие от това доколко представяният лидерски стил съответства на потребностите на подчинените и доколко
притежаваната формална власт (заради заеманата позиция в организационната
йерархия и в следствие на разделението на отговорностите между линейните ръководители и УЧР отдела), му предоставя достъп до системата за възнаграждения в
организацията и съответно контрол върху тяхното разпределение. Тъй като очакванията на подчинените са различни, за да ги реализира е необходимо гъвкаво да прилага богата гама от лидерски стилове, отчитайки спецификата на всяка диада ръководител – подчинен; от тази гледна точка е препоръчително притежаването на поширок „репертоар” от лидерски поведения.
Например, в условията на липсваща информация и изисквания, когато различни аспекти на работата не са ясно дефинирани и служителите са несигурни в
своите отговорности и задължения, резултатът обикновено е ролева неопределеност. Тя се доказва като фактор, водещ до прегаряне: повишава напрежението, безпокойството и стреса, които водят до по-слабо удовлетворение от работата и ангажираност, по-ниска производителност и последващо намерение за напускане [102].
Счита се, че прекият ръководител може да играе важна роля за намаляването на несигурността в работата, като изяснява професионалните роли и задължения на
своите подчинени. Директивният лидерски стил има подчертана ориентация към
задачата – изразява се в структуриране и организиране на трудовата ситуация чрез
планиране на работата, разпределяне на конкретни задачи, дефиниране на трудовите роли, определяне на цели и стандарти, осигуряване на инструкции и конкретни
насоки, определяне на графици и трудови правила, координиране на дейностите в
трудовата група, установяване на формални канали за комуникация, контрол върху
изпълнението и др. Този стил информира подчинените какво се очаква от тях, тоест
осигурява ръководство и посока, което го прави подходящ и удовлетворяващ за
служители с липсващи способности – например новоназначени или работещи върху
непознати задачи. Ориентацията към задачите е особено важна за новопостъпилите
служители, тъй като наставляването играе важна роля в тяхната успешна интеграция [75]. Но в хода на тяхното професионално и психологическо съзряване (акумулиране на мотивация, компетентност и опит), постепенно тази ориентация губи своя
потенциал да носи удовлетворение. В същото време, наличието на висока степен на
структурираност обезсмисля директивното поведение – в условията на ясно формулирани планове, цели и сфери на отговорност, силно формализирани и бюрократизирани политики и практики, рутинен и елементарен характер на изпълняваните задачи, служителите са склонни дори да му се съпротивляват; това е особено валидно
за тези със силна потребност от независимост. Преди всичко, директивният лидерски стил може да се разглежда като източник на удовлетворение, когато хората желаят да подобряват своето трудово изпълнение, за да заслужат някакво външно възнаграждение или да получат вътрешно удовлетворение от напредъка в работата и
развитието на компетенциите си.
Целеполагането е неизменна част от управленските отговорности на прекия
ръководител, като от съществено значение за удовлетворението на подчинените е
както наличието на ясни, конкретни, постижими и количествено измерими цели [63],
така и тяхното равнище, а и самият процес на определяне на целите. Когато подчинените са със силни потребности от постижения, мотивирани от желанието да
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напредват и да стават все по-добри в работата си, по-голямо удовлетворение им носи
поставянето на предизвикателни цели. В този смисъл стилът, ориентиран към постижения насърчава развитието на служителите и подобряването на трудовото изпълнение. Счита се, че поставянето на цели с нарастваща трудност може да стимулира
висококачественото планиране от страна на работещите, което след това допринася за
по-доброто изпълнение при постигането на целите. Конкретните проявления на този
лидерски стил включват изразяване на увереност в способностите на подчинените и
поддържане на високи очаквания относно тяхното изпълнение; съществуват доказателства, че ръководителите с високи очаквания обикновено успяват да ги предадат на
служителите, което влияе положително върху тяхното поведение [35].
Стилът, ориентиран към участие принципно обслужва социалните потребности на подчинените и потребностите от признание; той е успешен, когато подчинените са достатъчно способни, за да поемат активна роля във вземането на съвместни решения с прекия ръководител. Засилването на чувството за контрол над
трудовата среда чрез техники, като позволяване на служителите да участват във вземането на свързаните с работата решения, намалява професионалния стрес и повишава удовлетворението от работата [83]. Оказва се, че ако служителите участват в
поставянето на целите, тяхната мотивация се засилва и те са склонни да си поставят
по-високи цели, в сравнение със ситуациите, когато се определят еднолично от ръководителите.
Подкрепата от ръководителя намалява равнищата на професионално прегаряне, а това влияе върху склонността към напускане; в този смисъл тя корелира положително с удовлетворението от работата [79]. Подкрепящият лидерски стил е важен за подчинени със силни социални потребности, които не намират удовлетворение в работната група; съответно губи своята значимост, когато групата е сплотена
и колегите осигуряват необходимата социална подкрепа. Същността на този стил е
в демонстриране на внимание и загриженост към чувствата, нагласите, потребностите и благополучието на служителите, изграждане на добри взаимоотношения с
тях чрез показване на уважение и доверие, приятелско и отзивчиво отношение, третирането им като равни и т.н. Особено важна е подкрепата на ръководителя през периоди на големи промени в трудовата организация (например, реорганизация на
компанията, сливане с друга, промени в системите и технологията на работа, в оперативната политика на компанията, управленски или кадрови промени), които винаги причиняват стрес и могат да активизират процеса на текучество.
Осигуряването на обратна връзка за трудовото изпълнение е неизменна отговорност на прекия ръководител. Изследванията непрекъснато подчертават нейната
важност; липсата на признание от ръководителя се разглежда като източник на неудовлетворение [77]. Обратната връзка, придружаваща постигането на целите, може
да подобрява изпълнението на работата и да стимулира влагане на повече творчество и новаторство чрез процеса на учене от пробите и грешките. Тя насърчава вътрешната мотивация на служителите и е жизнено необходима за тези със силни потребности от постижения [67].
Ролята на прекия ръководител като основен оценяващ произтича от допускането, че той е отлично запознат с изискванията на работата, често е в позицията да
осигурява възнаграждения за ефективно изпълнение и има интензивни контакти с
подчинените; затова изследователите приемат неговата оценка за по-надеждна в
сравнение с оценките от колеги или от подчинени [94]. В същото време, оценяването от множество източници (висшестоящ, самооценяване, подчинени, колеги, кли81
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енти) отразява различни гледни точки и в този смисъл би могло да демонстрира поголяма надеждност, да формира по-силно чувство за справедливост и да се приеме в повисока степен от оценявания. Според някои, 360-градусовата обратна връзка подпомага
развитието и подобрява изпълнението на служителите; от една страна, самооценяването
насърчава служителите да са по-отдадени на свързани с изпълнението цели, а от друга –
разминаването на личните оценки с тези на останалите (и най-вече на прекия ръководител) дава повод за открит диалог с цел уеднаквяване на възприятията.
Разбира се, съществуват ситуации, в които е възможно хората да получават
обратна връзка от самата работа, тоест директна и ясна информация за ефективността на своето изпълнение; в този смисъл, доброто изпълнение поражда чувство за
лично постижение и генерира вътрешно удовлетворение. Тогава те са склонни да
пренебрегнат съществуващите стандарти, норми и оценката на прекия ръководител,
предпочитайки да сравняват постиженията и успеха си със своите собствени резултати в миналото. Това обаче крие голям риск; съизмерването със самия себе си и
разчитането единствено на вътрешна обратна връзка може да доведе до изкривено
възприемане на реалността, игнориране на междуличностните отношения и в крайна сметка отдалечаване от рационалните (нормалните, смислените) равнища на трудово изпълнение. Затова, обратната връзка от ръководителя винаги е необходима.
Според концепцията за заместителите на лидерството, липсата на контрол
или невъзможността на прекия ръководител да влияе върху външните възнаграждения, както и безразличието на служителите към тях, се отразява върху неговия потенциал като източник на удовлетворение. Ако липсва връзка между оценката на
трудовото изпълнение и организационните възнаграждения (заплащане, повишения
и др.), стремежът на служителите да подобряват своето изпълнение се обезсмисля,
което до голяма степен неутрализира ефекта от лидерския стил.
Заплащане и допълнителни придобивки. Принципно теориите са в затруднение по отношение на това дали равнището на заплащане и други форми на
външни възнаграждения са позитивно свързани с удовлетворението от работата;
оказва се, че взаимоотношението между двете променливи невинаги е пряко и положително. Въпреки това съществуват стотици доказателства, че служители, които са
добре заплатени, е по-малко вероятно да потърсят работа другаде [23]. Удовлетворението на служителите от заплащането води до по-висока ангажираност към организационните цели, а неудовлетворението намалява привлекателността на заеманата длъжност [59]; именно наличието на позитивна значима връзка между равнището
на заплащане и удовлетворението от работата е обяснението на факта, че често хората напускат, когато други организации им предлагат по-високо платени позиции,
с повече бонуси, поощрения и социални придобивки.
В същото време, според други изследвания, връзката между заплащането и
общото удовлетворение от работата е слаба [49], до степен на липсваща [40]. Нещо
повече, дори се твърди, че монетарните възнаграждения имат негативен ефект върху вътрешния интерес към една задача или длъжност, тоест външната мотивация
може да неутрализира възприеманото вътрешно удовлетворение [31]. Съществуващите доказателства за неефективността на финансовите стимули провокират включване на модератори във връзката, с убеждението, че тя е по-силна при индивиди с
ориентация към външни възнаграждения [64].
Друг проблем при установяването на връзка между заплащането и удовлетворението е свързан с това, че изследванията обикновено не разграничават факторите
„равнище на заплащане” и „система на заплащане”. За разлика от размера на запла82
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щането като абсолютна величина, политиките на възнаграждение и възприятията за
справедливост в заплащането почти единодушно се приемат за силен предиктор на
общото удовлетворение [79]. Освен, че е средство за задоволяване на множество потребности, заплащането е индикатор за ценността, която работодателят придава на
уменията и способностите, тоест показва на служителите колко са важни за организацията. В тази връзка се счита, че несправедливите системи на заплащане, дисбалансът между заплащането и полаганите трудови усилия причиняват прегаряне на
служителите [77]. Разбира се, реакцията спрямо справедливостта в заплащането варира при различните служители – някои са много чувствителни към баланса, но
други проявяват по-слаб интерес към него.
Допълнителните придобивки или облаги са тези възнаграждения, които организацията предоставя на служителите само заради това, че работят за нея; за разлика от заплащането, те обикновено не са свързани с равнището на трудово представяне. Идеята за допълнителните придобивки възниква през 1930-те години и оттогава техния относителен дял в трудовите разходи на организациите непрекъснато
нараства; обикновено съставляват около 30% от заплащането на служителите (въпреки че това зависи от размера на организацията и отрасъла), като разходите за тях
нарастват два пъти по-бързо от тези за заплати.
Изследванията сочат, че допълнителните придобивки насърчават лоялността
към работодателя и подобряват трудовото представяне; голяма част от тях са необлагаеми, което ги прави атрактивни за служителите. Изключително голямото многообразие от форми на придобивки (при изключване на законно регламентираните),
може да се групира в следните категории: заплащане за неотработено време (обедна
почивка, кафе паузи, празници, отпуски, болнични и др.), застраховки (здравни, за
дълготрайно заболяване или нещастен случай, свързани с временна или перманентна нетрудоспособност и др.), пенсионно осигуряване (пенсионни фондове, анюитетни планове, възможност за ранно пенсиониране, пенсиониране по нетрудоспособност, парични подаръци при пенсиониране и т.н.) и други услуги (всякакви други
удобства, например безплатна столова храна, бани, паркинг, медицински кабинети,
отстъпки при закупуване продукти на компанията, служебно облекло, гориво,
транспортни разходи, автомбил, евтини самолетни и жп билети, акции, ваучери,
безлихвени или ниско лихвени заеми, жилищно настаняване, кредитни карти, помощ при отглеждането на децата и др.) [17]. Освен това, във връзка със здравословния начин на живот и с оглед превенция на разходите за здравни застраховки и болнични, организациите предлагат множество програми за отдих и развлечение,
спортни дейности, здравословно меню в стола и др.
Разбира се, не може да се твърди, че всички хора предпочитат необлагаеми
придобивки пред облагаеми парични възнаграждения – това все пак зависи от равнището на доходи. Освен това, работната сила не е хомогенна и е естествено върху
предпочитанията и потребностите да влияят фактори като пол, семейно положение,
брой деца, стаж, заемана длъжност и т.н. Още повече, че демографските характеристики се променят с времето, което се отразява и на личния избор. Например, оказва
се, че жените с малки деца оценяват най-високо придобивки като обезщетения при
болест, застраховка живот, допълнителен отпуск и медицинско обслужване; мъжете
над 45 години се интересуват от допълнителна пенсионна осигуровка, медицинска
застраховка, зъболекар, очен лекар, служебен автомобил и кредитна карта; несемейните служители предпочитат допълнително обучение, купони за храна, служебен
мобилен телефон, служебен автомобил, спортни мероприятия и застраховка за продължително боледуване [6].
83

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

Възможност за обучение и повишаване на квалификацията. Обучението
се разглежда като фактор за задържане на персонала [23]; според някои автори, организациите с нисък процент на текучество инвестират два пъти повече в обучение
на служителите си, отколкото организациите с високо текучество.
От една страна, настъпилите през последните години промени в техниката и
технологиите, въвеждането в експлоатация на съоръжения от ново поколение, водят
до промени в характера на труда и спецификата на изпълняваните дейности и пораждат нови, по-високи изисквания към квалификацията на персонала. Електрониката заменя рутинните действия и манипулации, завишават се изискванията към
компютърните умения (при това не само на ръководния персонал), повишава се
нуждата от владеене на чужди езици и т.н. Всичко това налага работещите в предприятията да поддържат и повишават своята квалификация чрез участие в различни
форми на обучение и саморазвитие. Придобиването на специфични познания, формирането и развитието на умения и компетенции, тяхното поддържане, разширяване и надграждане изискват от работодателите дългосрочно целево инвестиране в
развитието на човешкия капитал.
От друга страна, изследванията показват нарастваща лична отговорност от
страна на самите служители да се обучават и развиват с оглед повишаване на своята
привлекателност за бъдещи трудови ангажименти [52]. Придобитите знания и умения се възприемат като капитал, който може да бъде инвестиран в текущи и бъдещи
дейности, осъществявани както в рамките на организацията, така и извън нея. Затова не е изненадващо, че възможностите за обучение и придобиване на компетенции
се оказват силен фактор за удовлетворение от работата [23].
В общия случай, възможностите за обучение са търсени от служителите по
две причини: 1) повишаване на компетенциите с цел подобряване на текущото трудово представяне и 2) инвестиране в собствения потенциал, с цел увеличаване на
шансовете за по-добра работа в същата или в друга организация. В първата ситуация, мотивацията за обучение е следствие от липсващи или недостатъчни знания
и умения, необходими за оптимално изпълнение на работата, а във втората обучението се разглежда като възможност за придобиване на компетенции, които не са
необходими за заеманата понастоящем длъжност и съответно мотивацията се обуславя от връзката между тяхното придобиване и възможностите за повишение и издигане в кариерата. Следователно, от една страна обучението се разглежда като
фактор за подобряване на трудовото изпълнение и съответно повишение на заплащането, а от друга – като възможност за издигане и кариера.
В този контекст може да се заключи, че служителите демонстрират положителна нагласа към обучението, само ако имат желание да се развиват, изпитват нужда и виждат някаква полза от него във връзка със своето развитие; тогава инвестициите на организацията в повишаване на квалификацията имат някакъв смисъл.
Тоест, работещите трябва да са убедени, че усвояването на нови трудови умения би
им помогнало да бъдат по-производителни, което би могло да доведе до по-високо
заплащане, издигане и други форми на напредък в кариерата.
Притежаването на експертни познания често се асоциира с директни финансови облаги. Например, съществуват системи на заплащане, които се базират на
притежаваните знания и умения и съответно възнаграждават служителите за компетенциите, които притежават, независимо от това дали ги използват в работата, тоест
независимо от конкретната длъжност, която заемат понастоящем [71]. Счита се, че
те формират чувство на себеуважение, създават силна мотивация за обучение и развитие и съответно намират резултат в по-квалифициран персонал.
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Липсата на необходимата квалификация може да бъде източник на силен
професионален стрес. Постигането на максимално съответствие между изискванията на длъжността и компетенциите на изпълнителя (знания, умения и способности),
е основна задача на селекционната система, която е предназначена именно да формира производителна работна сила, да намалява разходите за обучение, да насърчава развитието на персонала и да предотвратява текучеството. Изследванията са
демонстрирали, че организациите, които са в състояние да оценят точно съответствието между характеристиките на кандидатите и тези на вакантните длъжности,
са по-способни да редуцират текучеството на служителите; в този смисъл, процедурите и критериите за набор и подбор се разглеждат като фактор за удовлетворение и
текучество на персонала [73].
Често селекционната система не успява да изпълни своите функции по различни причини. По отношение на набора е възможно погрешно избиране на източници на кандидати и необективно първоначално пресяване; например, според някои
изследвания, препоръките от настоящи служители и инициираните от самия кандидат контакти осигуряват по-качествен персонал, който е по-вероятно да остане в
компанията, в сравнение с обявите в медиите или използването на агенции [82]. По
отношение на подбора са възможни неадекватен анализ на длъжността и като следствие погрешно дефинирани критерии за подбор, както и неадекватни процедури за
оценяване и избор на кандидати. Допълнителен източник на проблеми е липсата на
достатъчно качествени кандидати.
Освен неспособността на организацията да направи точна преценка относно
качествата на кандидата, възможно е самият той също да не е в състояние да прецени правилно предлаганата длъжност по отношение на съвкупността от отговорности и задачи, поради нереалистичното й представяне. При това, твърде често се налага обучение в спецификата на конкретната длъжност, независимо от компетенциите
и трудовия опит на новопостъпилия.
Възможност за издигане и кариера. Множество изследвания установяват
връзка между възможностите за професионално израстване и развитие на кариерата
и задържането на персонала в организацията, поради ефекта им върху удовлетворението [60]. Възможностите за растеж се възприемат като фактор на удовлетворението поради положителните изменения, които могат да настъпят за служителя – в
заплащането, властта, съдържанието на работата и др.
Едно от първите неща, които амбициозните кандидати търсят в една организация, е именно възможността за кариера; по тази причина компаниите с ясно очертани линии на кариерата, са много атрактивни за тях. Служителите приемат негативно ограничените възможности за развитие; за повечето от тях те са важни и
очакват да бъдат повишени за добра работа. Тъй като често повишенията са тип възнаграждение, развитието на кариерите е индикатор относно справедливостта на организационните политики.
Обучението и израстването са естествено свързани; служителите често са
мотивирани да се обучават, когато това е път към повишението. Когато знанията,
уменията и способностите не намират приложение в работата, склонността на служителя към напускане може да нарастне [69] – това е често срещано при скучни и
монотонни длъжности, например. Освен това се твърди, че недостатъчното използване на компетенциите може да бъде източник на силен професионален стрес [38].
В тази връзка вътрешната мобилност/трансфери между отделите се разглежда като
фактор за удовлетворение на служителите [23].
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***
Текучеството на персонала е един от основните критерии за оценяване ефективността на функцията по управление на човешките ресурси в организацията – неслучайно то се приема като индикатор за качество на трудовия живот. В условията
на растяща конкуренция, интензивно развиващ се пазар на труда и улеснен достъп
до информация от страна на търсещите работа, работодателите са изправени пред
реален риск от текучество. Въпреки че през периоди на икономически кризи (в
каквато е понастоящем нашата страна) неговото равнище обикновено се задържа
ниско поради високата безработица и липсата на алтернативни възможности за
работа, то осезаемо се обостря като проблем през периоди на икономически подем,
свързани със стремителен растеж на производствените фирми, който предоставя
множество възможности за служителите. В съчетание с негативните демографски
тенденции в световен мащаб, както и повишената мобилност на днешната работна
сила (лоялността към работодателя вече е отживелица, тъй като служителите не се
стремят към „пожизнена” заетост в една единствена фирма), това създава сериозен
недостиг на персонал. Тази ситуация принуждава фирмите агресивно да се конкурират чрез търсене и създаване на нови практики за формиране на конкурентни предимства и задържане на служителите. Но успешният мониторинг и контрол върху
текучеството изисква преди всичко познаване на факторите, които го предизвикват.
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ЗА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА В СТОПАНСКИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И НЕЙНИТЕ СЪСТАВИТЕЛИ
Гергана Николова-Ралева
Бургаски свободен университет

ABOUT ACCOUNYING POLICY IN BUSINESS ENTERPRISE
AND ITS DECISIONMAKERS
Gergana Nikolova-Raleva
Burgas Free University
Abstract: In this paper an attempt is made to highlight the importance of the accounting
policy as part of the overall management policy of a business enterprise. The basic
requirements, presented in a normative way, for the accounting policy-makers are
defined. We believe that the differentiation of individuals, making and applying the
accounting policy adopted in an enterprise, will contribute primarily to: improve the
quality of the received accounting information on the property and financial status of the
enterprise, its expenditure and incomes, its cash flows, the changes in its capital and the
established financial result; differentiate the responsibilities of individuals involved in
making and applying the accounting policy of an enterprise.
Keywords: accounting policy, decision-maker, regulation, quality of accounting
information.
Съвременното ни национално стопанство се разглежда като част от глобалното, и се характеризира с непрекъснато протичащи процеси, целящи постигане на
унифициране и стандартизиране в много предметни области. Хармонизирането в
сферата на счетоводството е с цел то да бъде адекватно на потребностите на глобалното стопанство, в което е налице свободно движение на основните производствени
фактори и свързаните с това процеси. Явен е стремежът за постигане на все по-пълна хармонизация на счетоводното отчитане и съставянето на финансовите отчети на
предприятията в световен мащаб. Стандартизират се и одиторските практики посредством прилагането на международни одиторски стандарти. Всичко това, е част
от протичащите процеси за постигане на хармонизиране на счетоводните правила и
добри практики в световен мащаб.
Приложимото у нас счетоводно законодателство се явява значим фактор от
средата, в която предприятието работи. Прокарва идеята, че не толкова нормативната база регулира стопанските процеси, колкото показателите за оценка на рисковете,
които поемат стопанските предприятия, в резултат от осъществяваната дейност.
Именно и предвид на това, значимостта на получаваната счетоводна информация
при вземане на стопански решения от широк кръг ползватели, ни провокира да потърсим отговор на въпроса за лицата, ангажирани с подбора на правилата за осъществяване на счетоводството на ниво предприятие, т.е. за лицата съставители на
счетоводната политика на стопанско предприятие.
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Счетоводната политика в предприятието, се възприема като съвкупност от
конкретно направен избор от общоприети правила, норми, бази, процедури и концепции, представени в определен порядък, с цел получаване на достоверна информация, съдържаща се и представена в елементите на финансовия отчет на предприятието с общо предназначение. Именно тази част от създаваната счетоводна информация, представена в широкото обществено пространство се използва предимно от
външни потребители, поради което я определяме, че е с общо предназначение.
Изискването за изработване и прилагане на счетоводна политика в отделните
стопански единици /предприятията/, се обяснява с предназначението на информацията, получена от счетоводството на предприятието в условия на пазарно стопанство. Ако съвременният финансов отчет на предприятието трябва да представя пълни и достоверни данни за имущественото и финансовото състояние, за приходите и
разходите, за финансовия резултат, паричните потоци и собствения капитал на стопанските субекти, необходими за вземане на решения, то достъпността и разбираемостта на тези данни за широк кръг потребители могат да бъдат осигурени посредством съблюдаването на конкретно направен избор от общоприети правила.
Изборът на конкретни правила и подходи при разработването на счетоводна
политика в предприятието, е непосредствено свързан с цялостната управленска
стратегия, воля на управляващите го, през съответния отчетен период или в течение
на няколко отчетни периоди.
Сама по себе си, счетоводната политика е един от механизмите, способите за
реализация на управленската политика на предприятието. Посредством прилаганата
счетоводна политика в предприятието, се постига ефективно управление на ресурсите в предприятието. Възприетата счетоводна политика от ръководството, е един
от реалните подходи за реализиране на управленските цели в предприятието. И в
тази връзка, ръководството на предприятието следва своевременно, текущо през
периода да изгради и поддържа система за установяване на изпълнимостта на
поставените цели, посредством прилаганата счетоводна политика.
В направената историческа справка за счетоводството, както и прегледа на
съвременната счетоводна практика, са налице многочислени примери за това, как
подборът на подходи за счетоводно отчитане, оказват непосредствено влияние върху финансовото състояние на предприятието. Съществуват редица реални примери,
показващи колко значими могат да бъдат установените разходни величини и
показателите, изчислени на тяхна база, в резултат от използването на различни
способи за оценка в счетоводството1. С помощта на интерпретацията на разходите в
предприятието можем да оказваме непосредствено влияние върху размера на данъчно облагаемите разходи, а оттук и върху установения финансов резултат. Доколкото
много видове разходи за дейността могат да се отчитат и представят счетоводно, по
различен начин в рамките на приложимото счетоводно и данъчно законодателство,
то при отразяването им във финансовия отчет е необходимо да изберем този подход, отговарящ на целите на конкретното предприятие, и непротиворечащ на установените правни норми.

1

Тук визираме, алтернативите, предоставени от приложимите счетоводни стандарти в аспект
на счетоводната оценка на отчетните обекти – първоначална и последваща.
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Считаме, че чрез разработената и прилагана счетоводна политика в предприятието, в значителна степен, се дава сигурност, че информацията във финансовия му отчет, ще изпълнява установените в приложимото законодателство изисквания, относно това да бъде: необходима за вземане на решения от потребителите на
счетоводна информация; надеждна; пълна във всички съществени аспекти; неутрална и безпристрастна; предпазлива; отразява икономическата същност на събитията
и операциите. Това е така, доколкото счетоводната информация е получаване въз
основа на прилагането на приети от предприятието принципи, правила, норми, процедури, регламентирани с Международните счетоводни стандарти и приложимото
счетоводно законодателство.
Обобщено казано, счетоводната политика може да бъде разглеждана като
един модел на целенасочено поведение на предприятието при счетоводното
отразяване на неговата дейност през различните отчетни периоди, в съответствие с
вътрешни и външни фактори, определящи параметрите на икономическата среда.
Това означава, че Счетоводната политика е постоянно променяща се икономическа ситуация. В същото време, при нейната практическа реализация трябва да
се спазват определени принципи и целенасочено поведение за формализация на
фактите и явленията, щото тя да дава възможност за сравнителен анализ за отделни
отчетни периоди”2. В тази връзка ще отбележим, че за да се получи достоверна
счетоводна информация в елементите на годишния финансов отчет, определяща
роля има и организацията, и методологията на осъществяваното текущо счетоводно
отчитане в предприятието, и разбира се лицата, ангажирани със съставянето на
счетоводната политика в конкретното предприятие.
Опитът ни да отграничим лицата – съставители на счетоводна политика в
предприятието, и степента на нормативно регламентиране на “образа” на лицето/
лицата имащи право да съставят счетоводна политика, и които са отговорни за
нейното наличие и приложение в предприятието, ни насочва основно към: приложимото счетоводно законодателство и утвърдената професионална добра практика. В
текстовете на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти
няма изричен регламент, поставящ конкретни критерии спрямо лицето/ лицата
съставител/и, и прилагащи счетоводната политика в предприятието. Посоченото
съвсем не означава, че няма законови текстове, уреждащи поставения въпрос, а но
по-скоро, че следва да потърсим правилата като част от цялостния регламент на
счетоводно отчетната работа в предприятието.
Ако се опитаме да ограничим до три условни групи лицата3, имащи отношение предимно към: създаване на условия за разработване на счетоводната политика в предприятието, нейното реално изготвяне и приложение, то бихме могли
да посочим следните:

2

Виж Меразчиев, В., Счетоводната политика на банките, Свищов, Академично изд. “Ценов”,
Свищов, 2004, с. 9.
3
Разбира се лицата, които ползват данните от прилаганата счетоводна политика в предприятието са изключително много. В настоящото изложение не разглеждаме отделните
потребители на счетоводна информация, нито одиторите и другите организации и институции, имащи по-скоро контролни функции спрямо нея. Ограничаваме се, изключително до
съставителите и лицата, използващи я за създаване на счетоводна информация.
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- Ръководителят /изпълнителен директор, управител или прокурист/ на предприятието, съобразно формата на сдружение по смисъла на действащия
Търговски закон;
- Главният счетоводител, респ. Финансовият директор, в зависимост от възприетата организационно управленска структура в предприятието;
- Съставителят на финансови отчети в предприятието.
Всяко едно от горепосочените групи лица, считаме, че следва да е запознато с
конкретната си роля, ангажираност и отговорност при работата със счетоводната
политика на предприятието, с оглед повишаване на качеството4 на получаваната
счетоводна информация.
От текстовете на приложимото счетоводно законодателство следва, че ръководството на предприятието е отговорно за разработването и прилагането на счетоводна политика в съответствие с целите на стопанската единица и в непротиворечие
с приложимото законодателство. В подкрепа на твърдението ще посочим разпоредбите на т. 25.1. от НСФОМСП 1, че “Управляващият орган определя счетоводната
политика на предприятието до началото на отчетния период в съответствие с ...”5 За
целта следва да посочим и текстовете на действащия Търговски закон. В него е
регламентирано още в чл. 1 кои лица са търговци и по-нататък какви видове търговци и търговски дружества могат да бъдат учредявани6. В чл. 135 на действащия
Търговски закон са посочени видовете органи на управление на дружествата, а
именно: общо събрание и управител/ – ли, както и техните права и задължения.
Общото събрание се състои от съдружниците в предприятието, а управителят се
избира от тях7. В обхвата на разпоредбите на Търговския закон, визираме чл. 137 и
следващите, за правата и задълженията на управителя, който организира и ръководи
дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание. В
обобщение бихме могли да посочим, че собствениците на предприятието и неговият
управител, респ. управляващ орган имат разграничими права и задължения, и спрямо прилагането на счетоводната политика в предприятието. Собствениците са отговорни за избора на управляващ, респ. управляващи лица, а те от своя страна за определянето на счетоводната политика на предприятието, което им е поверено.
Нормативно регламентираното изискване в закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти8, е предприятията да оповестяват приложимата
счетоводна политика, в елементите на финансовия си отчет, което определено способства за постигане на прозрачност на получаваната счетоводна информация.
Предвид факта, че ръководството е отговорно за оповестяване на информацията в годишния финансов отчет, в съответен вид, срок и ред, считаме за нужно да
подчертаем една съвременна тенденция в това отношение. Дейностите, които протичат в предприятието, не винаги са еднозначно измерими явления, т.е. спрямо едни

4
Качествените характеристики на счетоводната информация във финансовия отчет, които
регламентира закона за счетоводството са: разбираемост, уместност, надеждност, сравнимост, към които бихме добавили и своевременност, и ефективност.
5
Виж НСФОМСП1, т.25.1.
6
Виж Търговски закон, част втора.
7
Виж чл. 136 и 137 на Търговския закон.
8
Виж приложимия СС 1 Представяне на финансови отчети.
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от тях се прилагат стойностни измерители, а спрямо други – качествени измерители. Това не позволява, всички те да бъдат представени в елементите на финансовия
отчет на предприятието. Напоследък стават актуални и други форми на отчитане,
характеризиращи качествените страни от дейността на предприятието. Примери в
това отношение са мероприятията по: социалната ангажираност на предприятието,
дейностите по постигане на устойчивото развитие и пр., които се представят отделно от финансовите отчети, предимно под формата на доклади. Дали ръководството
на конкретното предприятие ще избере подобен подход, за да удовлетвори очерталите се потребности на широкия кръг ползватели на счетоводна информация, е
управленско решение. Прилагането на подобни доклади е предназначено изключително за широката общественост и показва степента на ангажираност на предприятието към тези глобални процеси – на устойчиво развитие и провеждана социална и
също екологично ориентирана политика.
На второ място в този порядък, поставяме лицата и отговорностите им за самото фактическо изготвяне на модела от документи, съставляващи счетоводната политика на предприятието. Такива лица са: финансовият директор, респ. Главният
счетоводител в зависимост от установената организационно управленска структура
в предприятието. За краткост нека възприемем единият от алтернативните варианти –
Главният счетоводител в предприятието. От тук следва въпросът – има ли изисквания към лицата, заемащи тази длъжност. В счетоводната практика, съществуват основни изисквания по отношение на професионалната подготовка на лицето, изпълняващо длъжността Главен счетоводител, придобитата образователно-квалификационна
степен, натрупания опит по специалността и още, както за всяко материално отговорно
лице – да не е осъждано за престъпления от общ характер по реда на Наказателния
кодекс. Въпрос, който за нас представлява интерес е: главният счетоводител сам ли
създава комплекса от документи в счетоводната политика на предприятието, или
използва определени консултантски услуги. Специалистите, към които главният счетоводител9 би могъл да се обърне, за оказване на съдействие при разработването на
политиката са: одитори, юристи, технолози, маркетолози, финансисти и пр.
В тази връзка, дали главният счетоводител ще предпочете да разработи счетоводната политика на предприятието сам или с помощта на екип от експерти, според нас зависи от няколко групи фактори. Така например считаме, че изборът му се
определя от: неговата индивидуална професионална подготовка, натрупан практически опит, степен на познаване на особеностите на работата в конкретното предприятие, притежаваната способност за аналитичност, прогностичност, предприемчивост, морална ангажираност и отговорност към ръководството на предприятието,
ниво на материална заинтересованост, умения за работа в екип и пр. Друга група
фактори, която според нас би оказала влияние при направата на избора конкретни
подходи за счетоводната политика в предприятието, респ. избор на екип за целта,
са: форма на собственост; организационно правна форма по смисъла на действащия
Търговски закон; има ли предприятието специфичен предмет на дейност, който се
регламентира по реда на нормативи като: Закона за енергийно и водно регулиране,
Закона за застраховането и пр.; какви са мащабите на дейността; какви са възможностите за използване на информационни системи в предприятието; дали предприя-

9

Виж Проф. д ик. н Иван Душанов, който в няколко свои труда поставя въпроса за главния
счетоводител в предприятието.
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тието е индивидуално, или е част от група, т.е. неговият финансов отчет се изготвя
по реда на консолидацията; каква е волята на ръководството за бъдещото развитие
на предприятието, като например ще се развива ли в нова предметна област, каква е
неговата дивидентна политика; производствени особености; търговски особености;
финансови особености; планират ли се сделки за сливане на предприятието; стратегия за финасово-икономическо развитие и задачи за дългосрочна икономическа
перспектива; наличната материална база; система за информационна обезпеченост;
наличие на методическа база; степен на осъзнаване на особеностите на организацията в сравнение с общия модел, ниво на икономическа самостоятелност, инициативност и предприемчивост на управление на персонала, квалификация на счетоводните кадри; нивото на институционално развитие в икономиката, политическата
среда в държавата и глобалното пространство и т.н.
Ако предприятието е малко, по смисъла на Закона за счетоводството, и логично с малък обем на счетоводно отчетна работа, то е обяснимо и по-ефективно,
главният счетоводител да разработи основно сам със своя екип счетоводната политика на предприятието, в което работи. Обратно, ако коментираме голямо стопанско
предприятие, занимаващо се с много различни дейности, многочислен персонал и
пр., то обяснимо е главният счетоводител да потърси съдействие по реда на консултантска услуга от съответна група експерти. Главният счетоводител е реалният съставител на счетоводната политика на предприятието, въпреки, че би могъл да използва професионални услуги на специалисти.
Бихме могли да акцентираме и върху още един въпрос в тази последователност – дали целият счетоводен персонал трябва да участва при разработването на
счетоводната политика на предприятието.
Разработването на счетоводната политика на предприятието, и на тази основа
формирането на съвкупността от елементи, безспорно е сложна задача. Ето защо,
определено не е необходимо целият счетоводен персонал, ангажиран с осъществяването на счетоводно отчетния процес в предприятието, да участва реално
при разработването на счетоводната политика. Като резултат от извършено проучване на теорията и практиката в това отношение, според нас приемлив е подходът, в зависимост от конкретните специфични условия, характерни особености, вида и мащаба на дейността на предприятието, счетоводната политика да се разработва, и нейните елементи да се определят от ръководителя на счетоводното звено
/главния счетоводител, директор ФСО и пр./.
Съставителят на счетоводната политика, логично е подпомаган от специалисти, познаващи както организацията и методологията на счетоводно-отчетния процес
на предприятието, така и приложимата нормативна уредба на счетоводството у нас,
управленския процес, програмното и информационно осигуряване и др.
Бихме посочили, че не възприемаме като слабост изразяването на мнения, даването на препоръки и анализи от различни специалисти в областта. Това считаме,
че при направата на нужната аргументирана и обоснована преценка би могло да има
своето положително влияние върху процеса по разработване и прилагане на счетоводната политика в предприятията. Веднага обаче, бихме подчертали, че за посочените дейности следва да има надлежно установен ред, а отговорността по тяхното
разглеждане да се носи от съставителя на счетоводна политика. Още нещо, според
нас изхождайки и от позицията за разграничаване на отговорностите на съставителя
на счетоводна политика в предприятието, единствено съставителите, считаме, че
би следвало да вземат решения по съставянето, изменението и приложението
на счетоводната политика в предприятието.
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В условно третата група лица, ангажирани с работата по счетоводната политика в предприятието, следва да очертаем мястото и ролята на съставителя на
финансовия отчет на предприятието по отношение на оперативното прилагане на
предварително разработените и структурирани правила за текущо и периодично отчитане на конкретното предприятие. Съгласно текстовете на чл. 36 от Закона за счетоводството, «Съставителите на финансовите отчети отговарят за организацията на
счетоводната дейност в предприятието.” Съставителят на финансов отчет е това
лице, което текущо през отчетната година създава по надлежен ред счетоводна информация, съобразно възприетата в предприятието счетоводна политика, осигуряваща получаване на обобщена счетоводна информация в елементите на годишния финансов отчет, по реда на приложимото счетоводно законодателство. За съставителя
на финансови отчети, както и за оперативните счетоводители в предприятието, бихме посочили, че те на практика прилагат предварително възприетата счетоводна политика в предприятието. При евентуално възникване на затруднения по приложимостта на счетоводната политика, оперативните счетоводители и съставителят на
финансови отчети следва да информират за това лицето, което е отговорно за създаване и съответно извършване на изменения при обоснована необходимост в политиката по реда на счетоводен стандарт 8 Счетоводни политики, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки. Ако е нужно, финансовия директор в предприятието, дава необходимите указания по прилагането, респ. за извършване промяна в приложимата му счетоводна политика, по реда на приложимия СС 8 Счетоводни политики, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.
Съставител на финансов отчет в предприятието, според действащия закон за
счетоводството може да бъде физическо лице или специализирано счетоводно
предприятие, отговарящо на изискванията на закона. Разпоредбите на чл. 35 гласят,
че: «Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на следните
посочени изисквания: на първо място – за придобита образователно квалификационна степен; на второ място – съответстващ спрямо получената образователно квалификационна степен, професионален стаж; и на трето място – лицето, да не е
осъждано за престъпление от общ характер по реда на глава пета и по раздел на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс.”
Ще си позволим да подкрепим с факти, изразените до тук становища, с някои
от получените резултати от проведено по-задълбочено авторово проучване10, които
считаме, че са подходящи за илюстриране на разглежданата проблематика.
10

В анкетното проучване участват двадесет стопански предприятия, осъществяващи дейност
на територията на Република България. В обхвата на изследваните предприятия попадат
относително еднакъв брой малки, средни и големи предприятия по смисъла на закона за
счетоводството с различен предмет на дейност. Анкетираните лица са представители на управляващите предприятието, в т.ч. управители, изпълнителни директори, главни счетоводители, ръководители на финансови отдели и др.
В конкретното емпирично изследване е използвана извадка “по удобство”. Типът на изследването е формулативно, т.е. то има за същинско предназначение по-скоро да се ориентира в
една все още малко позната предметна област и да се получи ориентировъчна информация по
основни променливи.
Методът за събиране на данните е пряка анкета.
Обработката и анализът на резултатите е направена с програмата SPSS.
Изследването е формулативно и не претендира за представителност на резултатите.
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Известно ни е, а и потвърдено от получените емпирични данни, че счетоводната политика в предприятието е строго индивидуална, отчитаща особеностите на
конкретното стопанско предприятие. Нека да подчертаем, че за да създадем индивидуалната, уникалната счетоводна политика на едно предприятие е нужно да сме
добре професионално подготвени за целта, и да знаем всичко необходимо за осъществяваната дейност в конкретното стопанско предприятие, и неговата цялостна
управленска политика.
На тази основа поставихме въпроса пред анкетираните за това: Кой реално е
разработил счетоводната политика, прилагана в предприятието, където работите?
Възможните отговори сведохме до: 1. съставителят на финансови отчети самостоятелно; 2. съставителят на финансови отчети със съдействието на специализирано
предприятие; 3. съставителят на финансови отчети със съдействието на одитора;
4. външно специализирано предприятие; 5. ползвахме готови образци, изготвени от
колеги; 6. консултантска фирма; 7. съставителят на финансовите отчети с преглед
от одитора, 8. Други.
Целта на въпроса е: да изследваме кой е реалният съставител на счетоводната
политика в участващите в анкетното проучване предприятия.
Графика № 1
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Резултати от анализа:
Неразделна част от съвкупността от въпроси за разработването на счетоводната политика в стопанските предприятия, е свързано и с изучаването на нейните
съставители, т.е. кои лица реално създават политиката. Получаването, макар и на
ориентировъчен отговор на този и следващите въпроси, постигаме чрез отговорите,
в анкетната карта. На въпросът, за това кой е реалният съставител на счетоводната
политка в предприятието, от страна на анкетираните лица получаваме осем групи
отговори. В тях са дадени повече от един от възможните отговори. 70 % от оговорилите, изразяват становището, че съставителят на финансовите отчети в предприятията, са и реалните съставители на счетоводната му политика. Логиката на
това разпределение намираме във факта, че съставителят на финансовите отчети на
всяко едно предприятие е реално лицето, което в най-пълна степен познава спецификата на дейността му и неговата характеристика, така че да е възможно/
постижимо, да избере конкретни от препоръчителните и алтернативните подходи,
за създаване на текущо и периодично счетоводно отчитане. Възможността да се
подберат онези от алтернативните подходи, които в най-пълна степен да отговарят
на изискванията за вярно и честно представяне на финансовото състояние на предприятието е изкуство, проявено от съставителите на политиката. От получените
данни в анкетното проучване се вижда, че делът на лицата, съставители на финансови отчети, в ролята на разработващи счетоводната политика в предприятието, е
най-висок. Считаме, че получените данни свидетелстват за това, че Главните счетоводители, респ. Финансовите директори в предприятията и лицата, съставители на
финансови отчети са едни и същи. Може би, тук е мястото на още един продължаващ въпрос – нужно ли е изричното законово регламентиране на изискванията
към лицата, съставитили на счетоводна политика в предприятията. Към настоящия
момент няма такъв конкретен текст. В Закона за счетоводството съществуват обаче
критерии, отнасящи се за съставители на финансови отчети. Разбираемо е, че 35 %
от анкетираните, отговарят, че реалният съставител на счетоводната политика за тях
е съставителят на финансови отчети с професионалната помощ от страна на одитора
на предприятието. Полученият резултат обясненяваме с познанията на одиторите,
на които разчитат съставителите на финансовите отчети. Много често в практиката
сме свидетели, как при вземане на важни за дейността на предприятието решения,
ръководителите и счетоводителите им търсят специализирано одиторско мнение.
Считаме този факт за абсолютно оправдан, предвид квалификацията и ангажираността на одиторите към дейността на предприятията. В 10 % от анкетните карти
намираме отговорът, че реалниите съставители на счетоводната политика в предприятиято, са съставителят на финансови отчети със съдействието на специализирано предприятие. Ако изходим от факта, че не всички от анкетираните предприятия имат одитори, на които могат да се доверят при вземане на подобни
решения, най-вероятно отговорът за съвместна работа при изработването на счетоводната политика обяснява полученият резултат. От обработените данни, 15 %
заявяват, че са използвали готови образци, изготвени от колеги. Считаме, че това са
предприятия, които по-скоро приемат формално, а не реално, съставянето и прилагането на счетоводната политика, защото тя е достатъчно специфична за всяко
едно предприятие, за да се приема 1:1 от друго стопанско предприятие. Това съвсем
не е удачен вариант, ако различните предприятия не са от един стопански сектор/
сегмент. Останалите четири групи отговори са с по равни 5 % от всички полученит.
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Първата от тях посочват, че реално счетоводната политика е разработена изцяло от
външно специализирано предприятие. За нас това е оправдано, ако в конкретното
предприятие, работещите счетоводители нямат нужните компетенции за самостоятелна работа по съставянето на счетоводната политика. Подкрепяме този вариант на
работа от гледна точка на това, че е осъзната важността, ролята и влиянието на
счетоводанта политика в управлението на предприятието, и е предпочетено отговорността за това да се прехвърли, върху професионално по-добре подготвени
специалисти. Следващите 5 % от обобщените отговори са заложили на счетоводна
полиика, разработена от предприятието майка. Обяснението произтича, от факта, че
в извадката от анкеираните участват и дружества от група, и се подчертава, че те не
прилагат самостоятелна счетоводна политика, а тази на предприятието-майка. Интересно би било да обвържем тук получените данни с още един въпрос, където търсим
мнението на анкетираните дали е задължително предприятията в група да прилагат
еднаква счетоводна политика18. Третата група от 5 % посочват за реален съставител
на счетовдната политика на предприятието, финансовия си мениджър. Последните
пет процента са за отговор «не зная». В заключение, бихме могли да посочим за
реален съставител на счетоводна политика в стопанските предприятия, съставителят
на финансови отчети със съдействието на специалисти в т.ч. основно на одитори и
специализирани предприятия. Може би, предвид важността и значимостта за целите
на предприятието, подбрани подходи в счетоводната политика, от нейния състатвител, е удачно да се върнем на въпроса, дали съставителите на финансови отчети е необходимо да преминават през специализирано обучение по въпросите на
счетоводната политика. Изхождаме от отговорността, която съставителите поемат
при нейното разработване и прилагане. Дали, основно към студентите по специалност «Счетоводство» трябва конкретно да бъде насочено нашето внимание.
Следващ въпрос е: В екипът, разработил счетоводната политика на предприятието са участвали ..., при следните възможни отговори: 1. само от специалисти
в областта на счетоводството и контрола; 2. счетоводители и специалисти от следните професионални направления: финансисти, маркетолози, юристи, технолози,
експерти в специфични области и 3. не зная.
Целта на въпроса е: да се изследва структурата на екипа, който участва при
разработването на счетоводната политика в стопанските предприятия у нас.

18

На този въпрос, анкетираните в по-голямата си степен, подкрепят прилагането на една и
съща счетоводна политика в групата.
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Графика № 2

Резултати от анализа:
В известен смисъл въпросът доизяснява предходния по отношение на структурата на специалистите, ангажирани при изработването на счетоводната политика
в проучените предприятия. Обяснимо и тук възможните отговори са повече от един,
тъй като екипността при съставянето на счетоводната политика позволява да
участват специалисти от повече от едно професионално направление. Ясно е, че
преобладаващият дял на специалисти е от областта на счетоводството и контрола, а
именно 70 % от екипа. Следващата група с дял от 20 % е на финансисти. 10 % от
екипа по съставянето на счетоводната политика са юристи. С по 5 % са групите на
технолози, експерти, маркетолози и отговор «не зная». Получените резултати са
основание да се признае съществената роля на счетоводителите от различни йерархични нива. Интересното тук е, че финансистите също имат своето място при
разработване на правилата за текущо и периодично счетоводно отчитане. Получените резултати обвързаме с цялостната финансова политика, провеждана от стопанското предприятие. Подчертаваме, че счетоводната политика не може да бъде
прилагана сама за себе си, т.е. тя е част от цялостната управелнска политика на стопанското предприятие. Оценяваме като разумно присъствието на юристи в екипа,
изхождайки от спецификата на работата по изработване и прилагане на счетовод101
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ната политика като вътрешен за предприятието документ. Добре знаем, че неправилното разбиране, и оттук прилагане на правните норми в Република България,
води със себе си юридически последствия, с които е добре да сме запознати още на
етапа на разработване на политиката. Подкрепяме по-широката основа на екипност
при разработването и прилагането на счетоводната политика в предприятието. Това
се потвръждава и от участието на технолозите, експертите и маркетолозите в
предприятията. Те от своя страна биха били полезни за по-вярното и честно разграничаване и представяне на произвоствените и технологичните разходи, съответно на отделянето на разходите за реклама. Експертите биха били полезни в качеството си на специалисти, с чиято помощ по-вярно да класифицираме и оценяваме отчетните обекти. Безспорно се налага изводът, че една добре подбрана група от
експерти, формирана на етапа на разработването на счетоводната политика на
предприятието, само би допринесла за обезпечаване на по-вярно и честно текущо и
периодично счетоводно отчитане на дейността на стопанските предприятия. Нека
направим и уточнението, че посочените специалисти от различни професионални
направления очакваме да подпомагат съставянето на счетоводната политика изключително с цел по-вярно и честно счетоводно отчитане в предприятието, а не като
налагане на техните възгледи в посока на деформиране на счетоводната политика.
Информацията, получена в следствие от прилаганата счетоводна политика в
предприятието се ползва от голяма група вътрешни и външни потребители на информация, които въз основа на нея вземат стопански решения, влияещи както върху
конкретното предприятие, така и върху националната икономика. Затова темата за
счетоводната политика считаме, че заслужава нужното внимание и от гледна точка
на лицата, ангажирани с нейното изготвяне и приложение в предприятието. Съвременното разбиране за счетоводната политика е широко и многоаспектно, като:
съществуващи правни норми, факторна обусловеност, съставни елементи, съставители, приложение, оповестяване и контрол. За целите на настоящото изложение се
ограничихме до необходимото разграничаване на лицата, ангажирани с нейното
разработване, прилагане и съблюдаване.
В заключение бихме могли да посочим, че разглеждането на мястото и ролята на всяка от описаните страни в процеса по създаване, приложение и съблюдаване
на счетоводната политика не следва да бъде изолирано, тъй като това са различни
страни по работата в един общ процес, касаещ създаването, прилагането счетоводната политика в предприятието, и на тази база получаването на качествена счетоводна информация. В тази връзка в голяма част от проучената нормативна регламентация прави впечатление, че се използват думите: предприятието избира, ръководството трябва и т.н. Тоза означава, че много пъти поведението на предприятието
е негов индивидуален избор в съответствие с възможностите на приложимото законодателство. А това, какъв е конкретният избран модел, се определя от ръоводството на предприятието, в зависимост от: управленската воля и степента на институционално развитие на регулацията, както и осъществяван контрол от страна на
собствениците му. Лицата, изпълняващи възприетите правила, норми и процедури,
оформени в приложима счетоводна политика в предприятието са по-скоро отговорни за съблюдавенто им, а не толкова за подбора им, поради което не са специално
разгледани в изложението.
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В обобщение от горепосоченото, отговорността за правилното прилагане на
счетоводната политика се носи от ръководството на съответното търговско дружество – изпълнителен директор/ управител/ прокурист и от главен счетоводител.
Финансовият директор на групата контролира спазването на счетоводната политика, дава разяснения по отделни въпроси и инициира нейното периодично актуализиране. Оперативните счетоводители са лицата, които ежедневно прилагат възприетите в счетоводната политика на предприятието подходи за текущо и периодично счетоводно отчитане.
Ясното разганичаване на отговорностите на всяка една от условно обособените групи лица, спомага за повишаване на качеството по прилагането на счетоводната политика в предприятието. Според нас, конкретното посочване на лицата,
ангажирани със създаването на счетоводната политика в предприятието, и на
техните отговорности, внася още малко яснота по тази интересна, за нас проблематика.
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МЕТОДИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛИПСВАЩИ СТОЙНОСТИ
ПРИ НЕИГНУРИРУЕМИ МЕХАНИЗМИ
Деян Лазаров
Бургаски свободен университет

MISSING DATA IMPUTATION METHODS UNDER
NONIGNORABLE MECHANISMS
Deyan Lazarov
Burgas Free University
Abstract: In presented research was made an overview of the basic methods for dealing
with missing data when nonignorable mechanisms exist. In the beginning different missing
data mechanisms are presented. Second part shows several simple methods for Missing
data imputation when mechanism is NMAR. In the next sections the basis of the Selection
models and the advantages and disadvantages of this models are presented. The final
section shows the essence, advantages and disadvantages of the Pattern mixture models.
Key word: missing data, missing data mechanisms, NMAR, Selection models, Pattern
mixture models.
Въведение
Подходите при въвеждането на липсващи стойности (ЛС) когато механизмът
на формиране на сами липсващи данни не е игнорируем се различават значително
от описаните при игнорируемите механизми. Това е в следствие на зависимостта на
поява на ЛС и значенията на променливите, при които се появяват тези стойности.
В тази ситуация функцията на максималното правдоподобие дава изместени оценки. При игнорируемите механизми ЛС се разглеждат като случайни и нормално разпределени извадки (или подизвадки) по отношение на всички признаци в базата от
данни (при ЛНС) или поне в някои подизвадки, образувани от значенията на дадена
променлива от базата данни (при СЛ), но без да са свързани с тази променлива. Така
ако се приложат методите работещи под хипотезата за игнорируемост на механизма на ЛС се получават изместени оценки.
За по-голяма яснота е наложително да се направи кратък обзор на механизмите на ЛС, както и да се уточни съдържанието на понятията игнорируеми и неигнорируеми механизми.
Нека първоначално се дефинира пълна база от данни чрез Y = (yij), която
представлява (n × K ) правоъгълна матрица без липсващи стойности, с i-ти ред
yi = (yi1,…, yiK), където yij е значението на признака Yj за i-тата единица. Нека също
така се въведе индикатор на липсващи стойности, което е правоъгълната матрица M = (mij), така че mij = 1, ако yij е липсваща стойност и mij = 0, ако yij е наблюдавана. т.е:
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⎧⎪1, yij − липсват
M ij = ⎨
⎪⎩0, yij − наблюдавани

(1)

Механизмите на ЛС могат да се опишат чрез условното разпределение на M
при дадени значения на Y, а именно

f (M Y , φ ) , където φ отразяват неизвестните

параметри на разпределението на M.
Ако ЛС в базата от данни не зависят от значенията на Y, липсващи или
наблюдавани, то

f ( M Y , φ ) = f ( M φ ) за всички стойности на Y , φ .

(2)

В този случай ЛС са случайна подизвадка на извадката формираща базата от
данни и механизма на тяхната поява се определят като липсващи напълно случайно (ЛНС).
Нека Yнабл е наблюдаваната част от данните Y, а Yлипс е тази част от Y, за която
няма регистрирани стойности, т.е. липсва. Ако появата на ЛС зависи само от Yнабл и
не от Yлипс:

f ( M Y , φ ) = f ( M Yнабл , φ ) за всички стойности на Yлипс, φ ,

(3)

тогава този механизъм е случайно липсващи (СЛ) данни. Механизмът на СЛ
стойности е по-малко ограничаващ в сравнение с ЛНС по отношение на условията
за съществуване. Може да се каже, че механизма СЛ е по-общ от ЛНС, а също така,
че ЛНС е под случай на СЛ.
Особен е случаят, когато разпределението на M зависи от ЛС на Y. Този
механизъм е известен като не случайно липсващи стойности (НеСЛ). За по-добро
представяне на същността на този механизъм нека се предположи, че в базата от
данни има само един признак с ЛС. При n единици, попаднали в извадката, тяхното
разпределение по този признак е Y = (y1,…,yn)’. В този случай индикаторната
матрица е M = (m1,…,mn), където mi = 0 за единиците, които са дали своите значения
на признака, а mi = 1 за пипващите данни. Съвместното разпределение на (yi, Mi) е
независимо при всички единици, т.е. вероятността да не е направена регистрация
при дадена единица не зависи от значенията на Y или M за останалите единици.
Тогава,
n

n

i −1

i −1

f (Y , M θ , φ ) = f (Y θ ) f (M Y , φ ) = ∏ f ( y i θ )∏ f (M i y i , φ )
където

(4)

f ( yi θ ) е плътността на yi с неизвестни параметри θ , а f (M i yi , φ ) е

плътността на разпределение на Бернули за бинарната променлива Mi с вероятност

Pr (M i = 1 yi , φ ) yi да е липсваща. Ако липсващите стойности са независими от Y,

то

Pr(M i = 1 yi , φ ) = κ , константа независеща от yi. В този случай можем да
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говорим за механизъм ЛНС. Ако механизмът зависи от липсващите стойности на yi ,
т.е k = f ( y липс ,ϖ ) то той е НеСЛ. Механизмът НеСЛ води след себе си сериозни
последици, ако не бъде идентифициран като такъв. Почти винаги се наблюдават измествания на основните характеристики на разпределенията, чиято посока обаче не
може да бъде установена без задълбочен анализ.
Доста често в литературата по въпросите на ЛС се срещат и термините игнорируеми (ignorable) и неигнорируеми (nonignorable) механизми.
Игнорируеми и неигнуреруеми механизми. Механизмите могат да се нарекат игнорируеми, ако са изпълнение следните условия:
а) механизмите са ЛНС или СЛ и
б) параметрите, които управляват процеса на проява на данните, като наблюдаеми или липсващи, са независими от параметрите, които трябва да бъдат оценени.
Формализация на механизмите на ЛС и условията за игнорируемост се предлагат за
първи път от Donald Rubin. Игнорируемостта практически означава, че не е нужно
да се моделира механизма на липсващите стойности, като част от процеса на оценяване на самите тях (Allison, 2002). От практическа гледна точка, често се слага знак
за равенство между механизма СЛ и игнорируемостта (Allison, 2002; Scheffer, 2002;
Durrant, 2005; Howell; Frick и Grabka, 2004) поради факта, че условие б) е почти винаги изпълнено. В случай, че механизмите са неигнурируеми трябва анализа на ЛС
задължително да премине през фаза, която описва, моделира процеса на тяхната
поява и едва след това да се премине към въвеждане на самите ЛС. По този начин
механизмите на ЛС определят и различните подходи за анализ на самите ЛС.
В настоящото изследване основна цел е представянето на възможностите за
анализ и въвеждане на ЛС, когато механизмите са неигнурируеми. В теорията са
разработени два класа от модели препоръчвани в подобни ситуации: селекционен
модел (СМ)1 и Смесени модели на проява на ЛС (СМП)2. И двата типа модели
включват взаимодействието на разпределението на данните и вероятностното разпределението индикатора на ЛС, но по различен начин. СМ се състоят от две части – от
една страна регресионни уравнения, които предвиждат вероятността за получаване
на ЛС и разпределението на данните от друга. СМП моделите от своя страна имат
друг подход. Те групират единиците в подгрупи, в които се наблюдават едни и
същи модели на ЛС и провеждат последващ анализ във всеки модел поотделно.
Трябва да се държи сметка, че и двата подхода имат своите слаби страни. СМ в голяма степен разчитат на непроверими характеристики на разпределенията, докато
СМП изискват от изследователя да определи значения на един или повече неизвестни параметри, които на практика не могат да бъдат проверени. За съжаление
никога не е известно дали тези предположения и допускания са в сила и от там, дали това което се получава като резултат не е по-лошо от това което може да се получи ако се използва допускането за СЛ механизъм. Това единствено показва, че използването на подобни модели трябва да се прави след особено добро опознаване на
базата данни, с логиката на процесите които тя описва и добра запознатост с теорията при въвеждане на ЛС.

1
2

Selection model (SM)
The pattern mixture models (PMM)
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Ad hoc подход за обработка на липсващи данни, когато механизма е
НеСЛ
Този подход е имал своята актуалност в периода на последното десетилетие
на 20 век и първото десетилетие на 21 век, когато липсата на подходящ софтуер е
ограничавал решенията. Изследователите са разчитали на специални подходи за
тестване на чувствителността на оценките получавани чрез допускането на СЛ
механизъм. Rubin (Rubin, 1987) предлага значително опростен подход за решаване
на задачата, която от своя страна може да бъде съвместена с процедурите за множествено въвеждане. Неговото предложение е следното: да се проведе множествено
въвеждане3 приемайки, че механизмът е СЛ, след това да се добави определена константа към значенията на въведените стойности за да се компенсира различията на
значенията от грешно избрания механизъм, т.е. евентуално завишаване и подценяване на стойностите. В подобен подход ключов момент е адекватното предположение за средното завишаване или занижаване на липсващите стойности. Друг момент
е априорното приемане, че разпределението на единиците с и без ЛС е едно и също
по изследваните признаци. Друг подход в същи контекст е този на Cohen, при който
се използва не определена предполагаема стойност, а се добавя определена част от
стандартното отклонение към всяка въведена стойност (Enders, C 2010: стр. 289).
Rubin дава и други предложения за ad hoc решения. Той предлага добавянето
на определена константа към дадена подгрупа от въведени стойности. Целта на подобен анализ е да се представи вариативността на оценките на параметрите по отношение на различните модели и допускания (Enders, C 2010: стр. 290). Въпреки
всичко трябва да се предполагат какви и колко механизми действат в базата от
данни. Грешни заключения относно това биха довели до неочаквани и неизвестни
по размер грешки в заключенията.
Теоретични основи на моделирането при механизъм НеСЛ
Нека се върнем към индикаторната променлива М, която приема стойност 0
ако респондента е отговорил на дадения въпрос и има запис в базата данни и
стойност 1 ако такъв запис липсва. В такъв случай може да се изчисли вероятността
(напр. чрез логистична регресия) да се получат ЛС при дадена променлива от базата
данни, като за предиктори служат останалите променливи. Rubin показва, че когато
механизмът е СЛ параметрите на разпределението на липсващите стойности „...не
са натоварени с никаква „уникална” информация...” относно параметрите на
модела, на базата на който ще се оценят самите ЛС (Rubin, 1987). Поради тази
причина, в литературата относно липсващите данни често се описва механизма СЛ
като игнориращ ЛС, защото няма нужда да се вземат под внимание параметрите на
разпределението на липсващите стойности при прилагане на базираните на максималното правдоподобие анализи (това включва едновременно оценките получени
чрез метода на максималното правдоподобие и множественото въвеждане). От друга страна при механизма НеСЛ има значима връзка между параметрите на разпределението на ЛС и моделът, на базата на който ще се оценят самите ЛС. От
тази гледна точка това вътрешно взаимодействие неминуемо довежда до смущения
в оценките на параметрите на модела и оттам на самите ЛС. Целта на НеСЛ моделите е смекчаване или неутрализиране на това взаимодействие, чрез вмъкване на
модела на вероятността на поява на ЛС, и оттам поучаването на неизместени оценки

3

Един от подходите за въвеждане на ЛС. За повече информация виж. Rubin, 1987.
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на ЛС. Двата типа модели СМ и СМП го постигат по различен начин. При СМ това
се получава като регресионен модел, който оценя вероятността за поява на ЛС,
докато при СМП извадката от единици (базата от данни) се стратифицира по отношение на съществуващите модели на ЛС и всеки един от моделите се оцени поотделно. В основата и на двата подхода е съвместното разпределение на данните и вероятността на поява на ЛС. Различията в неговото третиране дава и различието в
двата подхода.
Съвместното разпределение на данните от базата и вероятността за поява на
ЛС при тях е p (Y , M ) . СМ моделите представят това разпределение по следния
начин:

p(Y , M ) = p M Y p(Y )
Където

(5)

p M Y е вероятностното условно разпределение на ЛС при дадени

Y, а p (Y ) е разпределението на данните. Вероятностното условно разпределение на
ЛС при дадени Y показва вероятността да се появи ЛС при лице участвало в изследването и имащо конкретни значения на изучаваните признаци. Разпределението на
данните показва вероятността да се появи конкретно значение на признаците в
базата от данни.
От своя страна СМП моделите могат да се представят по следния начин:

p(Y , M ) = p Y M p( M )

(6)

p Y M е вероятностното условно разпределение на Y, при дадено значение на М, а p (M ) е разпределението на ЛС. Това представя отново съвместното

където

разпределение на Y и M, но по обратен начин. Условното разпределение в случая
определя вероятността да се наблюдава определено значение на Y в подгрупа
определена от единици имащи еднакъв модел на ЛС, а разпределението на ЛС
p (M ) описва различните модели на ЛС. Уравнение (6) представя логиката на
РММ, а именно стратифициране на извадката от единици в изследването на базата
на моделите на ЛС и провеждане на анализ във всяка отделна страта.
СМ и СМП са взаимосвързани в смисъл, че представят един и същи феномен
и се отнасят до алтернативна форма на факторизация на едно и също съвместно
разпределение. Въпреки това, двете факторизации лежат на много различни крайни
предположения, което означава, че двата модела могат да произведат съвсем различни точкови оценки на параметрите и оттам различни оценки на ЛС. Някои изследователи дават предимство и предпочитат СМП, понеже изискват по-ясни предположения, отколкото СМ (Enders, C 2010).
Класически селекционен модел
Автор на идеята за СМ е Heckman (Heckman 1976) и той ги предлага като
възможност за коригиране на изместването в регресионните модели при НеСЛ
механизъм в базата от данни. Моделът предложен от Heckman се състои от две части, които комбинират едно основно регресионно уравнение описващи взаимодействията в базата от данни и едно допълнително, отново регресионно уравнение, което
оценя вероятността за получаване на ЛС.
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За да се представи основния начин на функциониране на СМ нека да
предположи, че се работи с един опростен модел на база от данни състояща се
три променливи Y, X1 и X2, като липсващи стойности се наблюдават само при
Нека също се предположи, че основното регресионно уравнение, което трябва
бъде оценено е:

Y = β 0 + β1 X 1 + ε

се
от
Y.
да
(7)

където βi са параметрите на модела, а ε са остатъци. При решаването на това регресионно уравнение се предполага, че няма ЛС. Обръщайки се към факторизацията на
съвместното разпределение p (Y , M ) от урав. (5), то урав. (7) съответства на разпределението на данните p (Y ) .
Втората част на СМ е регресионно уравнение, което да предвижда вероятността за отговор на респондентите при променливата Y. Класическия СМ дефинира вероятността на поява на ЛС при изходната променлива, като нормално разпределена латентна променлива. Случаите, които попадат над определена прагова
стойност на тази латентна променлива имат запис на значение по изходната променлива, докато случаите, които попадат под прага имат ЛС. Нека тази латентна променлива се означи с R и тя трябва да се разграничава от индикатора на ЛС - M.
Тогава може да се запише, че:

R = α 0 + α1 X 2 + ξ

(8)

където αi са параметрите на модела, а ζ са остатъците. Трябва да се отбележи, че
горните две уравнения могат да съдържат едни и същи предиктори, но е необходимо поне една променлива – фактор да се различава. На фиг. 1 е показана пътечковата диаграма на типичния СМ.

αi
X2

R

X1

Y

ζ

ε

βi

Фигура 2. Класически селекционен модел
На диаграмата са изобразени по стандартен начин променливите, които са
наблюдавани в базата от данни (представени в правоъгълници) и латентни променливи представени в елипси или кръгове. Единичните стрелки показват регресионни
връзки, а двойните ковариационни. Така взаимодействието между ζ и ε показва
ковариацията между остатъчните елементи в двете уравнения. Тази ковариация е
изключително важна, защото така моделът на ЛС се аждустира за изместването в
регресионните коефициенти.
109

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

НеСЛ механизмът определя, че данните и вероятността за поява на ЛС имат
съвместно разпределение, така че данните носят информация за вероятността за
поява на ЛС и обратно. В СМ тази зависимост е описана чрез бивариационни нормални разпределения за остатъчните елементи:
(9)
където нулевия вектор представя средите на остатъците в двете уравнения, които
трябва да са равни на 0, а σ2ε, σ2ζ и σε,ζ са съответно дисперсиите и ковариацията
между остатъците. Ковариацията между остатъците е механизма, чрез който моделът на ЛС (урав. 8) аджустира изместването в основното регресионно уравнение
(урав. 7).
Обръщайки се отново към фиг. 1 се вижда, че съществуването на НеСЛ механизма се дължи на ковариацията на остатъците от двете регресионни уравнения.
Това може да се използва като инструмент за оценка на механизмите на ЛС. При
моделиране на връзките по описания чрез урав. (7) и (8) начин се установи, че ковариацията при остатъците е статистически значимо различна от нула, то моделът би
трябвало да е НеСЛ. Въпреки всичко, СМ са изключително чувствителни към допускането на нормалност на разпределенията, единични и множествени. В случай,
че някое от разпределенията в базата от данни напусне нормалността, то това
повлиява бивариационното нормално допускане за разпределението на остатъците.
При не изпълнено условие за нормалност на бивариационното разпределение не
може да се гарантира постигането на неизместеност на оценките от модела, включително и оценката на ковариацията на самите остатъци. Затова използването на оценката на ковариацията за оценка на механизма на липсващи стойности е ненадежден
подход.
Оценката на СМ може да се направи чрез два подхода. Предложението на
Heckman е да се използва двустъпков МНМК, но към днешна дата техническите
възможности позволяват използването и изчисляването на функцията на максималното правдоподобие изключително лесно. Използването на методът на максималното правдоподобие от своя страна се гради на допускането, че разпределението на R
и Y е бивариационно нормално, което в емпирична ситуация изисква проверка.
Последователността от стъпки при оценка на модела е следната: Първа стъпка е използването на пробит (probit) модел за намирането на регресионната зависимост между R и една или повече обясняващи променливи. Целта е да се получат
оценките на вероятността за поява на ЛС. Втората стъпка изисква оценката на основното регресионно уравнение, като в анализа не участват единиците с липсващи
стойности (прилага се последователно елиминиране). Включването на оценката на
вероятностите като независима променлива в основния регресионен модел коригира
изместването на оценките на коефициентите му.
Ограничения на СМ
Общото мнение е, че СМ биха могли да редуцират или напълно елиминират
изместването на оценките в следствие на НеСЛ, но при условие, че са изпълнени условията за прилагането им (Enders, C 2010: стр. 296). В действителност тези условия
не винаги са налице, което може да доведе до резултати значително по лоши от тези, които могат да бъдат получени ако се прилага анализ при механизъм на СЛ.
Начинът по който СМ компенсират изместването на оценките се основава на оцен110
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ката на R – вероятността за поява на ЛС. Регресионното уравнение, което описва
появата на ЛС трябва да се гради върху ясни и правдиви хипотези. За съжаление, в
която и да е реална ситуация няма пълна яснота за причините за поява на липсващите стойности. От друга страна, изборът на променливи за описание на вероятността
за поява на ЛС от наличните в базата данни води до това, че оценената променлива
R ще бъде сериозно корелирана с тях. Следователно, когато тази променлива се
използва за оценка на параметрите на основното регресионно уравнение, в което
най-често се използват същите предиктори, то това води до колинеарност4 между
входните променливи. За да се минимизира опасността в подобна ситуация, изследователите препоръчват поне една от независимите променливи в модела за вероятността на поява на ЛС да е различна от тези при модела на основното регресионно
уравнение. Това, разбира се, не гарантира винаги успех. Също така остава въпроса,
че появата на ЛС не винаги може да се обясни добре само с признаците в базата от
данни.
Смесени модели на проява на ЛС (СМП)5
Както вече беше отбелязано в уравн. (6), СМП факторизират съвместното
разпределение на данните и липсващите стойности по следния начин:

p(Y , M ) = p Y M p( M )

(10)
В класическата си проява СМП оценят дадени определени характеристики на
разпределението на данните в подгрупи (напр. средните по даден признак), определени от различните модели на ЛС. След получаването на подгруповите оценки те се
осредняват, за да се получи обща оценка за цялата база от данни. Това води със себе
си някои важни особености. При определянето на подгрупите може да се окаже, че
характеристиките или параметрите при техните разпределения са неоценими или
неидентифицируеми, поради липса на информация. За преодоляването на тези
затруднения се налага да се въвеждат редица правила за идентифицируемост
(Glynn, Laird, Rubin, 1986; Little, 1993; Rubin, 1987; Enders, C 2010). Тези превила
въвеждат връзките между неоценимите параметри, породени от наличието на ЛС, с
останалите наблюдавани значения при единиците от подгрупата. За да се илюстрират правилата на идентифицируемостта нека:
(11)
където μY и μX са математическите очаквания на променливите Y, която съдържа ЛС
и X. В действителност параметрите на това регресионно уравнение са неоценими
поради наличието на ЛС. Това, което може да се оцени е как биха изглеждали параметрите на регресионното уравнение само при единиците без ЛС. В случая ограничението, което се въвежда, е приемането за еднаквост между параметрите на уравнението при единиците с нелипсващи стойности и тези с липсващи стойности, т. е.
оценката на параметрите се получава от:

4

Колинеарността е зависимост между два предиктора, а мултиколинеарността между повече
от два. Това е явление, което сериозно нарушава правилното оценяване на параметрите в моделите.
5
Pattern mixture model
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(12)
Следователно, когато се използва, че при Х няма липсващи стойности, то
може да се намери μХ(Yлипсв) – средната аритметична от стойностите на Х при тези
значения на Y, които липсват. При хипотезата, че коефициентите βi се запазват еднакви при Y(липсв), то
(13)
Ако се предположи, че в базата данни има к на брой подгрупи със изразени
специфични модели на ЛС този подход се прилага при всяка от тях. За получаването на общите оценки за цялата база от данни се използва притеглено осредняване от
отделните групови оценки с тегла обема на подгрупите. При оценката на стандартната грешка на тази оценка се налага използването на т.н. Делта метод.
Ограничения на СМП
Подобно на СМ и СМП базират своите резултати на неоценими параметри.
Въпреки, че този тип модели не изискват някакви специфични допускания за разпределенията на променливите се изисква изследователя да прави допускания и да
приеме значения на неоценимите параметри. При грешно дефиниране на подгрупата, от която да се извлекат параметрите на подмоделите, се достига до грешни
оценки и липса на редуциране на изместването заради механизма НеСЛ. Това налага оформянето на подгрупите с еднакви модели на ЛС да бъде направено по безспорен начин от изследователите. Предимство на анализа е, че всяка подгрупа се третира като отделна база от данни с отделни специфични разпределения и с игнорируем
механизъм на поява на ЛС, което позволява да се прилагат различни подходи за
описването на моделите на ЛС.
Заключение
В основата на добрия анализ на ЛС и подходящото им въвеждане е познаването на природата на техните механизми на поява. В редица случаи този механизъм
е НеСЛ и това създава редица затруднения на изследователите. Дори се срещат мнения, че пренебрегването на този механизъм и използването на методи адекватни при
случайни механизми работят добре, което е сериозно оспоримо (Allison, 2002).
Гореизложените методи са базови, и от тази гледна точка с малко по-висока степен
на универсалност. Върху тях лесно могат да бъдат надградени техни деривати,
които в много по-голяма степен биха били адекватни в практическите ситуации, в
които може да се попадне. За съжаление към момента трудно може да се говори за
абсолютно, универсално решение, така че познаването на теорията на анализа на ЛС
е в основата на елиминирането на тези необратими грешки, от които зависят решенията на изследователите. Честа практика е проблема с ЛС да се игнорира, поради
незнание за пораженията, които може да нанесе върху резултатите. Използват се т.
н. „заложени по подразбиране” методи за анализ на ЛС в софтуерните продукти,
които не винаги (или даже почти никога не) са адекватни в дадената ситуация.
Обикновено тези методи са елиминационни, а те както се оказа трябва да бъдат използвани много пестеливо и с огромно внимание. По-доброто познаване на теорията и спецификата на анализа на ЛС е задължително условие за повишаване на
коректността на изводите и заключенията правени на база на събраната емпирична
информация. Това важи за всички, които се намират или се впускат в полето на изследователската работа, независимо от техните интереси и квалификация.
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ПОЛИТИКИ В ОТГОВОР НА ЗАСТАРЯВАНЕТО НА
НАСЕЛЕНИЕТО
Диана Съботинова
Бургаски свободен университет

POLICY RESPONSES TO POPULATION AGEING
Diana Sabotinova
Burgas Free University
Abstract: Population ageing can not be stopped by implying government policies. What
can be done is trying to deal with the consequences of ageing by applying a combination
of different policies. Ageing is posing problems in almost every sphere of public life, so a
complex mix of policies is needed in response. This paper examines the way different
policies can contribute to resolve the issues posed by demographic changes.
Key Words: demographic policy, migration policy, employment policy, social security,
policy coordination.
Икономическото развитие на обществото стои в основата на демографските
процеси, свързани не само с нарастването на броя на населението в света, но и със
застаряването на населението, което е закономерен процес и пряк резултат от прогреса. Увеличаването на средната продължителност на човешкия живот при раждане
е положителен факт за индивида, който обаче оказва своите негативни икономически последици за обществото като цяло (както спестяването, което от гледна точка на индивида е разумно, се превръща в парадокс на спестовността за икономиката
като цяло). Ролята на промените в населението за развитието на икономиката са
свързани както с неговия брой, така и с възрастовата и образователна му структура.
В търсенето на оптимално население за даден регион или страна стигаме до това
равнище на населението, което е икономически и екологично устойчиво и при което
се максимизира благосъстоянието.1 За да се постигне оптимално население, страната трябва да е в състояние да провежда политики за въздейстиве върху раждаемостта и нетната миграция. Това предполага да се постигне съгласие в обществото по
отношение на равнището на благосъстояние, екологичните въпроси, имиграцията,
желаната възрастова структура на населението и промените в начина на живот на
хората. Постигането на оптимално население е една от важните цели за създаване
на устойчива икономика и устойчиво общество.

1

Ако населението е под оптималното, това означава, че може да нараства с положителен
социален ефект без да се разрушават природните ресурси. Ако населението е над оптималното, негативните ефекти от свръхнаселеността – замърсяване, престъпност, социални
дисфункции – и разрушаването на околната среда намаляват благосъстоянието, а ресурсите
не могат да поддържат населението на съществуващото равнище.
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ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА
Първата група от демографски проблеми е свързана с процесите на раждаемост, смъртност, брачност, разводимост и миграция на населението. Основното
реалистично предизвикателство пред демографската политика по отношение на
посочената група проблеми е забавянето на негативното развитие на демографските
процеси, след което да се постигне стабилизирането им.
Втората група от проблеми е свързана с влошаването на качествените параметри на възпроизводството на населението: ускорено застаряване на населението и
намаляване на броя на населението в трудоспособна възраст; незадоволително състояние на репродуктивното здраве; растящ брой на неграмотните млади хора особено сред ромската етническа общност. Повишаването на качествените параметри на
възпроизводството на население се превръща в основно предизвикателство пред
демографската политика на страната в контекста на световната концепция за устойчиво развитие и изграждането на икономика, основана на знанията.
Принципите, върху които би следвало да се гради демографската политика за
повишаване на раждаемостта, са свързани най-вече с признаване на социалната
ценност и значимост на децата. Политиката трябва да покаже на младите хора, че
обществото цени техния социален принос. Този принос не следва да се оценява
единствено количествено (колко на брой деца се раждат), но и качествено (какво образование получават родените деца). Затова са нужни по-скоро политики, които да
гарантират способността на обществото да създава възможности за изграждане на
човешки капитал, да помагат за социализирането и образованието на децата, за да
се повиши качеството на техния живот.
В съответствие с оценката на ефективността на политиката и съществуващото негативно ускорение, можем да заключим, че не трябва да очаква твърде много
от политиките за повишаване на раждаемостта. Няма страна, в която в резултат от
политиките на държавна намеса за повишаване на раждаемостта тоталният коефициент на плодовитост (TFR) да се е повишил до равнището, нужно за възпроизводство на населението – 2.15.2
Демографската политика не е в състояние да спре процеса на застаряване.
Това, което може и трябва да бъде направено, е да се помогне на възрастните хора
да стареят активно – да им се създадат по-добри възможности и условия на труд, да
се даде шанс на по-възрастните работници да участват активно на пазара на труда,
да се насърчава пълноценното им участие в обществото и се осигурят оптимални
грижи за здравето им.
2012 година е определена за "Европейска година за активното остаряване и
солидарността между поколенията" с решение на Европейския парламент и на
Съвета на Европейския съюз, по предложение на Европейската комисия. Целта на
тематичната Европейска година е да насърчава и подпомага държавите-членки,
регионалните и местните власти, социалните партньори и гражданското общество в
техните усилия да: насърчават активното остаряване, мобилизират потенциала на
бързо нарастващото население на възраст над 50 години и да поощряват солидарността между поколенията.

2

McDonald, P. (2005) Fertility and the State: the Efficacy of Policy.
http://iussp2005.princeton.edu/download.aspx?submissionId=50830
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От глобалността на проблема със застаряването възникват и политиките за
възрастните хора – населението в третата възраст става самостоятелен обект на въздействие. Тези политики включват продължаващото участие на възрастните хора в
трудовата дейност, развитие на многообразни социални услуги в областта на здравеопазването и социалното осигуряване, обучение през целия живот, защита на правата на възрастните хора, стимулиране на позитивни представи и съпричастност
към процеса на остаряването и житейските проблеми на възрастните хора.3
МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА
Успешното управление и регулиране на миграционните процеси е важен инструмент за развитие на глобализиращата се световна икономика. Този факт поставя
въпроса за миграцията и интеграцията на имигрантите на национално, регионално и
глобално равнище. Глобалното преразпределение на работната сила е необратим
процес и следва да бъде управляван както в интерес на държавите на произход и
дестинация, така и в интерес на самите мигранти. Неефективното управление на
миграционните процеси може да доведе до разрастване на сивата икономика, до
създаване на напрежение в приемащите общества, до експлоатация на нелегални
имигранти.
Един от факторите за демографската криза, в която се намира България е
масовата емиграция. Освен изчерпването на демографския потенциал на емиграцията, състояща се предимно от млади, квалифицирани и образовани хора, миграцията причинява недостиг на работна сила в част от регионите и секторите на икономиката на страната, влошава трудовия й потенциал.
Липсата на възпиращи политики и регулации по отношение на миграцията
изправя България пред тежки затруднения. Необходимо е да се формулират цел и
политики за ограничаване на емигрантските потоци. Миграцията е както необходим
ресурс за националната икономика, така и потенциална заплаха за социалното единство и сигурността на страната. В условията на демографска и икономическа криза
миграцията е ресурс, който, чрез прилагането на добре работещи механизми за управление на миграционните процеси, може да окаже положително влияние за развитието на икономиката.
Миграционната политика по отношение на живеещите зад граница български
граждани и лицата от български произход в чужбина се разглежда като възможен
ресурс за преодоляване на негативните демографски тенденции в България. Развитието на миграционните процеси има за цел превръщането на България от страна,
излъчваща емигранти, в страна, приемаща имигранти. От добре управляваната миграция могат да бъдат извлечени ползи както за националния трудов пазар и за икономическия растеж на ЕС, така и за благосъстоянието на самите мигранти и страните им по произход.
Миграционна политика, отнасяща се до вътрешната миграция
Когато се изгражда политика, свързана с вътрешната миграция, трябва да се
отчита, че е необходимо да се създават условия за преодоляване на неравенството
между хората и регионите. За да се изгради ефективна миграционна политика при

3

Михова, Г. Политики за възрастните хора – европейски и национални приоритети. В:
„Стареене и здраве”. Сборник доклади от научна конференция, проведена на 15 май 2009 г.
ЦИН при БАН. С. 2009.
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съвременните условия на демократично общество, е нужно да се обърне сериозно
внимание на правилното териториално разселване в страната. Това означава:
Да се постигне правилно териториално разпределение на производителните
сили в страната;
Да се формират социално-икономическите фактори, свързани преди всичко с
материални стимули за придвижване на населението от един към други райони;
Да се обърне специално внимание на развитието на средищните селища и
връзката им със съставните селища като бариера за прекомерното нарастване на
големите градове;
Специална политика се изисква за развитието на малките градове, за да бъде
мотивирана една добре уравновесена урбанистична политика, която предполага
нормално разселване на територията на страната и възможно най-доброто използване на природните й дадености;
Изключително внимание заслужават обезлюдените райони, към които вече
принадлежат не само Странджа-Сакар, но и голяма част от пограничните райони на
Северозападната и Южната част на България, които притежават високи потенциални природни възможности за развитие не само на селското стопанство, но и на редица други ефективни производства;
Важен момент при изграждането на миграционната политика е да се обърне
внимание и на жилищното осигуряване, както и на развитието на цялостната инфраструктура на отделните селища.
Миграционна политика, отнасяща се до външната миграция
Един от най-актуалните демографски проблеми е търсене на ефективна политика за преодоляване на все още засилената емиграция от България. Като се имат
предвид основните фактори, които я обуславят, тя трябва да бъде насочена към:
Преодоляване на безработицата и създаване на възможност за по-добра
реализация на високообразованите млади хора, които се насочват към чужбина.
Това означава да се развиват нови модерни производства, в които да намерят реализация високообразованите специалисти, подготвени у нас;
Необходимо е политиката да бъде насочена и към създаване на условия
българските емигранти с натрупаните капитали и международен опит да се върнат в
България и да ги вложат за развитие на българската икономика;
Без да пренебрегваме чуждестранните инвестиции, необходимо е да се насърчават във все по-голяма степен националните инвестиции, тъй като при тези условия реализираните печалби ще остават в страната.
Българската миграционна политика следва да е съобразена с общите тенденции в глобален, регионален и общностен план, но най-вече с националния интерес
на страната. Характерно за България е, че тя необратимо започва да се превръща в
приемаща имигранти държава. Населението на страната намалява, затова следва
българската миграционна политика да се прилага в подкрепа на развитието на
икономиката на страната. България вече изпитва недостиг на работна сила в различни отрасли. Балансираният прием на граждани от трети страни определено ще допринесе за икономическия й подем. Националният интерес по тези въпрос изисква
да се работи активно за привличане на първо място на чуждестранни граждани от
български произход. Следва да се предприемат законодателни инициативи в тази
посока за подобряване възможностите за тяхното заселване, обучение и/или работа
в България. Това е важен контингент и адекватната политика към него ще допринесе за утвърждаване на устойчиви връзки с България и ще увеличи възможностите за
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бъдещо трайно заселване в страната. Това са интегрирани по произход лица, които
най-безпроблемно биха се вписали в българското общество, поради познаване на
българския език, обичаи и култура.
Миграционната политика на България следва да бъде съобразена с икономическите реалности и оценяване на положителния принос на мигрантите към българската икономика и към българското общество.
ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА
В България е сравнително висок делът на отпадащите от образователната
система и на невключващите се в нея. Налице е влошаване качеството на подготовка в различните степени на образователната система и на достъпа до образование,
до качествено образование на младите хора. Ниско е равнището на обучение на работещите и е слабо развита системата за непрекъснато обучение във фирмите.
Съществуват тенденции, които изолират големи групи от населението от учатие в икономиката, включване в образователната система и от достъп до икономическите и интелектуални ресурси на обществото. Това засяга в най-висока степен
ромското население. Друга група, основно младото население, трудно намира добре
платена и сигурна заетост. Високата конкуренция на пазара на труда повишава
изискванията за по-високо образование, което прави още по-труден достъпа до платена работа в официалната икономика. Съдържанието и целенасочеността на социалните политики водят до негативни последици на пазара на труда – вместо инвестиции в образованието на населението, развиване на предпочитанието на доходи
от труд, от постоянна заетост, се насърчава получаването години наред на социални
помощи.
Негативните последици са не само във възпроизвеждащата се бедност и неграмостност на населението, а и в неспособността му за включване в икономиката и
намаляващата мотивация за избор на производителен труд. В резултат на това, една
част от българските граждани не могат да реализират правата си на труд, а друга
част, работещите, трябва да плащат цената на тази политика на липса на адекватно
образование, професионална квалификация и мотивация за труд.
Една от задачите за създаване на пълна заетост, на повече и по-качествени
работни места, е подобряване ефективния достъп до образование и подготовка през
целия живот, в частност в областта на новите технологии, за да се предотврати
недостигът на квалифицирани кадри. Във връзка с намаляването и застаряването на
населението и работната сила, на образованието се отрежда компенсираща роля, т.е.
по-ниското количество да се замести с по-високо качество, намаляващият брой на
заетите – с тяхната по-висока квалификация.
Образованието и професионалната подготовка могат да смекчат негативните
последици от намаляването и застаряването на населението и работната сила единствено ако водят до по-висока и по-производителна заетост. За да се реализира тази
възможност, е необходимо активното участие на трите страни, потенциални инвеститори в образование: населението, бизнеса и държавата.
Застаряването на човешките ресурси и ограничените възможности за тяхното
обновяване изискват включване в по-висока степен на заетост на безработните и
икономически неактивните. България има значителни резерви в това отношение: тя
има едно от най-ниските равнища на икономическа активност и заетост на населението, едно от най-високите равнища на безработица, хиляди икономически неактивни в трудоспособна възраст. Другата насока, която е на практика с неограничени
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възможности, е повишаване производителността на труда на основата на по-широкото и ефективно използване на новите технологии, рационална организация на
труда, стимулиранеи мотивация на населението и заетите с високопроизводителен
труд.
Политика на „активно стареене”
Целта на това направление от активната политика по заетостта е удължаване
на трудовия живот, икономическата и обществена активност до по-късна възраст, а
и след пенсиониране, в условията на повишаваща се средна продължителност на
живота и подобряващ се здравен статус. За целта се предвижда:
- широко използване на гъвкавите форми на заетост, подходящи при повъзрастните;
- преодоляване на негативните нагласи на работодателите към по-възрастната
работна сила и насърчаването им по-дълго да използват трудовия й опит и умения;
- развитие на междупоколенческа солидарност;
- стимулиране на доброволното участие на хората в пенсионна възраст в
обществения живот и структурите на гражданското общество.
Специално внимание следва да се обърне на заетите на непълно работно
време, жените, нискоквалифицираните и временно наетите лица. Жените на възраст
от 50 до 64 г. срещат два пъти по-големи препятствия пред оставането си на пазара
на труда в сравнение с мъжете. Наличието на фокус върху тяхната група ще осигури
равнопоставеността им в заетостта и ще съдейства за разпространението на предпочитани и подходящи форми на гъвкава заетост.
Държавната политика следва да обхваща широк кръг от мероприятия като
законодателни промени, услеснявщи използването на различни видове гъвкава
заетост, да предвижда разработване на програми за професионална квалификация
на заетите, пенсионен модел, стимулиращ използването на активни стратегии за задържане на пазара на труда, включително по гъвкава заетост на лицата над 50 години, засилване на обучението през целия живот, разчупване и динамизиране на последователността на етапите от жизнения цикъл – обучение, заетост, пенсиониране.
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНА ПОЛИТИКА
Пенсионно осигуряване
Нужни са спешни допълнителни стъпки за осигуряване на по-голяма устойчивост на пенсионните системи, което ще допринесе за дългосрочната устойчивост
на публичните финанси, особено в държави, в които се очаква бъдещите публичните разходи за пенсии да бъдат високи. Липсата на решителни действия на ниво
политики с оглед на подобряване на устойчивостта ще стовари тежестта от коригирането върху бъдещите работници или върху бъдещите пенсионери, които може би
няма да са подготвени за пенсии, по-ниски от очакваното. Предвид тежкото състояние на публичните финанси и прогнозираното неудържимо нарастване на нивата на
публичния дълг, ако политиките не бъдат променени, бюджетната консолидация ще
засегне всички политики, включително пенсионната. Освен това е възможно да има
допълнителен натиск за извършването на разходи за грижи за възрастните, ако за в
бъдеще формалните грижи във все по-голяма степен заменят неформалните. Затова
от особена важност са реформите за повишаване на потенциала на ЕС за растеж, например чрез насърчаване на предлагането на работна сила. По-високата производителност на труда е от полза за всички граждани, тъй като позволява по-висок жиз120
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нен стандарт. Що се отнася до устойчивостта на публичните финанси, постигането
на по-високи нива на заетост, по-специално при по-възрастните работници, е дори
още по-важно.
Времето, прекарано в пенсия, значително се удължава през последните
100 години и варира чувствително в отделните държави-членки. В момента обикновено около една трета от живота в зряла възраст преминава в пенсия и за в бъдеще
този дял ще нарасне значително предвид нарастващата продължителност на живота,
освен ако продължителността на трудовия живот не бъде увеличена и хората започнат да се пенсионират по-късно. По-малко от 50% от хората на възраст от 60 г.
все още работят. Тази ситуация противоречи на заложената в стратегията
„Европа 2020“ цел за достигане на ниво на заетостта от 75% и има отрицателен
ефект върху потенциала за растеж. Рязкото нарастване на коефициента на зависимост до голяма степен може да бъде избегнато, ако хората работят по-дълго. В противен случай неизбежно ще се стигне до неблагоприятната комбинация от ниски доходи и високи вноски.
Тъй като възрастта на напускане на пазара на труда все още е ниска, въпросът е дали ще е от полза въвеждането на общи принципи и варианти на равнище ЕС
за постигане на адекватни и устойчиви пенсии, приложени диференцирано, като се
отчитат разликите в пенсионните системи. Това изисква реформите на пенсионната
система да бъдат подкрепени от съществени усилия, които да спомогнат за това
работниците да останат пригодни за заетост през целия си трудов живот, като им се
предлагат подходящи възможности за преквалификация. Новите технологии и
услуги, които позволяват по-гъвкави условия на труд посредством дистанционна
форма на работа и подобряване на уменията, могат да помогнат на по-възрастните
работници да останат на работа по-дълго. Основните мерки, позволяващи на повъзрастните работници да останат по-дълго на пазара на труда, включват достъп до
пазарите на труда и до обучение за всички, без значение от възраст, пол и етническа
принадлежност и подходящи условия за лицата с увреждания. Удължаването на
трудовия живот с оглед на нарастващата продължителност на живота би донесло
двойна полза: по-висок жизнен стандарт и по-устойчиви пенсии. За постигането на
по-устойчиви и адекватни пенсии е важно работниците, и особено по-младите сред
тях, да работят при заплащане и работно време, предоставящи им права за получаване на пенсия в бъдеще.
Повишаването на пенсионната възраст в България е само една от мерките,
които следва да се предприемат. Нужна е цялостна пенсионна реформа, свързана с
факта, че 60% от парите за изплащане на пенсии идват от държавния бюджет, едва
40% от платени осигурителни вноски. Усилията трябва да се насочат към осигуряване на приходи в бюджета. Нека разгледаме облагането на факторните доходи –
доходите от труд, капитал, земя и предприемачество. Най-високо обложени са доходите от труд, за които като освен прякото и косвено данъчно облагане социалните
осигуровки все повече се превръщат във вид данъчна тежест, тъй като се губи
връзката между плащане и получаване на права. Доходите от предприемачество –
печалбите на фирмите, не са обложени достатъчно. При застаряваща и намаляваща
работна сила, при намаляване на дела на доходите от труд, изходът е повишаване на
облагането на доходите от другите производствени фактори. В момента данъчното
облагане в България е регресивно и социално несправедливо – социалната справедливост и социалната държава свързваме с прогресивното данъчно облагане.

121

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

Неефективно е използването на собствеността, притежавана от възрастните
домакинства (жилища и земя). Включването й в активен икономически оборот би
довело до повишаване на доходите на собствениците.
Структурата на публичните приходи за 2012 г. ясно показва незначителния
процент данъчни постъпления в бюджета в резултат на корпоративното облагане.
Основната част данъчни приходи идват от косвените данъци (ДДС – 24.7%, акцизи –
14.4% и мита – 0.4%), които са регресивни и несправедливи. Висок е делът и на осигурителните вноски – 19.4%, които също се възприемат като вид данъчно бреме.
Повишаването на данъците на хората с най-високи доходи също би могло да
доведе до увеличаване на приходите. Социалната държава не би могла да съществува без преразпределение на доходите. Докато ползите от хоризонталното преразпределение (осъществявано от активни към пенсионери, от здрави към болни, от несемейни към домакинства) се разтварят във всички групи доходи, то вертикалното
преразпределение (осъществявано от високите към ниските доходи) се схваща като
трансфер на пари от богатите към бедните. Именно вертикалното преразпределение
е на дневен ред и предизвиква ожесточени дискусии в развитите страни.
В структурата на публичните разходи за 2012 г. най-голям е делът на средствата за социално осигуряване – 35.8%.
В България проблем е както събирането на осигурителните вноски, така и
големият размер на сивата икономика.4 Тежест върху осигурителната система са
полицаите и военните, при които е прекъсната връзката между изплатени вноски и
получавани пенсии. Наложително е да се увеличи пенсионната възраст на тези категории работещи. За проблема при инвалидните пенсии, чийто брой нараства с всяка изминала година, има идея ТЕЛК-овете да преминат към НОИ така, че този,
който плаща инвалидните пенсии, да може да ги контролира.
Предложение на модел за пенсионно осигуряване
След анализиране на пенсионните системи на страните от ЕС, предлагаме
следната схема на пенсионно осигуряване за България: Двустълбов модел, чийто
първи стълб осигурява основна държавна пенсия за всички, навършили 65 г. (финансирането става от данъчните приходи в бюджета); и втори стълб, който осигурява допълнителна индивидуална пенсия, която се формира въз основа на задължителен капиталов принцип (като 50% от вноските се поемат от работниците, 50%
работодателите). Основната държавна пенсия гарантира минимален доход в старостта, докато допълнителната индивидуална пенсия, която е лична и може да бъде
наследявана, при липса на таван на пенсиите, би възстановила доверието в системата и довела до разрешаване на проблемите, свързани със събираемостта на вноските. След като вече 60% от средствата за изплащане на пенсии се поемат от бюджета,
предложението е тези пари да се разпределят по равно за всички, навършили 65 г.
Средствата от осигурителни вноски (които са 40% от средствата за изплащане на
пенсии в момента) да се натрупват в лична сметка, въз основа на която ще бъде
формирана допълнителната индивидуална пенсия. Нужно е премахване на границата на доходите, върху които ще бъдат заплащани лични вноски. За да бъде плавен

4

Една трета от икономиката на България през 2010 г. е била "сива" според проучване на
Асоциацията на индустриалния капитал в България - делът на "сивата" икономика се равнява
на около 10-15 млрд. лв., 28.11.11 г.
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/News_bg/Pages/01281111.aspx
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преходът към новата пенсионна схема, пенсиите, формирани в резултат на разходопокривната система, следва да се разпределят в зависимост от осигурителния стаж
на всеки отделно взет пенсионер и да бъдат финансирани от бюджета (както и от
парите от т.нар. „Сребърен фонд”). Що се отнася до сега действащия трети стълб,
средствата по него следва да се прехвърлят в личните сметки от новия втори стълб.
Администрирането на системата може да се поеме изцяло от НОИ чрез създаване на
държавен пенсионен фонд, изграден на капиталов принцип.
Допълнителните фискални приходи могат да бъдат осигурени чрез повишаване на данъчното облагане на доходите от капитал.
Здравно осигуряване
Страните от ЕС през последните години непрекъснато реформират своите
здравни системи. Тези реформи имат някои общи черти, които биха могли да се групират в три основни категории: Първата цел е страните да поставят разходите за
здравеопазване в съответствие с наличните ресурси. Втората цел е превръщането на
здравеопазването в по-справедлива система. Трета цел е подобряването на ефективността и качеството на предлаганите услуги посредством микроикономически
реформи в сектора здравеопазване.
Една от целите на реформата в здравното осигуряване трябва да бъде да се
ограничи свръхпотреблението на здравни услуги, което възниква поради асиметричността на информацията и моралния риск. Асиметричната информация предполага,
че едната от страните (лекарят) е по-добре информирана от другата (пациентът).
Това води до стимулиране на извършването на ненужни скъпо платени дейности
при функциониране на здравна система, изградена на солидарен принцип. Моралният риск се появява при здравното застраховане, когато веднъж осигурен, индивидът може да започне да води нездравословен и рисков начин на живот и да увеличи
потребностите си от здравни услуги.
Предложение на модел за здравно осигуряване
Моделът се състои от два стълба: първи стълб – публично здравно осигуряване (финансирано от държавния бюджет), което следва да покрива ограничен пакет
услуги, свързани с профилактиката и превенцията на заболяванията, оказването на
неотложна медицинска помощ, както и пълен пакет здравни услуги на децата; и
втори стълб – индивидуално здравно осигуряване (финансирано чрез задължителни
лични вноски, които се натрупват във времето и могат да се прехвърлят върху членове от семейството и да се наследяват), което се използва при възникване на здравен проблем.
Във връзка с нарастването на броя на пенсионерите следва те да продължат
да плащат задължителни лични вноски и след пенсионирането си. Нужно е да бъде
премахната границата на доходите, върху които се начисляват личните вноски.
КООРДИНАЦИЯ НА ПОЛИТИКИТЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
Влиянието на контрола върху публичните финанси би било по-ефективно,
когато страните координират фискалната си политика. На практика едновременните
действия за увеличаване на публичните спестявания е вероятно да доведат до по-голямо намаляване на реалните лихвени проценти и по-голямо нарастване на производството, отколкото при индивидуални усилия на една отделно взета страна. В същото време, спорно е дали страна, която е малка (в световен мащаб) би била достатъчно мотивирана да провежда политика за намаляване на дълга самостоятелно, ако
влиянието върху лихвените проценти и производството е ограничено.
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Европейска стратегия „Европа 2020”
„Европа 2020 – стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”
е план за развитие, който превръща Европа в „Съюз на иновациите”. Целта е да се
координират националните политики на страните членки по отношение на растежа
и заетостта, така че да се избегне за в бъдеще рискът от нова финансова криза.
Трябва да бъде изграден нов икономически модел, основан на познания и високи
равнища на трудова заетост.
Основни предизвикателства пред Европейската стратегия 2020 са справяне с
икономическата криза (увеличената безработица и намаленото производство). Стратегията определя три приоритета: изследователска дейност и иновации, зелен растеж и заетост. Пет са основните цели:
- 75% на възраст между 20-64 години да работят;
- 3% от БВП на ЕС да бъде инвестиран в научна изследователска и развойна
дейност;
- стратегия „20/20/20” по отношение на климата и енергетиката (намаляване
на вредните газове – емисиите на въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от
1990 г., увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници до 20%,
намаляване на консумацията на енергия с 20%);
- намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до по-малко
от 10%, а поне 40% от младите хора да имат завършено средно или висше образование;
- намаление с 20 милиона броя на хората застрашени от бедност.
Европейската комисия отделя специално внимание на възрастните хора в
стратегията, като поставя за цел равнище на заетост от 75% и подчертава необходимостта от по-голямо участие на възрастните работници. В стратегията се посочва,
че държавите-членки трябва да насърчават политиките за активното стареене като
част от пилотната инициатива "Дневен ред за нови умения и заетост". Там изрично
се подчертава необходимостта държавите-членки да отделят специално внимание и
грижа на възрастните жени, които са изложени на особено висок риск от крайна
бедност и социална изолация, например в рамките на инициативата "Европейска
платформа срещу бедността."
Еднакво по важност е намаляването на младежката безработица и привличането на млади работници по-рано отколкото сега. По същия начин по-старите работници са поощрявани да останат на работа по-дълго. Средната продължителност
на пенсионния период през 1900 г. е само малко повече от година. До 1980 г. той се
повишава на 13 години, а до 1990 г. – на 19 години. За в бъдеще пенсионният период ще бъде нормално с продължителност две-три десетилетия. Европейската комисия преценява, че ако средната пенсионна възраст в Европа бъде вдигната с пет
години, то публичните разходи за пенсии могат поне да останат статични, въпреки
демографската промяна. ЕС има определена цел да увеличи нивото на заетост за 5564 годишните от 39% на 50%. В редица страни пенсионната възраст на работещите
в държавния сектор е в процес на увеличаване. Разработват се планове за ранно пенсиониране, въвеждат се „гъвкави“ възрастови граници за пенсиониране, а здравата
връзка между възрастта за оттегляне от работа и възрастта за пенсиониране се прекъсва.
Друг начин за преодоляване на недостига на пазара на труда е да се постигне
пълният потенциал на имигрантската работна сила, който вече е налице, чрез
поощряване на образованието на семействата на имигрантите и чрез подобряване на
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възможностите за образование. Често родителите имигранти неволно подкопават
възможностите за развитие на децата си поради непознаване на местната училищна
система. Това разбира се е пагубно за амбициите и стремежите на самите деца, а за
обществото като цяло е преди всичко икономически проблем. Поради намаляването
на населението в работоспособна възраст, изключително важно е всеки гражданин
да получи възможно най-ефективно образование и работа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Провежданите до момента политики не са в състояние да спрат процеса на
застаряване. Това, което може и трябва да бъде направено, е да се помогне на възрастните хора да стареят активно – да им се създадат по-добри възможности и условия на труд, да се даде шанс на по-възрастните работници да участват активно на
пазара на труда, да се насърчава пълноценното им участие в обществото и се осигурят оптимални грижи за здравето им.5
Нужно е цялостно преосмисляне на политиката за преразпределяне на доходите, без която социалната държава не би могла да съществува. Докато ползите от
хоризонталното преразпределение (осъществявано като трансфер от активни към
неактивни, от здрави към болни, от несемейни към семейни) се проявяват във
всички групи доходи, то вертикалното преразпределение (осъществявано от високите към ниските доходи) е трансфер на пари от богатите към бедните и именно този
вид преразпределение на доходите е на дневен ред и предизвиква ожесточени дискусии в развитите страни.
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5

2012 година е определена за "Европейска година за активното остаряване и солидарността
между поколенията" с решение на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз,
по предложение на Европейската комисия.
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СЧЕТОВОДНИЯТ АНАЛИЗ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ –
СЪЩЕСТВЕНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ
НА ДЕЙНОСТТА
гл. ас. Павлина Петкова Димитрова
Бургаски свободен университет

THE ACCOUNTING ANALYSIS ON COMMERCIAL BANKS – AN
ESSENTIAL PREREQUISITE FOR OPTIMIZING THE ACTIVITY
Pavlina Petkova Dimitrova
Burgas Free University
Abstract: Accounting analysis in commercial banks is a set of activities through the use of
practical and applied methods of specialists on the basis of data from the periodic and
ongoing financial reporting with the task of detecting the status of the institution, the
results of its activities, outlining the power of influence of specific factors to achieve the
goal-making effective management decisions.
Key words: accounting analysis, commercial banks, deposits, capital

1.1. Още по въпроса за същността, ролята и значението на счетоводния
анализ
Семантичният характер на понятието „анализ” се свързва с понятията разделяне, разчленяване, раздробяване. В този смисъл, проучваният обект ще се разглежда в контекста на неговите съставни части. Така, може да се изучи вътрешната същност на обекта, да се определи значението на всеки негов елемент. Ако се фокусира
вниманието върху анализа в по-широк смисъл, може да се определи, като способ за
изследване дейността на отчетните единици с цел получаване на познание1, базирайки се на разчленяване на цялото на съставни части. Анализът бива различен, в
зависимост от предмета на изследване. Нашето внимание обаче ще бъде насочено
към икономическия, финансово-счетоводния и счетоводния анализ.
Г. Ваклиев изказва мнение, че икономическият анализ „изучава стопанските
процеси, протичащи във всички звена на стопанството (бригади, предприятия, фирми и други поделения на народното стопанство), на всички равнища на управление-

[1]

Идеята за познанието най-добре е разгледана от Дракър, П. в Мениджмънтът в следващото
общество, превод от англ., С., Изд.Класика и стил, 2006, предговор, с.xiii.Там се акцентира на
факта, че познанието е “постигане на действителността в отделните й страни и в цялост,
възможност и способност за опознаване на нещата.”
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то (микро, мезо и макро), намиращи се под въздействието на обективни и субективни фактори, които получават отражение в информационната система”2.
М. Михайлов също набляга на факта, че икономическият анализ изследва
икономическите явления и процеси на всички равнища [3]. За Д. Белев „икономическият анализ представлява система от методи и средства, използвани за оценка на
постигнатите резултати, за разкриване на факторите, които влияят върху тях, и по
възможност за количествено измерване и отразяване на това влияние”[4].
Всички автори определят, че информационна база за икономическия анализ
са статистическата отчетност, счетоводната отчетност, оперативно-техническата
отчетност, планове (ако се разработват планови показатели), носители на информация за демографски и други изследвания, документи, в които са отразени нормативи
и др.
Къде обаче е мястото на счетоводния анализ?
На първо място, счетоводният анализ не може да се провежда на равнище отрасъл или на макроравнище. Това е така, тъй като при неговото извършване, (както
се вижда и от наименованието му) се ползва изцяло и само счетоводна информация.
А тя се създава в отчетната единица, в нашия случай банката. Тук изтъкваме и разликата с икономическия анализ. Последният, както беше посочено, може да се извършва и на макроравнище, и на мезоравнище и на микроравнище.
На второ място, източниците на информация при двата анализа са различни.
При икономическия се ползва информация с различен характер, докато при счетоводния се вземат предвид само данни от текущото и периодичното отчитане.
На трето място, относно използваните методи, икономическият и счетоводният анализ ползват инструментариум утвърден за други науки, т.е. нямат собствени методи на изследване.
На последно място, и двата вида анализ изучават протичащите стопански
факти, явления и процеси в институциите.
В обобщение може да бъде посочено, че счетоводният анализ е с по-тесен
обхват или счетоводният анализ е важен компонент на икономическия анализ.
Следвайки хода на тези размишления е необходимо е да уточни и какво се
разбира под понятието финансово-счетоводен анализ. Той се определя, като „процес или дейност на специалисти, при които на базата на специални познания се изследват и оценяват резултатите от дейността на търговските дружества и предприятия в условията на пазарна икономика и обективно действащи икономически
закони, намерили израз в годишния финансов отчет (подч. мое – П.Д.), с цел разкриване и измерване влиянието на факторите върху постигнатите резултати, очертаване
на тенденциите в развитието и приемане на оптимални управленски решения.”5
Г.Тодоров разглежда този вид анализ също, като „целенасочена дейност на селекци-

[2]
Ваклиев, Г., К.Чуков, М.Тимчев.Основи на икономическия анализ на стопанската дейност.
С., 1990, с.10
[3]
По подробно Вж. Михайлов, М., М.Гергова.Икономически анализ. Свищов, 2003, с.7
[4]
Белев, Д. Икономически анализ, прогнозиране и планиране в предприятието. С.,
Изд.Форком, 1998, с.15
[5]
Георгиев, Г. Финансово-счетоводен анализ на търговското дружество. С., Изд.Форком,
2004, с.15.
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ониране, сравнение и оценка на счетоводната информация (подч. мое - П.Д.) с оглед
установяването на съществени връзки и взаимоотношения, характерни и несвойствени колебания и очертаващи се тенденции в дейността на предприятието, които са
необходими за вземане на управленски решения.”6 Динев изказва мнението, че
„финансово-счетоводният анализ е процес на избор, съпоставяне и оценяване на
финансовата информация.”7
Терминът финансово-счетоводен анализ беше уреден нормативно в отменения вече НСС 13 – Показатели за финансово-счетоводен анализ на предприятието8.
Под това понятие се разбираше „подбор, съпоставяне и оценка на счетоводна (подч.
мое - П.Д.) и друга информация в процеса на управлението с цел да се изследват
значими съотношения и тенденции, несвойствени колебания и процеси, да се определят посоките на развитие, да се измери влиянието на факторите, които ги обуславят, и да се приемат оптимални управленски решения”9.
Цитираните становища позволяват да се очертаят няколко основни акцента:
• финансово-счетоводният анализ е целенасочена човешка дейност, като
междинната цел е получаване на конкретни резултати, свързани с действията на отчетната единица в икономическата среда, очертаване на причините за тези резултати, а крайната цел е вземане на своевременни и
полезни управленски решения;
• анализът е свързан със съпоставяне на получените резултати с такива от
предходни периоди или с такива на други отчетни единици, работещи в
същия отрасъл;
• анализът дава възможност и за оценка на получените резултати;
• относно информационната база на анализа становищата са различни. Г.
Тодоров и Г. Георгиев считат, че се ползват само счетоводни данни. Докато другите мнения са, че се ползва и финансова информация;
Би могло да се посочи, че точно информационната база би трябвало да бъде
отправна точка за получаване на конкретно наименование на анализа. Именно тя ще
даде насоката за определяне на названието. Но когато основното информационно
ядро е счетоводната информация, тогава е необходимо да се говори за счетоводен
анализ. Например счетоводни са данните, предоставящи информация за такива
показатели, като ликвидност, платежоспособност, които са с финансов характер и
изобщо при анализиране на финансовото състояние. Което означава, че извършваният анализ за финансовото състояние също е счетоводен. В случаите, когато се
ползва финансова информация, която не се „произвежда” от счетоводната отчетност
би могло да се твърди, че се извършва финансов анализ. Такъв анализ е анализа на
платежния баланс на страната.

[6]

Тодоров, Г. Финансово-счетоводен анализ на предприятието,Изд. Стено, Варна, 2005, с.7
Динев, Д., Т. Кръстев. Анализ на финансово-счетоводните отчети, С., 1993, с.66.
[8]
Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоплан. Коментар. Закон за счетоводството. С., Изд. Сиела, 2001.
[9]
Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоплан. Коментар. Закон за счетоводството. Пак там, с.80.
[7]
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Така се достига до извода, че счетоводният анализ е съвкупност от дейности чрез използване на практично-приложни методи от специалисти въз
основа на данни от периодичното и текущо счетоводно отчитане със задача
разкриване състоянието на институцията, резултатите от нейната дейност,
очертаване на силата на влияние на конкретни фактори за постигане на целта –
вземане на ефективни управленски решения.
Анализирането на информацията никога не е самоцелно. Ролята на счетоводният анализ е безспорно съществена за заинтересуваните потребители. Може да
бъде предложена следната примерна таблица относно предназначението му:
Таблица 1
Роля на счетоводния анализ в банките
Критерий
Конкретизиране
потребителя и целта на
анализа

Предназначение на
информацията – за
вътрешни потребители
(управленци и вътрешни
контролни органи)

Предназначение на
информацията – за външни
потребители

Резултат
* определя се периода на изследване;
* определя се формата на представената
информация;
* определят се набора от показатели, които ще
бъдат изчислени
Обработените данни:
* разкриват информация за финансовото и
имуществено състояние;
* дават информация за отклоненията от желаното
състояние;
* са в основата на конкретизирането на оценки за
настоящето положение на институциите;
* дават възможност за прогнозиране на бъдещи
тенденции в имущественото и финансово
състояние
Обработените данни:
* дават информация за платежоспособността,
ликвидността и капиталовата адекватност.
* предоставят информация за равнището на
изплатените дивиденти, както и тенденцията за
тях понастоящем и за минал период ;
* дават информация за степента на видовете
риск;
* дават информация за стабилността на
институциите;
* предоставят информация за качеството на
банковите активи, качеството на привлечените
ресурси;
* разкриват разходите, нивото на банкова печалба
и доходността;
* разкрива се информация за оптималността и
растежа на банката

Източник: Собствена разработка
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Във връзка с така представената таблица, могат да бъдат определени следните особености:
9 Голяма част от информацията, която се ползва от външни потребители се
ползва и за нуждите на вътрешните потребители;
9 Данните за платежоспособността и ликвидността на банката са необходими за вземане на решения от страна на депозанти, за надзорните органи
във връзка с определяне на риска от ликвидна криза, за всички банкови
кредитори, за банковия мениджмънт;
9 Капиталовата адекватност също се наблюдава от банковите клиенти, надзора и мениджърите;
9 равнището на дивидентите и тенденциите на тяхното изменение засягат
интересите на акционерите;
9 данните за равнището на различните видове риск се преглеждат ежедневно и обобщават седмично от управленците, както и риска е един от
показателите, използвани от кредитните агенции относно присъждане на
конкретен рейтинг. Степента на риск се наблюдава и от всички външни
потребители на информация;
9 Качеството на банковите активи се наблюдава и регулира от мениджърите и е водещ показател за присъждане на рейтинг на финансовата сила на
банката;10
9 От разходите, печалбата и доходността се интересуват конкурентите,
мениджърите, акционерите, клиентите и не на последно място данъчните
органи;
9 Разширяването на пазарната ниша на банката засяга пряко интересите на
конкуренти, мениджъри, собственици.
Задоволяването на информационните потребности на вътрешни и външни
потребители зависи от това, доколко е качествена предоставената информация. Анализът би трябвало да „осигурява навременна, пълна, обективна и точна информация
за финансово-стопанските и социалните процеси в търговските банки.”11 Само в този случай потребителите биха взели правилни решения.
Навременната информация се свързва с факта, че тя се предоставя на лицата,
тогава, когато те имат нужда от нея, а не със закъснение. В този смисъл, предоставената информация е и актуална.
Пълнотата означава да съдържа максимално необходимото за онези страни,
които ще я ползват за вземане на решения.
Обективната и точна информация е изчистена от субективни пристрастия на
изготвящите я, както и на ръководния екип. Анализаторите трябва да устоят на
„егоистичния натиск” на група лица, имащи голямо влияние и желание информацията да удовлетворява техните интереси.

[10]

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКБ) присъжда рейтинг на база на методиката
CRAMELS (C-капиталова адекватност, R-ресурси, A- качество на активите, M-мениджмънт,
E – качество на доходите, L-ликвидност, S-размер и системи), интернет-ресурс:
http://www.bcra-bg.com/files/method_4.pdf
[11]
Костова, Н. Диагностика на търговските банки чрез финансово-счетоводен анализ. Варна,
2000, с.37
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1.2. Счетоводен анализ на депозитите и другите привлечени парични
ресурси в търговските банки
В българската литература изключително малко са източниците, които засягат
тематиката за счетоводния анализ. В тази област са работили авторите Ж. Вътев, Г.
Георгиев, Н. Костова, Й. Йотова, Т. Кънева, С. Стоянов, Д. Фесчиян.
Ж. Вътев и Г. Георгиев, посочват насоките за извършване на анализа11:
9 Анализ на състава, структурата и прираста на привлечените ресурси;
9 Анализ на стабилността на ресурсната база.
Очевидно е, че извършеният счетоводен анализ само на депозитния портфейл
трябва да бъде разгледан в контекста на резултатите, получени от анализа на целия
обем привлечен капитал.
Й. Йотова, Т. Кънева, също наблягат на състава, структурата и прираста но
вече отделно на депозитния портфейл, както и на коефициентния метод, свързан със
стабилността на депозитната база12.
Практическия счетоводен анализ, който ще се извърши на депозитите и другите привлечени ресурси ще бъде в следните насоки:
9 Анализ на състав, структура и прираст на депозитния портфейл;
9 Анализ на стабилността на ресурсната база.
За целта ще се ползват данните от систематичното отчитане на 2 търговски
банки – Търговска банка Х и Търговска банка У.13 Основна предпоставка за извършването на анализа е съпоставимостта на данните. Депозантите биват класифицирани в групите: кредитни институции, институции, различни от кредитни и физически
лица (граждани и домакинства).
Силно влияние за резултатите, които ще бъдат представени, оказва националната и международната икономическа обстановка14. През 2007 г. се отчита прираст
на БВП от 6,1%15 (спрямо предходната година), който остава силно зависим от външни инвестиции. Положително изменение бележат и преките чуждестранни инвестиции, спрямо 2006 г. Инфлацията, изчислена на база индекса на потребителските
цени достига до 12,1% на годишна база, като заедно с това се отчита и изпреварващо нарастване на заплатите, спрямо производството. Налице е отрицателен прираст на безработицата за една година от -2,2%.
В международен мащаб се наблюдава непрекъснато нарастване на цените на
петрола, което директно повлиява на стойностите на инфлацията. В банковия сектор в Европа започва да се чувства недостиг на привлечени ресурси, вследствие от

[11]

Вътев, Ж., Г. Георгиев. Анализ на банковата дейност. В.Търново, Изд. Абагар, 2004, с.88
Йотова, Й., Т. Кънева. Счетоводен анализ (на примера на банките). Свищов, 2006, с.86-92
[13]
Данните са реални и са предоставени с любезното съдействие на гл.счетоводители на
банките. По тяхна молба наименованията на кредитните институции не се споменават
[14]
Състоянието на националната икономика през годините е дискутирано с икономически
анализатори на търговските банки; за описване състоянието на международната икономика е
ползван официалният бюлетин на БНБ – Годишен отчет на БНБ за 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 г.
[15]
Всички данни за националната икономика са от източник:НСИ www.nsi.bg
[12]
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което нарастнаха лихвените равнища на ключови за ЕС централни банки. Не без
основание може да се твърди, че това се отрази и на лихвите по финансовите активи
и пасиви на нашите кредитни институции.
Значими индикатори за състоянието на стопанството, характерни за 2008 г
също могат да бъдат отразени в няколко изречения.
БВП бележи положителен прираст от 5,9% на годишна база, но цифрата изразява снижаващи темпове на прираст спрямо предходните години. Основните сектори, който въздействат за тази стойност на показателя са недвижимите имоти,
строителството и финансовото посредничество. Влияние оказват и по-слабите чуждестранни капиталови потоци, като последствие от полъха на международната икономическа криза. Сектора на услугите повлия върху стойността на инфлацията
(7,8% на годишна база). Равнището на безработицата се снижава но с малък темп от
(- 0,6 %).
Международната картина се свързва със свиване обемите не търговия и производство. Някои от страните навлизат в рецесия. Централните банки намаляват
съществено референтните си лихви. Приема се пакет от мерки за засилване доверието в банковата система, за „да се нормализира кредитната дейност на банките и
да се гарантира, че понижението на лихвените проценти на централните банки се
прехвърля върху лихвите по кредитите”16. Естествено това директно ще повлияе
върху лихвите по депозитите и търсенето на депозитни продукти, но в един следващ
период.
За 2009 г., за България за първи път се отчита реален отрицателен годишен
прираст на БВП (-5,2%), което е последица от отражението на световната икономическа криза. С цел освобождаване на паричен ресурс и провеждане на нормална
инвестиционна дейност, нормативно бе възприето да се снижи относителния дял на
задължителните минимални резерви на кредитните институции.
За да бъдат подпомогнати всички предприятия се намали времевия период за
възстановяване на ДДС, снижена беше и осигурителната тежест. Но въпреки всички
предприети мерки от страна на правителството, показателят за безработица нарастна до 9,3% в края на годината, а инфлацията отбеляза отрицателен прираст вследствие от изключително свитото потребление.
Международната икономика се характеризира с несигурност по отношение
на нейната стабилност, инфлацията достига най-ниското си равнище, като „от страна на търсенето основни фактори за това бяха намаляването на разполагаемия доход
на домакинствата, което ограничи значително потреблението на продукти за дълготрайна употреба и горива...”17 ЕЦБ отново понижава лихвените равнища.
2010 г. може да се характеризира, като година на съживяване на икономиката. Показателите отчитат слаб положителен прираст на БВП (0,3%), жилищният
сектор бележи бавно стабилизиране, домакинствата все още ограничават своето потребление, като равнището на безработица се запазва на ниво от предходната година.
Политиката на ЕЦБ се свежда до изтегляне на допълнителната ликвидност
на паричния пазар и преустановява провежданите досега операции за рефинансиране.
Последната 2011 г. се характеризира със слаб тласък на потреблението, слаб
прираст на БВП, забавената икономическа активност се отразява негативно върху

[16]
[17]

Източник: БНБ.Годишен отчет на БНБ 2008 г., раздел Икономическо развитие през 2008 г. с.15
Източник: БНБ.Годишен отчет на БНБ 2009 г. раздел Икономическо развитие през 2009 г. с.15
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качеството на банковите активи. Лихвените равнища по депозитите спадат, независимо, че с ниски темпове.
С цел подкрепяне ликвидността на паричния пазар на Еврозоната, ЕЦБ
предприема редица мерки, като „...провеждане на две 3-годишни операции по дългосрочно рефинансиране... намаляване на нормата на задължителните минимални
резерви на банките... разширяване на набора от инструменти, които се приемат,
като обезпечение...”18
След краткия обзор на икономическата ситуация в страната и в Европейския
съюз, може да се пристъпи към анализиране на данните (представени в таблица 2 и
таблица 3), като анализа може да бъде обобщен така:
Таблица 2
ДЕПОЗИТЕН ПОРТФЕЙЛ НА ТБ Х АД ( в хил. лв.)

Тримесечия
Март.07
Юни.07
Септември.07
Декември.07
Март.08
Юни.08
Септември.08
Декември.08
Март.09
Юни.09
Септември.09
Декември.09
Март.10
Юни.10
Септември.10
Декември.10
Март.11
Юни.11
Септември.11
Декември.11

[18]

Депозити от
кредитни
институции
21 079
53 804
50 718
39 943
29 395
22 569
28 845
34 853
50 689
39 930
50 210
29 672
20 616
23 775
17 616
20 617
21 532
15 693
11 552
21 552

Депозити от
институции,
различни от
кредитни
243 359
488 205
559 452
592 347
499 016
487 891
564 373
537 881
534 644
557 259
538 554
377 310
388 351
441 532
477 156
393 611
403 161
413 705
369 597
383 550

Депозити от
граждани и
домакинства
186 429
227 889
262 818
292 738
332 900
357 769
372 706
365 677
380 106
387 953
388 226
391 458
428 484
476 630
536 981
583 067
617 010
634 063
648 590
651 014

ОБЩО (в
хил.лв)
450 867
769 898
872 988
925 028
861 311
868 229
965 924
938 411
965 439
985 142
976 990
798 440
837 451
941 937
1 031 753
997 295
1 041 703
1 063 461
1 029 739
1 056 116

Източник: БНБ. Годишен отчет на БНБ 2011г. раздел Икономическо развитие през 2011 г. с.16
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Таблица 3
ДЕПОЗИТЕН ПОРТФЕЙЛ НА ТБ У АД ( в хил.лв.)
Депозити от
Депозити от
Депозити от
институции,
ОБЩО (в
Тримесечия
кредитни
граждани и
различни от
хил.лв)
институции
домакинства
кредитни
Март.07

66 286

1 790 282

1 368 738

3 225 306

Юни.07

441390

3 056 571

2 508 783

6 006 744

Септември.07

268 952

3 176 873

2 598 150

6 043 975

Декември.07

1 026 701

3 560 574

2 767 975

7 355 250

Март.08

609 916

3 114 809

2 764 753

6 489 478

Юни.08

1 800 805

3 026 486

2 961 301

7 788 592

Септември.08

2 063 845

3 111 734

3 099 182

8 274 761

Декември.08

2 494 780

3 100 365

2 922 562

8 517 707

Март.09

2 710 837

2 847 352

2 951 448

8 509 637

Юни.09

2 441 134

3 343 282

3 025 226

8 809 642

Септември.09

1 934 190

3 250 358

3 061 148

8 245 696

Декември.09

2 272 966

3 232 180

3 185 815

8 690 961

Март.10

2 043 553

3 336 324

3 296 503

8 676 380

Юни.10

1 581 206

3 324 252

3 306 816

8 212 274

Септември.10

1 584 905

3 396 427

3 218 066

8 199 398

Декември.10

1 480 240

3 260 883

3 278 415

8 019 538

Март.11

1 318 033

3 460 805

3 233 807

8 012 645

Юни.11

1 428 805

3 544 016

3 314 630

8 287 451

Септември.11

1 339 619

3 902 976

3 518 178

8 760 773

Декември.11

1 345 624

3 688 879

3 599 541

8 634 044
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1. За петгодишния изследван период се наблюдава прираст на депозитния
портфейл от 134,24% към декември 2011 (база март 2007 г. = 100%) за ТБ Х и
прираст от 167,70% за ТБ У (за декември 2011 г. при база март 2007 г =100%);
2. Положителният прираст е неравномерен, т.е. за определени тримесечия
нараства с големи темпове, а за други с по-ниски. За едногодишен период (март 2008 при
същата база – март 2007 г.), изменението е както следва: за Х с 410 444 хил.лв. ( 91,03%); за
У с 3 264 172 хил.лв. (101,20%).
Отчита се намаляващ темп на този вид привлечен ресурс за ТБ Х към
декември 2008 г. ( при същата база)19 – прираст 108,13%, докато за септември 2008 г. е
114,23%. Същата тенденция се забелязва за месеците септември 2009 г. – прираст
116,69%, а за юни 2009 г. 118,50%; декември 2009 г. – прираст 77,09%; март 2010 г.
85,74%. След бърз поглед върху данните се забелязва, че обемът на привлечените
средства към декември 2009 г. е на приблизително същото равнище, като този през
юни 2007 г.
За ТБ У картината е следната: намаляващ прираст се наблюдава към
септември 2009 г. (155,66%), ако сравним с прираста към март 2009 г. (163,84%).
Положението се запазва същото за месеците от март 2010 до март 2011 г.
Причината за посочените изменения не е една, а по скоро е комплексна. На
първо място, отбелязаният положителен прираст на депозитите през изследвания
период се дължи основно на компонента депозити от граждани и домакинства,
както и на депозити от институции, различни от кредитни. За ТБ Х, сниженият
прираст към: декември 2008 г. влияние оказват депозити от граждани и домакинства, също и депозити от некредитни институции; септември 2009 г. влияят депозити от институции различни от кредитни; декември 2009 г. влияят депозити от кредитни институции и депозити от некредитни институции; декември 2010 г. депозити от институции различни от кредитни.
При ТБ У се очертават сходни причини за забавяне темповете на прираст.
Към март 2008 г., сниженият прираст се дължи и на трите компонента; към март
2009 г. оказва влияние депозити от институции, различни от кредитни; към септември 2009 г. влияят депозити от кредитни институции и депозити от некредитни
институции.
Върху общия обем на депозитите от една страна влияят поотделно компонентите на депозитния портфейл, а от друга страна значение имат решенията и поведението на институции, като например Европейската централна банка (ЕЦБ). Големият скок в посока на нарастване на обема на депозитите към юни 2007 г. се дължи
на нарастване на лихвените равнища по депозитите и кредитите, вследствие на паричната политика на ЕЦБ20. За този период се наблюдава и засилено предлагане на
депозитни продукти при атрактивни условия – стъпаловидно повишаване на лихвения процент за дългосрочните депозити. Провежданата политика на банките е
вследствие от острата им нужда от привлечени ресурси с матуритет над 6 мес. Общо за изследвания период, като други причини могат да бъдат посочени нарастване
на разполагаемия капитал на предприятията и на разполагаемия доход на домакинствата.

[19]

Изчислението на данните за двете банки е при една и съща база, а именно март 2007 г.
Причините за измененията в депозитните портфейли са коментирани с банкови анализатори в цитираните институции.

[20]

135

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

Забавеният прираст на депозитите през определени месеци от 2008 г. е последица от рязкото влошаване на международната обстановка вследствие кризата във
финансовия сектор. Изискванията към бъдещите кредитополучатели бяха повишени, както и лихвените равнища по заемите, което неминуемо се отрази и върху обема на депозитния портфейл.
Към края на 2009 г. се забелязва и за двете институции отново намаляващ
прираст, като причината за това е намаляване депозитите на фирмите вследствие от
необходимостта за погасяване на задължения. Този факт действа, като спирачка за
инвестиране на свободните средства в банките.
За 2010 г. причините за промените в депозитния портфейл на ТБ Х се дължат
на засилената необходимост от привлечен ресурс, което съдейства за нарастване на
депозитните лихвени равнища. Очевиден е и ограничения достъп до външен ресурс
на международните пазари.
Обратна е ситуацията при другата институция ТБ У. За цялата 2010 г. се отчита плавно понижение на привлечените средства вследствие намаляване на лихвените проценти, като за това допринася и слабата кредитна активност на банковите
клиенти.
За последния изследван период ръстът на депозитите от граждани и домакинства, както и от некредитни институции отчита определено колебание. Лихвените
проценти също варират, все още се провежда предпазлива кредитна политика.
Относителният дял на срочните и безсрочните депозити на двете институции
в общия размер на привлечения капитал 21 има съществено значение за определянето на конкретния вид активни операции, които ще извършва банката. Необходимо е
да се търси оптималното съотношение между привлечените ресурси, тъй като всеки
вид привлечен капитал има своите предимства и недостатъци. „Приема се, че оптималното ниво на срочните влогове в структурата на привлечените средства средно
за банките е около 50%-60%.”22 За изследвания период, най-ниското равнище на
срочните депозити на ТБ У е 39%, а най-високото 51%. За другата банка – ТБ Х
обемът на срочните депозити варира от 47% до 55%.Оказва се, че мениджърските
екипи на институциите провеждат политика, свързана с набиране и задържане
на този вид привлечен капитал около и малко под оптималния размер. Изхождайки от факта, че тези средства са едни от най-скъпите за институциите, от една
страна банките се стремят да си осигурят ликвидност (тъй като тези ресурси много
често се задържат до техния падеж и са изключително стабилни), но от друга страна
тяхна основна цел е и снижаване на размера на банковите разходи.
Относно безсрочните депозити можем да споменем, че тяхното изменение не
може с точност да бъде прогнозирано. По тази причина разходите по задържането
им са по-ниски, отколкото по срочните депозити. Техният оптимален относителен
дял в общия обем на привлечения капитал варира около 30%. От приложение 1 е
видно, че първоначалният дял от 40-46% при ТБ У се снижава до 31%.Очевидно е,

[21]
[22]

Вж Графики 1-20 в Приложение 1
Вътев, Ж., Г. Георгиев. Пак там, с.91
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че стратегията на кредитната институция е да се доближи до оптималния размер, за
да не бъдат породени проблеми с ликвидността. За другата банка, през първите две
години от периода се поддържа равнище на депозитите малко над обичайния
размер. В следващите години се наблюдава понижаване. За работещите в банковите
среди е ясно, че при неразумно висок обем и липсата на конкретни методи за
прогнозиране, изтеглянето на средствата по сметките в голям размер в един и същ
момент би причинило проблем с ликвидността. Най-голямото им предимство е
сформирането на постоянни остатъци, които са част от стабилната ресурсна база.
Следва да се премине към другата част от анализа – анализ на стабилността
на ресурсната база. За целта ще се ползват следните коефициенти23:
Среден влог, който се пада на един вложител (Свев):

(1) Свев =

Сума на ба нковите вл огове
Брой на вложителит е

Дял на големите влогове (Дгв):
(2) Дгв =

Брой на големите влогове
Общ брой на влоговете

Среден срок на задържане на влоговете (Ссзв):
(3) Ссзв=
Среднодневна наличност по влоговете за даден период
Среднодневна сума на теглене на влоговете за разглеждания период

Дял на неснижаемите постоянни остатъци (Днпо):
(4) Днпо =

Неснижаем остатък по влоговете за даден период
Среден остатък по влоговете през периода

Дял на прираста в сумата на внесените влогове (Дпсвв):
(5) Дпсвв =

[23]

Прираст на влоговете за даден период
Сума на внесените влогове за периода

Всички коефициенти са по Вътев, Ж., Г. Георгиев. Пак там, с.96-101
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Данните за всички коефициенти се съдържат в следните таблици:
Таблица 4
Среден влог, който се пада на един вложител по банки
(в хил. лв.)

Среден влог на
един вложител в
ТБ Х
Среден влог на
един вложител в
ТБ У

2007

2008

2009

2010

2011

220

265

250

270

268

440

421

430

432

440

Таблица 5
Дял на големите влогове по банки
Банки

2007

2008

2009

2010

2011

ТБ Х

0,30%

0,33%

0,31%

0,35%

0,37%

ТБ У

0,42%

0,38%

0,40%

0,41%

0,50%
Таблица 6

Среден срок на задържане на влоговете по банки (в дни)
Банки

2007

2008

2009

2010

2011

ТБ Х

152

178

160

180

182

ТБ У

170

175

150

188

190
Таблица 7

Дял на неснижаемите постоянни остатъци
Банки

2007

2008

2009

2010

2011

ТБ Х

3.20

3.78

2.90

1.80

2.10

ТБ У

2.12

2.87

2.60

4.93

4.80
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Таблица 8
Дял на прираста в сумата на внесените влогове
Банки

2007

2008

2009

2010

2011

ТБ Х

13%

33%

-15%

22%

25%

ТБ У

10%

28%

23%

-8%

29%

По коефициент (1) е необходимо да бъде уточнено, че под брой на вложителите би трябвало да се разбира брой на влоговите сметки. Много често срещано в
практиката е едно лице да притежава 4-5 сметки в една банка, които биват разплащателни, депозитни, акредитивни и т.н. Същото лице може да бъде клиент и на
други банки..Тенденцията за изследвания период е числата да варират около 220270 хил. лв. за ТБ Х и 421-440 хил.лв. за ТБ У. Очевидно е, че степента на диверсификация независимо, че показва колебание, не отразява висок прираст за изследвания период. Стойностите се движат около средните за други еднородни банки.
Затова и диверсификацията за двете банки е нормална.
Какво показват резултатите от другите коефициенти? Делът на големите
влогове се движи под 1%, което означава, че банките не се стремят да привличат само крупни клиенти, а по-скоро да диверсифицират портфейла си.
Известно е на всички мениджъри в банковите среди, че концентрация на депозитния портфейл по клиенти носи значително висок риск. Ако един или двама
крупни вложители изтеглят своите средства предсрочно, това би породило
разминаване между прогнозираните и реално изходящите парични потоци и би
поставило банката в ситуация спешно да търси ликвидни средства. Честа
практика е да се договарят индивидуални лихвени проценти с крупните клиенти
(обикновено по-високи от стандартните) с цел задържане на средствата им в институцията. От друга страна обаче, внимателно се следят всички движения по сметките
на такива клиенти.
Следващият показател Среден срок на задържане на влоговете се променя от
152дни до 182 дни за банка Х и от 150 до 190 дни за банка У. Това означава, че
средно средствата по всички депозитите се задържат 5-6 месеца и за двете
банки. Тъй като тези остатъци са проследени за пет годишен период, това означава,
че за всички безсрочни депозити институциите могат да прогнозират за в бъдеще
колебания в посочените граници. Този показател се взема предвид при залагане на
прогнозите за изходящите парични потоци.
Следващият коефициент показва едно стабилно равнище на неснижаемият
остатък по влоговете. Неснижаемият остатък надвишава 2-3 пъти средния неснижаем остатък, което въздейства позитивно за поддържането на една оптимална ликвидност.
Последният показател Дял на прираста в сумата на внесените влоговете изразява каква част представлява прираста от сумата на внесените влогове. В случаите,
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когато се наблюдават отрицателни стойности, както е за по една от всички изследвани години и за двете банки, означава, че се наблюдава намаление на внесените
влогове през периода, спрямо предходен период, което е причина и за отрицателния
прираст.
Изводите, които могат да бъдат направени въз основа на резултатите за двата
финансови посредника са:
9 Очевидно е, че банките следят стриктно депозитните си портфейли и
по тази причина не е допусната зависимост от крупни клиенти, степента на диверсификация е добра;
9 Институциите отчитат средно задържане на ресурси по депозитните
сметки около 5-6 месеца, което говори за една оптимална депозитна
политика;
9 Делът на неснижаемите остатъци също е в нормални граници (с
изключение на една отчетна година);
9 Резултатите от прираста на влоговете говори, че клиентите внасят в
много по-голяма степен депозитни средства отколкото теглят от
сметките си. Това е признак и за високо доверие в банките.
Счетоводният анализ на депозитите не може да бъде изцяло откъснат от
анализа на цялостната банкова дейност. Резултатите от неговото провеждане могат
да дадат само частична представа относно състоянието на този вид привлечен ресурс, като например състава, структурата, прираста в депозитния портфейл към
определен момент или стабилността на ресурсната база. Без извършването на анализ на капитала, и дивидентната политика, активите, ликвидността, рентабилността,
платежоспособността, ефективността, не могат да бъдат направени съществени
заключения относно състоянието на кредитната институция. Ето защо, в настоящето изследване не можем да дадем цялостен модел за счетоводен анализ на търговските банки. Акцентът беше поставен само и единствено върху привлечения ресурс
депозити.
* * *
Поради ограничеността на изследванията в областта на счетоводния анализ,
бихме предложили един примерен модел за анализ на депозитния портфейл (Схема
1). Това наше решение е продиктувано от следните причини:
9 Липсата на такъв модел в научната област;
9 Навлизането на моделирането все по-трайно и дълбоко във всички
клонове на науката;
9 Възможността мениджърите и други заинтересувани лица да ползват
този модел с цел получаване на полезна информация във връзка с
вземане на бъдещи управленски решения.
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Схема 1
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ДЕПОЗИТНИЯ
ПОРТФЕЙЛ НА ТЪРГОВСКА БАНКА

РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ

Анализ на състава,
структурата и
прираста на
депозитите

Анализ на стабилността
на депозитния
портфейл

Сравнителен
метод

Коефициентен
метод

Графичен
(структурен )
метод

Коефициент
ен метод

Факторен
метод

Факторен метод

РЕЗУЛТАТИ

ОЦЕНКА НА ДЕПОЗИТНИЯ
РИСК

Вътрешни потребители

Както е видно от модела, ще се спрем поотделно на компонентите на ретроспективния анализ.
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Коефициентният метод дава възможност към определен момент да бъдат
проследени избрани показатели. Но самите коефициенти сами по себе си изобразяват една статична картина. Ето защо е необходимо да се анализират диапазоните на
изменение на тези показатели през различни отчетни години, дали се променят в
допустими граници или не. Оказва се, че дори е задължително коефициентният
метод да се прилага заедно със сравнителния метод. Съпоставянето на показателите
в широк времеви период, както и съпоставянето им между различни банки дава
възможност за оценка на стабилността на депозитната база или на структурата и
прираста на депозитния портфейл. Сравненията могат да бъдат и в насоката – съпоставка със средните за банковата сфера коефициенти.
Относно факторния метод може да бъде уточнено, че той се прилага във
всички банкови адресируеми единици. Чрез него се цели да бъдат дадени отговори
относно въпросите, свързани с причините водещи до настоящите резултати – например защо се запазва или променя относителния дял на безсрочните депозити през
различните отчетни периоди; кои са факторите въздействащи за промяната в дела
на големите депозити и т.н.
Следващият вид метод – структурният дава конкретна информация за относителният дял на всеки компонент на депозитите в търговските банки. Изображението може да бъде графично, като по този начин се получава нагледна представа за
видовете привлечен капитал. Графичният метод е често използван в практиката.
Значима част от информацията в годишните финансови отчети е представена именно чрез него.
В горепосочения модел всички данни, получени от анализа служат за оценката на депозитния риск. Понятието депозитен риск не се използва в българската
научна литература. В тази част от студията ще се дискутира удачно ли е въвеждането на този термин и как може да бъде характеризиран. Чуждестранни автори,
които разискват неговата същност и поява са единствено руски и украински. И техните становища също се различават. Голяма част от мненията са свързани с характеризиране на риска от 2 гледни точки – от гледна точка на депозанта и от гледна
точка на кредитната институция. Тъй като в разработката разглеждаме риска, като
основен фактор съдействащ за дестабилизиране на институциите, ще го разгледаме
само от гледна точка на банката.
Пернаривський определя депозитният риск, като степента на неопределеност
относно възможността прехвърлянето на сума от депозитна сметка по сметка в друга банка или изтеглянето й24.
Друг автор счита, че риска възникващ при формирането на депозитите е
свързан със загубите при предсрочно изтегляне на същите25.

[24]

Пернарiвський O. “Аналiз, оцiнка та способи зниження банкiвських ризикiв”, Вiсник
Нацiонального банку Украiни, N 4/2004, с.44-48
[25]
Суворов, А. Управление банковскими рисками. / / Ф и н а н с ьi и к р е д и т /2002, N 13,
с.53-57
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Според Потийко26, този риск е свързан с влошаване на финансовото състояние на банката, депозанта или на икономиката, като цяло.
Или най-общо казано необичайното (преди изтичане на срока на депозита) изтегляне на средствата в голям размер и дори изцяло закриване на
депозитните сметки (независимо дали средствата се прехвърлят в друга институция) съдейства за възникването на този вид риск. За да бъде възможно предлагането на лично становище относно понятието, е необходимо да бъдат посочени
факторите, които съдействат за неговата поява. Тяхното разделение може да бъде
извършено въз основа на признака “място на проявлението им”, според който те
биват:
9
9

Вътрешни фактори – проявяващи се в рамките на самата институция;
Външни – формиращи се в околната среда на банката.

Към първата група спадат: човешкият фактор (некомпетентно изпълнение на
задълженията поради недобра квалификация, недостатъчен опит или недобросъвестно изпълнение); нискокачествена рекламна стратегия (реклама, която не акцентира на предимствата на продукта); предлагане на непривлекателни за потребителя
депозитни продукти (поради некачествено проучване на конкуренцията и желанията на бъдещите депозанти); оперативният риск може да се прояви както в насока
човешки фактор, така и в насока софтуер и хардуер (загуба на данни, наличие на
компютърни вируси, вследствие от което настъпва промяна в информационната
база и т.н.); финансовото състояние на банката, визуализирано в годишните финансови отчети също влияе за проявление на депозитния риск.
Към външните фактори могат да бъдат отнесени: промяна в конкурентната
среда, например навлизането на нови играчи на тази пазарна ниша; промяна в нормативната уредба – сегашния закон за защита на влоговете гарантира средства само
до размер 196 000 лева на едно лице; икономическата и политическата нестабилност
в страната и в глобален мащаб; сниженото доверие към банката.
След всичко, което беше коментирано дотук, може да се нарави опит да
се характеризира депозитния риск така:
9
9
9
9
9

Възможност за проява на неблагоприятна ситуация за кредитната
институция;
Възникване на остър недостиг на ликвидни ресурси;
Невъзможност да се осъществява планираните от по-ранен период
операции, свързани с пласиране на ресурс, т.е. невъзможност за извършване на част от активните сделки
Невъзможност за изплащане на задължения с настъпващ падеж;
Затрудненото положение на банката е породено от масово изтегляне
на голяма част от депозитните ресурси без предизвестие или едновременно изтегляне на множество големи депозита предсрочно;

[26]

Потiйко, Ю. Теорiя и практика управлiння рiзними видами ризiкив у комерцiйних
банках”, Вiсник Нацiонального банку Украiни, 2004, N 4 с.58
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Не винаги рискът възниква от влошено финансово състояние на депозанта. Причината може да бъде прехвърляне на средствата в
друга банка, поради по-атрактивни лихвени условия;
Голяма е вероятността неговото възникване да е свързано с недобро
диверсифициране на депозитния портфейл;
Променливостта на степента на риск е вследствие влиянието на посочените по-горе външни и вътрешни фактори.

Точно, поради последната характерна черта, а именно променливост, той
трудно може да бъде прогнозиран. В случаи на несправяне на институцията с проблемната ситуация е възможно настъпване на банкова паника, а банковата паника в
голям процент от случаите е причина за обявяване на една единица в несъстоятелност.
Депозитният риск не се разглежда, като отделна категория, тъй като голяма
част от авторите (включително българските) считат, че той е компонент на ликвидния риск27. Би могло той да намери своето място, като отделен вид риск в общата
класификация на рисковете. Като аргументи могат да бъдат посочени следните:
9
9
9

Основна предпоставка за проблема с ликвидността на определена
банка е именно депозитния риск.;
Горното произтича от факта, че депозитите заемат голям относителен дял в привлечения капитал на банките;
Въздействието само върху депозитния портфейл би съдействало за
достигане на оптимално равнище на ликвидност.

В период на световна финансова криза (продължаваща и в момента) е необходимо банките да обърнат особено внимание на този вид риск и да намерят способи за неговата оценка. Един от пътищата за неговото минимизиране е постоянния
мониторинг върху движението по остатъците на клиентските сметки. Би било удачно депозитният риск да бъде определен нормативно, както е за лихвения, кредитния
и др. рискове съпътстващи банковата дейност.
Отчитането на висока депозитна концентрация по отрасли или клиенти е
първата стъпка към прилагането на мерки за ограничаване на влиянието му. В този
случай депозитната политика трябва да бъде ориентирана към:
¾
¾
¾

Разширяване спектъра на предлагани депозитни услуги, така, че да могат
да бъдат привлечени клиенти от различни социални прослойки;
Определяне на атрактивни лихвени проценти, така че от една страна да
бъдат привлечени максимален брой депозанти, а от друга банката да
снижи до възможно най-нисък праг своите разходи;
Определяне на други атрактивни условия по договорите – депозити в кои
чуждестранни валути се приемат; дали са промоционални или не, дали
се подновяват автоматично и т.н.

[27]

За ликвидния риск дискутирахме обстойно във втора глава, ето защо не бихме се спирали
тук отново на него
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Може да се уточни, че предложеният модел за счетоводен анализ на депозитния портфейл на банките съдържа следните предимства:
1. Дава конкретна, ясна представа относно насоките за анализ от гледна
точка на депозитния портфейл на банките;
2. Предлага усъвършенстване на понятийния апарат в нормативната
уредба, засягаща банковата дейност;
3. Моделът е разработен за нуждите на мениджмънта и може да служи за
едно по-ефективно въздействие върху дейността на банката.
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ПРИЛОЖЕНИЕ1
Графика 1
Относителен дял на срочните депозити в размера на
привлечения капитал на ТБ Х към декември 2007г.

49%

Срочни депозити
Друг привлечен капитал

51%

Графика 2
Относителен дял на срочните депозити в общия размер на
привлечения капитал на ТБ У към декември 2007 г.

44
%
56
%
Срочни депозити
Друг привлечен капитал
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Графика 3
Относителен дял на срочните депозити в размера на
привлечения капитал на ТБ Х към декември 2008г.

47%

Срочни депозити
Друг привлечен капитал

53%

Графика 4
Относителен дял на срочните депозити в размера на
привлечения капитал на ТБ У към декември 2008 г.

39%
61%
Срочни депозити
Друг привлечен капитал

Графика 5
Относителен дял на срочните депозити в размера на
привлечения капитал на ТБ Х към декември 2009г.

48%

Срочни депозити
Друг привлечен капитал

52%
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Графика 6
Относителен дял на срочните депозити в размера на
привлечения капитал на ТБ У към декември 2009г.

42
%
58
%
Срочни депозити
Друг привлечен капитал

Графика 7
Относителен дял на срочните депозити в размера на
привлечения капитал на ТБ Х към декември 2010г.

45%

Срочни депозити
55%

Друг привлечен капитал

Графика 8
Относителен дял на срочните депозити в общия размер на
привлечения капитал на ТБ У към декември 2010г.

51%

49%

Срочни депозити
Друг привлечен капитал

148

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

Графика 9
Относителен дял на срочните депозити в размера на
привлечения капитал на ТБ Х към декември
2011г.
45%
55
%

Срочни депозити
Друг привлечен капитал

Графика 10
Относителен дял на срочните депозити в общия размер на
привлечения капитал на ТБ У към декември 2011г.
47
%
53
%

Срочни депозити
Друг привлечен капитал

Графика 11
Относителен дял на безсрочните депозити в размера на
привлечения капитал на ТБ Х към декември 2007г.
62%
38%
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Графика 12
Относителен дял на безсрочните депозити на ТБ У
към декември 2007 г.

60%

40%
Безсрочни депозити
Друг привлечен капитал

Графика 13
Относителен дял на безсрочните депозити в размера на
привлечения капитал на ТБ Х към декември 2008 г.

37%
Безсрочни депозити
Друг привлечен капитал

63%

Графика 14
Относителен дял на безсрочните депозити на ТБ У към
декември 2008 г.

46%
54%
Безсрочни депозити
Друг привлечен капитал
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Графика 15
Относителен дял на безсрочните депозити в размера на
привлечения капитал на ТБ Х към декември 2009 г.

29%

Безсрочни депозити

71%

Друг привлечен капитал

Графика 16
Относителен дял на безсрочните депозити на ТБ У към

декември 2009 г.
40%

Безсрочни депозити
Друг привлечен капитал

60%

Графика 17
Относителен дял на безсрочните депозити в размера на
привлечения капитал на ТБ Х към декември 2010 г.

26%

Безсрочни депозити
Друг привлечен капитал

74%
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Графика 18
Относителен дял на безсрочните депозити на ТБ У към
декември 2010 г.

31%

Безсрочни депозити

69%

Друг привлечен капитал

Графика 19
Относителен дял на безсрочните депозити в размера на
привлечения капитал на ТБ Х към декември 2011 г.

28%

Безсрочни депозити

72%

Друг привлечен капитал

Графика 20
Относителен дял на безсрочните депозити на ТБ У към
декември 2011 г.

31%

Безсрочни депозити
Друг привлечен капитал

69%
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МЕМОАРИСТИКАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ИСТОРИЯ
(КНИГАТА НА ХРИСТО БРЪЗИЦОВ
„3000 НОЩИ В ЗАТВОРА”)
доц. д-р Гергана Начева
Бургаски свободен университет

THE MEMOIRES LIKE A POLITICAL HISTORY.
HRISTO BRAZITSOV’S BOOK “3000 NIGHTS IN JAIL”
Gergana Natcheva
Burgas Free University
Abstract: The proposed text problematizes the memoirs narrative like a political history,
like a totalitarian procedures on journalist Hristo Brazitsov during his eight-year strict
imprisonment.
Key words: totalitarism, locked journalism, political prisoner, Hr. Brazitsov, dissidents,
Eastern European intellectuals.
Книгата на Христо Бръзицов „3000 нощи в затвора” (1991) е писана в периода 1944 -1952 г. В един по-широк контекст тя може да бъде четена като история
на тоталитарната разправа с българската демократична журналистика.
В България след Деветосептемврийския преврат 1944 г. ударът на комунизма
се стоварва и върху печата. Според данни на проф. Филип Панайотов, от 212 членове на Дружеството на столичните журналисти, 88 са изключени за фашистка дейност, а от провинциалните – от общо 129 са отстранени 107. През 1945 г. пред
Народния съд са изправени 105 журналисти и писатели.[1]
На затвор са осъдени карикатуристите Ал.Божинов и Ал. Добринов, сатирика
Трифон Кунев, а главните редактори – на в. ”Утро” Стефан Танев и на в.”Днес”
Христо Бръзицов – на доживотен затвор. Танев умира в затвора през 1952 г. Убити са
главните редактори – на в. ”Зора” Данаил Крапчев и на в.”Щурец” – Райко Алексиев.
Мемоарът на Хр.Бръзицов разказва за един период, който е недостатъчно
проучен. Както твърди Ив. Знеполски, чрез подобен род литература, дневници и
спомени на жертви на режима, в които чрез лично преживяното възкръсва духът на
бруталните години на масовия терор.[2]
Тази книга се вписва сред такива документи на епохата като „Отворени
писма.Спомени и изповеди” на главния редактор на „Утро” Стефан Танев, както и
дневникът му (1940-1941). В мемоаристиката на Бръзицов и Танев оживяват страшните дни на едно отминало време, което историята продължава свенливо да премълчава. По този вид документалистика ще се пишат бъдещите историографски трудове на политическата и интелектуалната история и историята на журналистиката.
Ив.Знеполски говори за нов вид книжнина, описваща концлагерите и затворите на комунистическа България, която той нарича „сказание за концлагерна
България”. Книгата на Бръзицов се включва в един корпус от книжнина върху
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„заключената”, „затворената”, „забранената” интелектуална история на България, а
и на Източна Европа. Онези, които са писали „историята на деня”, неизменно са
журналистите. Бръзицов попада в зловещия списък на лицата, свързани с армията,
полицията, парламента, официозния печат.
Документалният наратив е сложно конструиран, лутащ се между разказа, дословния литературен цитат, философския размисъл, афоризма, сентенцията, историческите факти, вестникарските истории. Авторът не е подвластен на личното преживяване, а дава превес на историческите, социалните, икономическите и политическите предпоставки, за да обясни драматизма на времето. Тук отехтяват размисли
на световни писатели за феномена затвор и неговите педагогии, което ни напомня за
книгата на Мишел Фуко „Надзор и наказание”.
В първата глава, озаглавена „Опит за предговор”, авторът говори за квалификацията „затворник”, като признава, че този текст е писан с известна доза хумор,
защото „колкото предметът е по-сериозен, толкова по-весело трябва да се разглежда
той”[3]. Това прави творбата уникална, защото тънкият интелектуален хумор пречупва страданието, хленча и сантимента, и надмогва страха. Книгата е апотеоз на
човешкия дух, на несломимостта на интелектуалеца, който изтърпява всички страдания и унижения в името на истината.
Историята започва в репортажен маниер. През 1930 г. като репортер на
в.”Изгрев” Хр. Бръзицов посещава Централния Софийски затвор, за да запознае
читателите с реда в затвора в рубриката „С четка и палитра”. Затворът тогава за него е обикновена журналистическа тема, а самата институция го плаши и отвращава.
По оригинален начин топосът „затвор” Бръзицов по-късно превръща в средище на
размисли за човешката свобода като Голгота на демокрацията от източноевропейските светове, но вече от позициите на политически затворник. Мемоаристът показва сменянето на публичните роли – „преди петнадесетина години влизах в Софийския Централен затвор като важна личност, а сега стоях пред портата му като битолски просяк”.[4]
Затворът е видян през множество гледни точки – на световните писатели
Достоевски, Синклер Луис, Чехов, Леонид Андреев, Хемингуей и много други; на
криминалните престъпници, на бивши политици, на надзирателите, на интелектуалците. Непрекъснато се правят сравнения за комунистите, лежали в затвора при
предишния режим и тези, наречени „врагове на народа” от комунистическия режим.
Но затворът е видян през очите на обречения, осъдения доживот, погребания жив.
В историческа перспектива Бръзицов разказва за много емблематични водачи, лежали в същата килия, в която лежи той (Ал.Стамболийски, Ц.Церковски, бившият градоначалник на София). Разказвайки за тях, той описва и криминалните
типажи на своето време, като прочутите крадци Пантуди и „Царя на вилите”. Размислите му за „философията на затвора”, „социологията на затвора”, „психологията
на затвора” конструират един метафоричен образ на всемирно зло през всички
исторически периоди и стига до извода, че политическите затворници в името на
Свободата загубват собствената си свобода. Своите размисли авторът преплита с
мисли на Кирил Христов, А.Константинов, Д.Дебелянов. Това разширява културологичния контекст на произведението и оставя впечатлението, че Бръзицов създава
книга не за собственото си затворничество, а за заключения човешки дух. Той перцептира затвора като ужасяващ призрак, надвиснал над човешката съдба.
Тънката интелектуална ирония, примесена с горчивина, пронизва книгата и
създава един надтекст, който се превръща в обвинителен акт срещу всички тоталитарни режими. Почти като притча зазвучава текста: „По едно съвпадение, наистина
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бях някакъв Христо...само че от двете ми страни имаше не двама разбойници, а
много повече...”[5]
С необикновено любопитство той описва затворнически персонажи от различни социални прослойки на обществото с техните манталитети, характери и реакции спрямо затворническата педагогия. Затворът го среща с хора, с които той, елитният журналист, роден в Цариград, никога не би се събрал: „нечистоплътни човчета”, отредени му от съдбата. Вместо да изпитва презрение към тях, той създава
галерия от човешки типове, с техните пороци, мерзости, слабости или добродетели.
Никога не изпуска темата за затворническия ужас, миазми, унижения, „диаболистично” пространство, което деструктира човека.
Малко са авторите в българската литература, описали поведенческите реакции на затворника-интелектуалец. Затворът е място за вглъбяване и единение, начин да преосмислиш живота си, и единственият начин да се съхрани човешкото е
бягството в спомените. Най-голямо страдание политическият затворник изпитва за
своите близки, които в ужасен студ чакат пред вратите на затвора, за да му донесат
бельо и храна. Бръзицов споделя, че единствената утеха за него в затвора е писането. В книгата са показани две Българии – едната – на маршируващия сталинизъм, и
другата – на пожертваните български интелектуалци – „Сега лежим по килиите –
кой сам, кои – повече, според значението си, а до някой месец може би ще лежим
под земята”.[6]
Множеството мисли, фрагменти, афоризми и каламбури разкриват отношението му към филолозите, журналистите, политиците и културните дейци. В тези
редове се оглеждат веселите, смеещи се вестници, които Бръзицов е списвал. Така
ужасяващите разкази за затворническия живот и ежедневие се оживяват от артистизма и фриволността на бохема Бръзицов. Хуморът се превръща в средство за оцеляване, той прехвърля мостове към живота на изолирания от света човек.
Незабравими остават за нас журналистическите му интерпретации за световната политическа ситуация на четиридесетте години на миналия век. Той обвинява
тогавашните режими, че са подпомогнали „двама световни луди: Хитлер и Мусолини”[7] И тук се очертава фигурата на големия журналист, син на главния редактор на
екзархийския вестник в Цариград Д.Бръзицов, възпитан във високопатриотичен
възрожденски дух. Авторът не служи на чужди политически каузи: „независимо от
апатията ми към личността на държавника-клоун Хитлер, това не можеше да ме
накара да обикна пък поданиците на Дизраели и Биконсфилд, който закла
Санстефанска България”.[8]
В книгата се оглежда полуделия и парадоксален ХХ-и век, видян през
погледа на българския кореспондент на в. “Мир”. Той си припомня крясъците на
Хитлер и д-р Гьобелс по гъмжащите от хора площади на Кьолн и Мюнхен. Спомня
си концлагера Дахау, където Хитлер затваря комунисти, социалисти, евреи, индивидуалисти и свободомислещи. Писателите са затворени, за да се научат да вършат физическа работа, след като са лентяйствали само с ум и перо. Не е трудно да
се забележат симетриите, които Бръзицов показва между двата тоталитарни режима –
фашизма и комунизма.
Мемоарът „3000 нощи в затвора” може да се чете и като история на българската журналистика в периода между двете Световни войни. Бръзицов разказва
историята на в.”Мир” от момента, в който става негов главен редактор. Баща му
работи във вестника в продължение на петнадесет години. Консервативната политика на в.”Мир” е свързана с имената на Иван Пеев – Плачков и д-р Борис Вазов
(„Добри българи, добри хора” – Хр.Бр.). Новият главен редактор се заема с модер156
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низирането на изданието, като кани група модерни писатели – О.Василев, М.Вълев,
Б.Болгар, Н.Фол и художниците-карикатуристи К.Буюклийски и Р.Алексиев. Проанглийски ориентиран дотогава, вестникът добива нов облик, но среща яростен отпор от страна на акционерите си Буров, Гешов, Губиделков и Яблански, тъй като
трябва да изразява интересите на едрата буржоазия.
Като коментира вестника, Бръзицов твърди, че идеологически не е бил свързан с него, но от професионална гледна точка го оценява като трибуна за свободни
индивидуални мнения. В едно напрегнато политическо време той е назначен от
министъра на вътрешните работи, по препоръка на Симеон Радев, за директор на двата
правителствени вестника – „Днес” и „Вечер”. Така започва журналистическата му
дейност в официоза „Днес” – решение, което по-късно се оказва фатално за него. С
много хумор в затвора той пише: „Станах редактор на „Днес”, без да мисля за утре”.
Бръзицов не скрива нищо, дори черните истории между журналистите, изхождайки от презумпцията, че не си пише биография, а пише за битките между
журналистите и за нравите в българската журналистика. Научаваме за осуетеното
му посещение в Съветска Русия, защото на негово място отива Стефан Танев, делегиран от в.”Утро”. Пред погледа на читателя оживява битката между вестниците
„Зора” и „АБВ”. Главният редактор на „Зора” нарича Й.Хербст „пес”, а Хербст
идентифицира Крапчев като „Дан-Дан”; осведомени сме за войната между културредактора на „Зора” Й.Бадев и главния редактор на „Утро” Ст.Танев.
Мемоаристът смесва разказите за голямата политика със знаковите фигури на
А.Буров, К.Муравиев, Б.Филов, И.Багрянов, Д.Божилов, принц Кирил, цар Борис
III. С журналистическо любопитство Бръзицов разбулва дворцовите тайни, личния
живот на царското семейство, говори за техните човешки слабости и маниакалности
(дъновизма на цар Борис, фатализма и суеверието, вярата в предсказания и др.).
Смъртта на монарха авторът обяснява, позовавайки се на информацията на
в. ”Таймс”. Той разказва интимни истории от живота на принц Кирил, за арогантния
му език и поведение на алкохолик.
Ретроспективно Бръзицов развива нишката на спомените си, а като журналист свидетелства за историята на България през 40-те години, когато за пореден
път съдбата й е разиграна от Великите сили, говори за унищожителните бомбардировки над София, как посреща Новата 1944-а сред летците в Божурище по покана
на капитан Списаревски. Окованият във вериги журналист продължава да реди картини от своя живот – отказът му да посети Източния фронт и Одеса, посещението
му във Венеция на световен журналистически конгрес, посещението му в Румъния
като член на културна делегация, в Македония – като кореспондент на официоза
„Днес”. Разказва за спасяването на евреите и преселването им в провинцията, а след
бомбардировките и софиянци се преселват там.
Целият хаос на Деветосептемврийския преврат 1944 г. е описан от Бръзицов:
„Влакът на българските съдбини се движеше по релсите на път към Девети септември, със спирките му, с прекачванията му, тук-там с дерайлирания, но неотклонно
напред”.[9] Една от големите теми в книгата е парадоксите в българската история.
Като аргумент той привежда биографията на Б.Филов – баща му е убит като офицер –
поддръжник на русофилската кауза (в заговора срещу княз Батенберг), а синът е
разстрелян от комунистите заради действия срещу интересите на Съветския съюз.
Разказана е историята на негов съкилийник, чийто брат преди Девети септември
лежи в затвора като комунист, а след Девети самият той е осъден като антикомунист. Авторът остроумно идентифицира това като „българска рапсодия”.
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С чувство за хумор Бръзицов разказва за оперния певец Добри Хаджиянков,
съден за македонизъм, за артиста Асен Русков, художниците К.Щъркелов, Н.Танев
и Б.Денев. Йордан Стубел е осъден за това, че е бил директор на Радио София.
Творците получават обвинителен акт, в който пише: „съдействали на противонародната политика на правителствата: Филов-Божинов-Багрянов-Муравиев”.[10] Когато
на власт идва кабинета Муравиев, журналистът отива да интервюира стария си
приятел, а Муравиев го съветва „да чуе улицата”, а интервюта ще му дава в
Централния затвор. С хумор е пропит разказа за дипломата Хари Левинсон, когото
докарват от концлагер в затвора. Той има външност не на интелектуалец, а на
просяк. На въпроса „Къде е роден?” той честно отговорил – „В Ню Йорк”, а милиционерът изкрещял, че този не е за болница, а направо за лудница.
Книгата не е изпълнена със злоба и омраза, тя по-скоро показва несигурността на човека в периферните малки държави; как цели политически прослойки попадат в затвора, а после биват подменени от други. Тоталитарният затвор е наречен
„рангова какофония” – тук лежат от „царският съветник до селския пъдар”. Чрез
особено умел подтекст Бръзицов премълчава инквизициите, побоите, разпитите и
издевателствата върху затворниците. Той разрушава хронологията, движейки се
свободно напред и назад във времето, воден единствено от спомена за преживяното,
но никога не го напуска чувството за хумор: „След като съм разговарял в живота си
с най-големи духове, с първенци на българската култура, ето че късметът ми бил да
разговарям, все едно – да интервюирам – и един крадец”[11]
На моменти мемоарът придобива облика на вестник с много новини, случки,
забавни истории, анализи и персонажи. Текстът се разпластява, приемайки форма
на интимен дневник, булевардно-сензационно четиво, дълбок психологически анализ. Хетерогенният му характер приема ту мемоарни черти, ту – чисто литературни,
наблюдава се движение между фактологичното и фикционалното начало. Бръзицов
винаги подхожда към обекта или случката като журналист, не пропуска случая да
разкаже актуална история от деня. Такива са слуховете в затвора, които той нарича
на затворнически жаргон „партенки”. Обикновено те са свързани с надеждите на
затворниците за скорошно освобождаване. Такава е историята за г-жа Бурова в
американската легация, където дипломатът Барнс й подарил роза, като символ на
скорошното цъфване на свободата, или разказът на адвоката на д-р Джиров, как
Чърчил заявил: „Болшевиките ще бъдат изхвърлени от Европа”.
Политическият затворник Бръзицов конструира политическата митология на
своето време, както и илюзиите, че тоталитаризма може лесно да бъде победен. В
комунистическите затвори могат да се внасят вестници, тъй като всички те са пълни
с идеите на деня, но клюки в тях липсват. Макар и дискретно, той коментира двата
вида преса – идеологическата пропагандна и плуралистичната буржоазна преса.
Най-жестоките страници са тези, в които говори за затворническото си битие
и „придобитите в затвора” професии – градинар, товарач на въглища, мияч на войнишки влакове, готвач, коректор, библиотекар. Но най-лошото от всички унижения
е, че го прекарват през града, окован във вериги, заставят го да спи в свинарник
близо до гробищата. Маститият журналист е превърнат от режима в бедняк с вехто
облекло и чувал на гърба. Дори познатите му не се вглеждат в него, защото не го
разпознават – той е неузнаваем. Живее вън от света в някакво друго битие, с единствената радост, че е останал жив.
Това е ужасяваща подмяна на личността в резултат на изтезанията, които той
припомня чрез думите на Димо Казасов от мемоара му „Бурни години”: „Изтезанията докарват човека до състояние да говори и твърди всичко, което се поиска от
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него”.[12] Описанието на всички тези абсурди прехвърля текстологични мостове към
книгите на Ал.Солженицин „Един ден на Иван Денисович” и „Архипелаг ГУЛАГ”.
Подобно на С.Танев, и Бръзицов пише писма до сина, в които прави изповед
за живота си, за греховете пред майка си и баща си, за които горчиво се разкайва. С
голяма привързаност той говори за съпругата си – известната оперна певица Катя
Спиридонова. Затворникът Хр.Бръзицов мечтае за мига, когато ще се върне при
близките си. Когато умира майка му, надзирателят с присмех му съобщава новината. Като вопъл прозвучава надеждата му: „И ако имам внучка, непременно ще я
кръстя: ОБИЧ”[13]
Като разказва весели, тъжни и злощастни истории, авторът обобщава: „Успокоява ме само една мисъл: не пиша криминален роман, нито любовна история, за да
се търси от мен развлеченско четиво. Пиша за страданието на човешката душа.
Пиша истини...”[14] С гордост той констатира, че хората с интелект оцеляват в затвора, защото са сложно устроени, в уединението си те разговарят със самите себе
си: „Те имат какво да си спомнят, какво да анализират, какво да коригират от миналото си и какво да възнамеряват в бъдещето. Докато бедният интелектуално няма
зад себе си пълноценен живот и не вижда пред себе си особено ярко изразени
хоризонти.”[15]
Ето защо книгата на Бръзицов може да бъде подстъп към интелектуалната
история на „заключената” българска мисъл, мачкана, унищожавана, убивана, но не
и победена.
Хр.Бръзицов нито за минута не губи усещането, че пише историята на найнова България. Той смята, че е останал жив, за да свидетелства за всички исторически колизии, на които тоталитаризмът подлага българските интелектуалци. Найстрашните моменти на историята той ще посрещне с истински стоицизъм, и пак в
стила на онези хумористични вестници ще напише: „ /И тъй, зарад историята наша /
Паисий във килия се затвори,/ а ние поради истории-каша/ лежим в килиите на вси
затвори./”. Малко са книгите в българската литература, в които чрез хумора и сатирата се побеждава Злото, потискало през всички времена свободолюбивия човешки дух.
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CAN PR 2.0 BE EXPLAINED?
Assoc. Prof. Dr. Diana Popova
Burgas Free University
Abstrac: The paper addresses the issue of PR 2.0 and how it is related to Web 2.0.
Analyzed are the factors which have brought about the changes in traditional PR.
Focused are the new expectations of businesses and their clients regarding interaction via
social media. The main thrust of the paper is the new power of bonding a traditional
profession with the latest developments in communication channels.
Key words: PR 2.0, Web 2.0, social media, communication

Why is an explanation of PR 2.0 needed?
It is probably too late to explain PR 2.0 now that we are allegedly heading for PR
3.0. Or, maybe, it is not because a lot of people, even those involved with PR, are not yet
clear about what these numbers stand for. Are we witnessing another technological fad or
is there a real need for differentiating between PR 1.0, PR 2.0, PR 3.0 and whatever
numbers may follow? Some believe that the number after PR is there to demonstrate that
the industry has reached a new summit which will eventually be surpassed by new ones;
others infuse it with different meanings.
There is currently a debate about whether or not there is or there will be a PR 3.0 in
the foreseeable future. And while Brian Solis states firmly: “And let me point out, that
there will not be a 3.0 or any other rev numbers, unless there is another tremendous
evolution, fusion, or breakthrough in the practice, science, and art of communications.”
[9], we should not dismiss completely the possibility of another leap forward of both the
Web and PR. But all in good time. While it is beneficial to be ahead of one’s time, one
should not try to jump over periods of time that are legitimately needed for the evolution
not only of technology, but also of people’s mindset, and the development of the market.
The strongest criticism of the rushed announcement of the arrival of PR 3.0 comes
from Solis and rightfully so as he is THE expert in PR 2.0. He disowns the arguments that
supporters of PR 3.0 quote, saying that an increased revenue and growth of the industry
cannot mark “an entirely new era of PR”. He calls such an attempt “laughable,
sensationalist” and “off the mark” [10].
Even though Solis who introduced the term PR 2.0 disagrees, it is generally
accepted that PR 2.0 is derived from Web 2.0 and this necessitates defining the latter
before dealing with the former. With the Web 2.0 social development of the internet new
methods for practicing PR have emerged. They are part and parcel of the file sharing
culture that prevails in cyberspace and require a new understanding of the opportunities
open to the PR practitioners. Alongside that, there is a need for an awareness of the new
responsibilities of those using the PR 2.0 tools to reach much changed audiences.
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The present interest in social media demonstrated by people from literally each and
every field including PR does not mean that they should abandon everything dating from
before Web 2.0 to focus on social media. There is still a large percentage of the population
which does not use these social tools. However, there is no denying the fact that the world
is going in the direction of ‘webberizing’ all that can be done on and via the web.
Web 2.0 – just another label or a fundamental difference?
In 2004 O’Reilly Media and CMP organized a conference to demonstrate and
explain the innovations behind the upsurge of the Web. During a brainstorming session
Dale Dougherty used the term “Web 2.0” which immediately became the name of the
conference and sooner than expected – the new name of the Web.
So Web 2.0 is the not so recent development of the internet which now
encompasses social networks, blogs and wikis. These new features of the World Wide
Web have brought about considerable changes to the way people are now using the
world’s newest communication channel. “Web 2.0 is much more than just pasting a new
user interface onto an old application. It’s a way of thinking, a new perspective on the
entire business of software – from concept through delivery, from marketing through
support.” [6]
People like Darcy DiNucci, Kingsley Idehen, Eric Knorr, and John Robb have
contributed to the understanding of Web 2.0 with a number of publications. Robb has
written: "What is Web 2.0? It is a system that breaks with the old model of centralized
Web sites and moves the power of the Web/Internet to the desktop." [4]
The Web has entered a new era in which the power of network effects is
unleashing unforeseen opportunities (as well as threats). One great contribution to the
interactions of mankind has been the advent of new social outlets for communication.
People today have unprecedented freedom to engage in conversation which is an
empowerment in itself despite the criticism of opponents to virtual contacts. In a way Web
2.0 has democratized communications.
What PR 2.0 is not
When a notion is understood or interpreted in a number of ways it is often defined
by what it is not. This is the case with PR 2.0.
Brian Solis first coined the phrase PR 2.0 way back in the 1990’s. But for a long
time it remained unnoticed. “It’s been an uphill battle since we (a hybrid breed of PR and
web marketers) first started using the term in 1995/6 as a way of analyzing how the Web
and multimedia was redefining PR and marketing communications, while also building
the toolkit to reinvent how companies communicate with influencers and directly with
people.” Solis thinks that very few specialists fully understand the basis of the evolution
of Web 1.0 into Web 2.0, what it means, and last but not least, the technology that makes
everything 2.0 work. The guru of PR 2.0 says: “PR 2.0 was not at all inspired by Web
2.0. It is, however, influenced by it – just as it was by Web 1.0, search engine marketing
(SEM) and social media.” [8]
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At the mention of PR 2.0 most people think of Social Media. “But, PR 2.0 isn’t
Social Media. And Social Media isn’t Web 2.0. These are also distinct movements that
can complement and inspire each other.” Solis vehemently defends the idea that not only
PR 2.0 and Web 2.0 are not the same thing but “PR 2.0 “is not a derivative of Web 2.0”
[8]
The reason why PR 2.0 is always associated with these new Internet phenomena is
that it uses the tools that they use to talk with its audiences in a new manner, totally
different from that of traditional media and the face to face communication at special PR
events. The context is different in that it is mediated by software designed for easy, quick,
large-scale, and self-ruled communication.
Having said all that, there remains a very legitimate question to answer – “Are we
talking about a different profession?” Well, PR 2.0 is not a new profession. It is still based
on the same principles and has the same goals as traditional PR – create a positive image
of people, brands or companies, get good publicity for its clients and thus keep them
happy, predict the future and be ready with an agenda, to name but the most obvious. It is
the same “old” profession but it requires some ‘added value’ – new skills and
competencies to carry out these activities successfully on the Web. There are hopes
attached to the new prospects for the development of this profession, namely that PR 2.0
will elevate the reputation of a job with faded glory. The number of businesses who would
say they do not need a PR department or person because they have a computer savvy who
can communicate with their publics is increasing. PR specialists get pushed aside by those
comfortable using the software and tools of communication on the Web. Hence the need
to rediscover and reestablish the profession.
What PR 2.0 actually is
At the dawn of social networking (when Solis first used the term PR 2.0), the
forums that were launched were not as many and as easy to use as they are today. People
could access the websites of businesses but not many businesses had their own websites.
E-mail contacts, great as they were in comparison with the traditional communication
channels, provided only a fraction of the options for exchanging information that Web 2.0
offers its users.
Until Web 2.0 surfaced, PR communication was always strictly controlled and
supervised. PR professionals used to speak mainly through an influencer – the media.
Even though the influencers are still being used, the new technological and software
development of the global internet platform has created the best conditions for a direct to
the publics approach through social media. The PR tools – press releases, articles and
events have proved less effective than before the advent of Web 2.0 because the audiences
and their preferred channels of information have changed. What is more, at the time of
only the traditional PR tools, the direct influence and measurable results for the businesses
were not really tangible.
Deirdre Breakenridge calls PR 2.0 “the convergence of Public Relations and the
Internet with potential to change how communications professionals reach customers and
online communities with social media strategies” [11]. She claims that PR practitioners
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can no longer rely entirely on their traditional “influencer” – the media. It is true that the
best route for PR today is to go to its online audiences as they are their own media, i.e.
they have learned and are getting better at being their own media. They practice “do-ityourself” journalism and create content whenever they post information and comments on
the web.
Today’s PR 2.0 tools – blogs, e-mails, search engines, social media, etc., offer not
only a great way to reach the clients but also a better way to measure the effect produced
on the clients by gauging the business results. The businesses just cannot waste the
opportunity to use the new PR. People of all ages and professions post text and video, read
and write blogs, tag written sources, join online discussion groups, have profiles on
professional social networks. Social media should be looked at as a maturing business tool
in the hands of PR 2.0 with all the advantages of online advertising, publicizing, and
marketing campaigns.
PR 2.0 allows people to establish connections, meet people who can become their
friends, business partners, promoters, or sellers. Social media does not need to become the
main or only communication channel but it has become ONE of the main channels of
connecting with others. Given that printed media has been on the wane for a few years
now (France-Soir and La Tribune – France, Eleftherotypia – Greece, Público – Spain, etc.
have stopped printing), it can no longer be the reliable influencer of a decade ago.
We talk about PR 2.0 not because PR has gone beyond digital progress, but
because it has gone outside its traditional channels and onto Web 2.0 and is experiencing a
new period of evolution as many other professions. The PR of the 21st century cannot
continue to focus only on communicating TO TRADITIONAL media. It should focus
more on communicating THROUGH SOCIAL media. Future PR practitioners need to be
initiated in the vast opportunities open to them in cyber space. This, among other benefits,
can boost the respect they get from clients and audiences whose set of expectations has
increased and become more sophisticated.
Social Media and Web 2.0 are an exceptional opportunity to improve PR, restore
its position as the promoter that every individual and business would like to employ and,
in general, help it join the bandwagon of digital upsurge. The daily routines of how people
look for and find information have changed. More and more there is a shift away from
printed media to digital media in general and in particular to Internet. Whichever business
wants to stay in business, it has to go on the Web or, as previously said, ‘webberize’ if not
all its activities, at least most of them.
The directness of contact with the audiences via social media saves the PR sector
all the resources it uses under conventional circumstances – too many staff, a lot of
money, and time. The exposure that a company, brand, or event gets surpasses traditional
expectations and raises a sustainable awareness among audiences.
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Conclusion
When networking on social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace,
Google Plus+, DeviantArt, etc.) people can become powerful through their numbers.
Communities, states and the world have already witnessed this fact many times.
Businesses and institutions have realized the potential behind this power and the PR
industry has to follow suit. However, it does not suffice to just join the social networks
and watch. The publics demand active participation both on a business and on a personal
level. PR should step in and make this happen in the most effective way benefiting all
parties involved, acknowledging the power that Internet users have and changing
alongside the changes that the Web is undergoing.
Here is how Solis and Breakenridge have explained PR 2.0: “PR 2.0 starts with a
different mindset and approach, neither of which is rooted in broadcast marketing or
generic messaging. It’s all about humanising and personalising stories specifically for the
people we want to reach.” [7] It is essential to point out that for the time being the efforts
should go in the direction of helping professionals and clients figure out how to use the
potential of the integrated PR and Web 2.0, how to make the most of it without getting
lost in the maze of yet another development (PR 3.0) which has not even fully
amalgamated.
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SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF CHILDREN IN
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Itska Derijan, Gencho Valchev
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Abstract: Today's global society in which we live is characterized by transactions of
people, cultural and moral values, a broad exchange of ideas, choices of own values, selfcategorization out of the standards, etc. In this theoretical study we aim to offer our
hypothesis about their projection and future development, based on some schools and
historical practices applied in Bulgaria.
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Съвременното глобално общество, в което живеем, се отличава с транзакции
на хора, културни и нравствени ценности, широк обмен на идеи, избори на соб-стве-ни ценности, самокатегоризация извън стандартите и т.н. Изследователите на
социалните процеси отбелязват извънредно висока динамика на възникването и
протичането на редица явления, част от които са нови, но други са от миналото на
човечеството, детерминирани от нови акценти. Както никога досега доминациите са
в най-широки граници – от крайно технократизиране и индустриализиране до крайно хуманизиране, пацифизиране и отхвърляне на статуквото на институциите. В този нелек процес се оказва, че на изпитание се поставят предимно правото и възможността на отделната личност и на социалната група да се самоопредели, да постави
своите цели и да подбере средствата да ги постигне.
Колкото по-индустриално, глобално, технократично и рационално става съвременното човечество, толкова по-голяма е необходимостта от реципрочно развитие и усъвършенстване на духовно-нравствените ценности на обществото и особено
на отделния човек. Тази необходимост се детерминира от два особено значими фактора:
1. Развитието на духовно-нравствените ценности в съвременния свят и тенденцията към експресна дифузия на културите;
2. Духовно-нравственото богатство и традиции на отделната държава, регион, град, семейство и личност.
В България, която днес е страна – член на Европейския съюз, се съчетават и
двата фактора.
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Цел на представеното теоритично изследване е да направим опит да обединим тези два фактора и, на основата на някои школи и исторически реализирани
практики в България, да предложим своята хипотеза за проекцията и бъдещото
им развитие в процеса на образованието и възпитанието на децата.
Българските земи от древността са люлка на духовни учения и практики, оказали влияние върху културното развитие и нравствено-ценностни ориентации не
само в регионален, но и в общочовешки мащаб.
Орфизмът е духовно учение на древните траки. Неговите основи са положени петнадесет века преди новата ера. Това учение е тясно духовно свързано с
Тангризма (култа към бог Тенгри) с общи допирни точки: нравствен монизъм, вяра
в космическата мъдрост и безсмъртие на човешката триединна същност, и нейният
постоянен стремеж към съвършеното и безкрайното. Според доайена на Тракологията А.Фол [7:16], оформянето на тракийският орфизъм се датира в периода от средата на II хил. пр. Хр. до IX-VIII в. пр.Хр., и продължава да се изповядва от траките
до края на античността — VI в. Основа на доктрината е идеята за самоусъвършенстването.
Социално-религиозните учения и нравствени възгледи в Българската държава
през Средновековието възникват и се развиват под въздействието на различни фактори и условия и отразяват духовния и социалния живот на обществото. Различните
реформаторски религиозно-философски движения започват да се появяват още с издигането на християнството в официално призната държавна религия и го съпровождат в хода на цялата му история. Налагането на Глаголицата (славянската писменост), дейността на учениците на Кирил и Методий и създаването на книжовни
школи формират ново отношение към знанието – елитарността е заменена от широк
достъп до писмените източници на информация. Реформаторско движение е отразено най-точно в “Завет на Иван Рилски към неговите ученици”. Той обяснява и оправдава остатъците от езичество сред народа с неговата непросветеност и наставлява учениците си да извършват просветителска дейност. (Заветът има четири познати
преписа, които нашето духовенство приема за автентични. Единият се намира в
библиотеката на Рилския манастир и е изложен в постоянната експозиция на музея
му, вторият, направен от монах Касиан, е датиран 1860 г. и се съхранява в Националната библиотека, третият е дело на Неофит Рилски (ок.1793-1881), а четвъртият
е по-късен и е редактиран езиково. Последните два преписа се намират в сбирката
на Етнографския музей в София).
Сред всички социално-религиозни учения и движения в Средновековна
България с най-значими последствия е богомилството. То е разпространява във
Византия, Сърбия, Киевска Русия, Южна Франция, Северна Италия и много други
европейски средновековни държави. В българската историография основни по този
въпрос са изследванията на Д.Ангелов, П.Мутафчиев, И.Божилов, Д. Оболенски и
др. Богомилите със своята етика стават извор на идеи и ценности, чрез които
обществото може да осмисли по-нататъшното си съществуване. В духа на гностическите традиции богомилството се стреми да опознае света и човешката природа и
съобразно с това да обоснове поведението на човека в живота.
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В новата история на България трябва да отбележим влиянието на източните
философски и етическо-нравствени учения върху културната еволюция на обществото във всичките и аспекти. Влиянието най-силно се проявява сред интелигенцията
и елитарните социални слоеве. Тези учения импонират на народопсихологията на
българина и привличат със своята обърнатост навътре, към собсвената ни същност.
Те целят да разкрият истинската ни природа, истинското ни Аз.
През 1897 г. Петър Дънов създава Окултна школа на Всемирното Бяло
братство и така поставя основите на учение, чиито идеи се развиват и са актуални и
до днес. Бялото братство проповядва любов, мъдрост, истина, правда и добродетел.
Ето някои от основните възгледи на Дънов за образованието и възпитанието:
- „Първа стъпка на всяко възпитание е доверието на учителя към ученика.”
- „Великата наука на възпитанието седи в това, да намерите доброто у
детето и него да извикате към проява. Да виждате лошото у него, това
всеки може.”
- „Истинският метод на възпитанието започва с любовта. Тя е най-важното
образователно условие. Искате ли да възпитате детето, трябва да го
обичате, нищо повече.”
- „Най-важната работа при образованието е: учителят трябва да обича
своите ученици.”
- „...училището, за да бъде училище-живот, трябва да бъде място за творчество на ученика.”
Цитираните принципи не изчерпват възгледите на Дънов за обучението и
възпитанието на детето, но дават представа за възпитателните приоритети и педагогическото общуване при формирането на младата личност.
Към края на 20-те години на XX век около българския интелектуалец
Николай Райнов се събират известен брой приятели и съидейници, които създават
теософска ложа, наречена „Орфей". Това са хора различни по възраст, професия и
интелектуални възможности, но всички обединени от идеята за самоусъвършенстване. „Имаше трима художници, двама учени, един запасен генерал, един музикант
и неколцина млади хора с неуточнени още специалности. Събираха се веднъж седмично вкъщи, за да обсъждат различни въпроси на теософията.” [5]. Поставят си за
цел да изследват непознатите природни закони и скритите сили в човека. За свой
девиз теософите избират сентенцията “Няма религия по-горе от истината”.
Голямо значение за влиянието на индийската философия в България има
Людмила Живкова. Имайки възможност да се запознае отблизо с постиженията на
източната духовност, тя приема идеите на агни-йога, възгледи проповядвани от
руския художник и мислител Николай Рьорих. Възраждането на „Живата етика” на
Рьорих в България е подето от Людмила Живкова, която става изразител на възгледите на агни-йога. Тя създава “Национална програма за естетическо възпитание” и
се стреми да превърне България в център на агни-йога и център на културата в световен мащаб. По това време в страната са издигнати монументални паметници със
залегнали в тях основни символи на учението, като спиралата. В тези години е основана и детската асамблея “Знаме на мира” залагаща на принципа формулиран от
Рьорих “Единство-Творчество-Красота”. Чрез нея се обръща специално внимание
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на детето, което според агни-йога ще създаде ново човечество със своето усъвършенстване и ново възпитание посредством педагогика на мира.
Днес установената традиция все още приема постигналите висока степен на
самопознание и самоосъзнаване като нещо изключително, но факт е, че има много
хора, готови да използват прости методи и техники, за да постигнат някаква степен
на самопознание. Значително по-малко са онези, които са способни на продължително и търпеливо съграждане, стъпка по стъпка към поставената цел. Защото
креативността, стремежът към хармония и съвършенство изисква осъзнат избор,
постоянно усилие и устойчиви нравствени ценности.
В предаването на социалния опит съществува риск от прекомерна критичност
от страна на възрастните към заобикалящата действителност, за което има и основания (икономическа нестабилност, политически противоречия, социални проблеми в
световен мащаб), развитието на които предизвиква у възрастните безпокойсто,
несигурност и в крайна степен негативизъм. Най-често те не си дават сметка, че със
своето отношение към света те оказват влияние върху формирането на мирогледа на
децата, които възпитават и той се превръща в негативен „по условие”. Това нека
илюстрираме с една притча:
„Веднъж Учителят показал на учениците си бял лист хартия, в центъра на
който имало една черна точка. Попитал ги: „Какво виждате?”
- Точка – казал първия.
- Черна точка – казал втория.
- Дебела черна точка – казал третия.
Тогава Учителят отбелязал: ”Всеки от вас видя само точката и никой не обърна внимание на чистия бял лист, на който е тя….”
Има ли алтернатива днес? Разбира се. Това се вижда от особено иновативния
опит на Националния научно-практически център образователен и оздравителен
център „Бобек” в Р. Казахстан., където това вече е държавна политика. Това се вижда от многбройните отделни изследователски проучвания, при които в основата на
педагогическия интерес е поставено детето и възможностите чрез педагогиката на
Любовта и Творчеството да постигне духовно – нравствено развитие.
Нашата позиция е, че досегашните традиционни педагогически подходи и
методи във вида, в който се прилагат, се нуждаят от преоценка и ново съдържание.
Дори терминологията, с която се обясняват те трябва да претърпи промяна. Нашето
предложение: ПРОТЕКТОЛОГИЯ и ПРОТЕКТОЛОГИЧЕН ПОДХОД!
Какво влагаме в това понятие? Това по същество са нови идеи в образванието
и социалните практики в България, част от които вече са залегнали в новия Закон за
средното образование, който предстои да бъде приет. Те се изразяват в разбирането,
че всяко дете има право да развие своя духовен потенциал, да развие себепознние и
самоутвърждаване, насочено към максимално разгръщане на собствения му капацитет, според двете страни на развитието: дефицити – капацитети. Нашето убеждение
е, че никой на този свят не е само ученик или само учител – във всеки един момент
местата могат да бъдат разменени – всички сме едновременно учители и ученици.
За разлика от досегашния модел на рационална педагогика в България, при която
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подкрепата на възрастния (родител, педагог, психолог) се изразява в коригиране,
дори в санкциониране на поведението на детето, идеята ни се доближава по-скоро
до тази на хуманистичната педагогика, според която детето е в центъра на педагогическия интерес. Възрастният вече не е в ролята на човека, който определя изборите
на детето, а само и единствено подпомага идентификацията на заложбите и интересите му, партнира във формулирането на целите пред него и при необходимост –
подпомага при реализацията на целите. Основното в процеса е свободата на избора
от страна на детето и приемането на последиците от този избор (положителни или
отрицателни). Несъвместими понятия тук са: вина, грях, възмездие, наказание. Ако
може да се онагледи този процес, той би бил – едно крехко дръвче, покрепяно от
здрава опора, която всеки момент трябва и може да се отдели от дръвчето. Целта на
процеса е личностното осъзнаване на индивидуалността.
Този процес е възможен и в сега действащата система на образование в
България. Условието обаче е да се реализира с педагози-новатори, които са готови
да преодолеят изкушението на училищния диктат и да приемат съдбата и мисията
на Новаторството – Протектологията като един всеобщ принцип и закон. На първо
време според нас са реалистични бързо и динамично подобряване на компетентностите и уменията на специалистите-новатори, условия за което се предоставят в
следното:
 Стратегия 2020 на Европейската комисия за учене през целия живот;
 Институции за повишаване на квалификацията на педагози и непедагогически специалисти – Бургаски свободен университет, център за иновации
в образованието „Протекта”, Национален институт за квалификация в
системата на образованието и др.
 Международен и междуинституционален обмен на добри педагогически
и социални практики за образование и здраве.
Направените от нас заключения в никакъв случай не изчерпват и не биха могли да изчерпят цялото многообразие на идеите за духовно-нравственото развитие и
нетрадиционното знание на детето в съвременното глобално общество, в това число
в България. Но ние сме сигурни, че само чрез обмяната на мнения и добри педагогически практики, ще се обединим всички ние – хора на науката, предагози и родители, по пътя на създаването преди всичко на онази благоприятна среда за нашите
деца, при която те ще постигнат собственото си цялостно оптимално развитие и ще
направят крачка напред в новото Хилядолетие като свободни и пълноценни хора.
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СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ ПРИ СОЦИОКУЛТУРНАТА РОЛЯ
НА МЕДИИТЕ И НА УЧИЛИЩЕТО ПРИ ПРЕДАВАНЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ И ФОРМИРАНЕ НА ЦЕННОСТИ
доц. д-р Мария Алексиева
Бургаски свободен университет

SPHERES OF INFLUENCE IN SOCIO-CULTURAL ROLE
OF MEDIA AND THE SCHOOL IN TRANSMISSION OF
INFORMATION AND FORMATION OF VALUES
Assoc. Prof. Mariya Aleksieva phD
Burgas Free University, Bulgaria
Abstract: One of the new challenges that states and educational policies are placed is
related both to the "intertwining" of education in the whole "cultural life" including the
media and the "intertwining" of the media themselves in education, which through them is
able to build and expand knowledge, to form a richer view of life and culture in the
younger generation, including and values.
Modern media are increasingly becoming a place where information is concentrated.
Moreover, it has become a center for communication based on the creation of new
spiritual values of science, art and culture. In this sense, today's media actively promote
the destruction of outdated stereotypes in public awareness and promotion of new
spiritual and moral values.
Education on the other hand also plays its favorable role and function of the media in the
two plans. One relates to providing a solid knowledge base in the communication culture
of the general public. The other concerns the role of education as a field of spiritual
culture in which to prepare professionals serving the media as cultural institutions
functioning.
Key words: Media, school, culture, values, information, advertising impact, media
consumer, media education, media literacy, media skills.
В опит за въведение чрез хипотетичния образ на новия медиен потребител или поколение 3.0
Реших да започна с тези встъпителни изречения, защото когато се говори за
ролята на медиите и на училището при предаване на информация и формиране на
ценности пред очите ми изплува образът на бъдещият потребител на информация,
който в настоящия момент играе по катерушките на детските площадки.
Какъв ще бъде той след 10 или 15 години?
Потребител с определена медийна култура и грамотност, носител на определени глобални и национални ценности или просто ползвател на информация, такава каквато му я поднасят медиите?
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Сега е моментът да си дадем сметка, че той ще бъде такъв – какъвто си го
създадат медиите, а медиите ще бъдат такива, от каквито той ще има нужда т.е.
само след няколко години ще се задейства ефектът на бумеранга и дали той няма да
е разрушителен за самата медия, си зависи от самата нея, защото потребител 3.0 ще
има такива очаквания към своята медия, каквито се създадат у него сега. Както
знаем, първите седем години са изключително важни за възпитанието на детето, а
това с не по-малка сила важи и за формирането на медийни ценности и нагласи у
децата.
Отдавна класическата „клетка” на обществото (семейството) е приела медиите за „законен трети родител”. Самият факт, че друга още по-консервативна институция – църквата, в лицето на папа Бенедикт XVI признава официално влиянието
на медиите върху възпитанието (папско слово „Влияние на медиите върху възпитанието на децата”), достатъчно красноречиво говори за това, колко силно е отражението им върху формирането на бъдещите личности.
Като начало ще разделим бъдещите потребители на медиите на две категории –
пасивни и активни потребители.
Децата до 6-8 годишна възраст спадат към първите, а тези от 8 години и
нагоре към активните.
Ще обърна внимание на т.н. пасивни потребители, тъй като тази група е поспецифична по отношение на възприемане на информацията от медиите и съответно формирането на ценности в резултат на това. Самото наименование „пасивни”
означава, че децата от тази възрастова група (6-8 г.) „поглъщат” всичко, защото от
една страна те все още не са се научили добре да действат с дистанционното и мишката, а от друга, защото все още нямат изградена ценностна система и дори след усвояването на възможността за боравене с двата уреда те продължават да са пасивни.
В изследване, приключило през 2008 г., водено от Езекил Емануел (Национален институт по здравеопазване в България), се твърди, че „има силна зависимост
между излагането на медийно влияние и здравните проблеми при децата“. Изследването се основава на най-добрите проучвания от последните 28 години (общо 173
на брой).
Според същият екип, децата до 12-15 годишна възраст прекарват 45 часа седмично пред телевизора, 17 часа с родителите си и 30 часа в училище. Все още не е
изследван ефектът на дигиталните медии върху децата. Изследването проучва влиянието на медиите върху седем нежелани ефекта: тютюнопушене, ранна сексуална
активност, детско затлъстяване, неспособност за концентрация, нисък учебен успех,
употреба на алкохол и употреба на наркотици.
Тогава съвсем естествено идва въпросът: Какво гледат децата по телевизията
в България?
Според СЕМ (Съвет за електронни медии) към настоящия момент в страната
се произвеждат и разпространяват по ефир, кабел или сателит над двеста лицензирани или регистрирани телевизионни програми. Към тях трябва да се добавят и многобройните чуждестранни програми, предлагани от стотици кабелни тв мрежи.
Предаванията за деца съставят около 3% от общото програмно време (14,133 часа от
общо 498,091 часа). Лицензионните изисквания за детски и младежки предавания
седмично не са високи, но трудно се изпълняват. Детската тематика е непривлекателна за рекламодателите, а оттам – и за телевизионните оператори. Комерсиализа171
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цията на програмирането и ограничената възможност за добър избор измежду множество, но с невисоко качество програми води до ощетяване на интелектуалното и
личностното израстване, до превръщането на детската аудитория в консуматор. Ето
защо децата в най-ранна детска възраст нямат голям избор – или трябва да гледат
(до припадък) анимационни филмчета, или да гледат риалититата, които заливат
екрана и са привлекателни за рекламодателите.
Оттам идва и другата заплаха – влиянието на рекламите върху децата. Проучванията в тази област сочат, че колкото повече детето пораства, толкова намалява
количеството на гледаната от него телевизионна реклама, но до 9 годишна възраст
рекламният блок се гледа от началото до края от 44.8 % от децата, докато на 18 години те са вече само 15.9 %.
В един форум (BG-Mamma) майка споделя: ”Налага ми се непрекъснато да
обяснявам, че Бетовен не е куче, а Моцарт не са бонбони, че Always не означава
превръзка и т.н.”. Все по-често специалистите алармират за вредното влияние на
рекламите върху физическото здраве на децата.
Звучи крайно, но се смята, че тревожният ръст на заболявания като диабет и
затлъстяване се дължи в известна степен на рекламата на нездравословни газирани
напитки, пълни с консерванти, подсладители и ароматизатори.
От друга страна, рекламата безспорно е част от съвременния живот и детето
израснало умишлено изолирано от нея, като резултат може да получи далеч посериозни психологически проблеми от дете, у което още в ранното детство се изработва имунитет към рекламните въздействия. Затова и във възрастта 6-8 години е
необходимо да се изследват реакциите на децата към света, създаден от рекламата.
Като се изхожда от факта, че в този възрастова граница детето възприема заобикалящата го действителност безусловно и буквално, вероятно и героите от рекламите
за него са реални персонажи. Детското съзнание трансформира техния начин на живот, вкус, пристрастия и изказвания в еталон и пример за подражание.
Какъв модел за подражание би си изградил един малък човек от рекламите,
които непрекъснато гледа? Хипотетично, нашият рекламен герой винаги ще се храни невъздържано, като обикновено физиономията му ще е омазана с любимия продукт, а дрехите му ще са непрекъснато мръсни и с «упорити» петна. Винаги ще е
зает с това да дъвчи дъвка, да «маца» навсякъде и да разхвърля. А майка му основно
ще е ангажирана с това, как да придобие бяла техника и миещи препарати, за да изчисти всички познати и непознати микроби, с които е пълен семейният дом. Тя храни «лакомото» семейство най-вече с бульони и супи на прах, и от време на време
щастието им се усмихва във вид на кренвирши с месо. Проблемите с намирането на
надеждно средство против изпотяване и превръзки, които да попиват повече, я
занимават толкова много, че човек наистина може да се замисли за психичното
здраве на тази жена. Когато поотрасне малко бъдещият потребител ще се превърне
в комплексиран тип, който ще страда от кариес и лош дъх, пърхот, кашлица, неприятна хрема и юнашки киселини. Но това съвсем не бива да ни учудва като се
има предвид, че консумира основно чипс, супа в пакетчета, сандвичи с маргарин,
кроасани, вафли, шоколад, бира ... и т.н. рекламни продукти
Портретът, който се получава, предизвиква не особено приятни представи,
нали?
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За съжаление обаче този герой не е само на екрана. Постепенно той става
реалност. Всъщност той е утрешният потребител на медийни продукти и неговата
ценностна система е формирана от това, което е видял в ранната си детска възраст.
Това, което безпокои, е че в „парада” на вещите и емоциите наречен „рекламен
блок” често се принизяват и етичните категории. Любовта, щастието, мечтите – с
една дума всичко, което изисква душевни и нравствени усилия, се оказва просто и
достъпно, разбира се ако имаш пари да си купиш това или онова.
Специалисти от различни научни направления са на мнение, че тази информационно-рекламна ориентация на медиите пречи на развитието на умствените
способности у децата. Детското съзнание, постепенно започва да изпълнява ролята
на хранилище на щампи, шаблони и стереотипи.
Природата е мъдра. Тя е предвидила много неща, но не и съвременната индустрия на масовата реклама. Затова, ако искаме бъдещият потребител 3.0 да не
прилича на образа описан по-горе, и медиите, и образователните институции трябва
да се замислят каква „бомба със закъснител” си залагат. Възможно ли е да я обезвредят, да отложат избухването или да я премахнат? Това ще покаже времето. За
сега свети червена лампа за „внимание”.
За социокултурната роля на медиите и на образованието при предаване
на информация и формиране на ценности у подрастващите
Един от проблеми, пред които държавите и образователните политики са
поставени е свърван както с „вплитането” на образованието в цялостния „културен
живот” в т.ч. и на медиите, така и с „вплитането” на самите медии в образованието,
което чрез тях има възможност да надгражда и разширява знанията, да формира побогат мироглед и култура у младото поколение, в т.ч. и ценности.
Медиите могат да бъдат полезни за образованието на младите хора от една
страна като създатели на оригинални културни ценности, и от друга като разпространители на такива ценности сред многобройната аудитория на учащите се.
До преди няколко години се смяташе, че е все още трудно да се открият
действителните фактори и условия, под влиянието на които медиите формират нови
ценности.
Днес, 22 години след началото на прехода към демокрация и пазарна икономика в България, теорията за културните норми получава своето потвърждение в
аспекта за промяна на базисната обществена култура. Примери за това могат да бъдат намерени в условията на политически плурализъм, който до 1989 г. бе норма на
порицание, водеща до затвори, лагери и дори смърт, а днес се смята за приоритет,
пропагандиран от медиите; и промените при собствеността върху средствата за производство, като приватизацията днес се смята за панацея на икономическите ни
проблеми. Тези норми на практика не само са нови, но и са пълна противоположност на досегашните схващания за добро и лошо. Те водят до нови разбирания за
идеали и изграждат нови символни системи.
Медиите отразяват текущата социална динамика и в това си качество се
превръщат в лице на социума във всеки момент от неговото съществуване. Актуалността, навременността на разпространяваната от тях информация не е само основен признак в работата им, тя е императив на тяхното съществуване.
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Съвременните медии все повече се превръщат в място, където се съсредоточава информацията. Нещо повече те се превръщат в средище за общуване на основата на създадени нови духовни ценности в областта на науката, изкуството и културата. В този смисъл, днешните медии активно съдействат за разрушаване на остарели стереотипи в общественото съзнание и за утвърждаване на нови духовни и морални ценности. Те влияят върху формирането на общественото мнение, въпреки,
че не са единственият и най-важен фактор за въздействие по отношение на неговото
състояние, развитие и проявление.
Образованието от друга страна също играе своя благоприятстваща роля и
функция по отношение на медиите в два плана. Единият е свързан с осигуряването
на солидна познавателна основа при комуникационната култура на масовия потребител. Другият се отнася до ролята на образованието като сфера на духовната култура, в която се подготвят професионални кадри, обслужващи медиите като функциониращи културни институции.
В този смисъл, някои автори не приемат тезата, че средствата за масова комуникация са „лаборатория”, в която се създава общественото мнение (Матеева, С.
Властта на медиите в обществото, с. 338, 2003). Те в най-добрия случай приемат,
че медиите улесняват възникването и утвърждаването на един или друг тематични
акценти в общественото мнение.
Американските учени Мелвин Фльор и Сандра Бол (DeFleur, ML BallRokeach, S. (1989). Theories of Mass Communication. New York, Longman) акцентират
на въздействащия ефект на масовите комуникации и тяхното предназначение да
развиват нови духовни потребности у хората, да събуждат психическите процеси и
нагласи на личността. Съгласно правилото на Мелвин Де Фльор обсегът на всяка
медия нараства до определена точка във времето, в която следва спад в развитието
на медията. Във връзка с това те стигат до интегрален модел на въздействието на
медиите както върху културата на обществото, така и върху общественото съзнание
и индивидуалната култура на човека.
Това са важни констатации и оценки за медиите и в контекста на теорията на
възпитанието. От гледна точка на теорията на възпитанието, медиите могат да бъдат
разглеждани още като интегрален посредник за опознаване на света, за протичане
на широка информационна и богата комуникативна основа на социализиращите и
енкултуриращи процеси и тяхното направление чрез системно провеждана и глобално осъществявана от държавата и обществото възпитателна и образователна
стратегия.
В този смисъл може да се каже, че в социално-педагогически план медиите
представляват своеобразна образователно-възпитателна аудитория и съществременно с това са институция с възпитателна роля.
За необходимостта от медийно образование, медийна грамотност и формиране на медийна компетентност
Медийни изследвания започват да се правят в европейските страни още от
средата на 20 век и през последните години движението за медийна грамотност там
се засилва. Има два основни фактора, които провокират развитието на медийните
изследвания в Европа и те са: първо, технологочното развитие на медиите и техните
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възможности за влияние и второ, нарасналото влияние на американските медии в
света, което носи безпокойство и неодобрение.
Англоезичните страни се чувстват заплашени по отношение идентичността
на своята национална култура, поради липсата на езикова бариера с американската
култура. Мерките срещу проникването на американското медийно влияние в тях
взимат облика на задължителна медийна грамотност.
От средата на 90-те в Австралия е въведено медийно обучение за детските
градини и то продължава до 12 клас.
В Англия от 1996 г и в Канада се държат задължителни изпити по медийни
изследвания, в рамките на средното образование.
Медийно обучение е въведено и в много неанглоезични страни – от Южна
Африка, Южна Америка, в Русия, Китай, Япония, Тайван, Корея, Скандинавските
страни и почти в цяла Западна Европа.
През 1999 г. и 2002 г. под егидата на ЮНЕСКО са проведени срещи и консултации, които завършват с посочване на медийното образование като основно
право на всеки гражданин от всяка страна на света и се отправя препоръката медийното образование да бъде въведено навсякъде в рамките на националната образователна програма, във висшето образование, неформалното обучение и програмите за
учене през целия живот, формулира се също широк кръг от препоръки и приоритети
за регионални действия.
Според проучване, децата в България прекарват по три часа дневно пред
телевизора и десетки пъти по-малко – в общуване с родители и учители. Специализираните предавания, предназначени за деца, са с относително малък дял в рамките
на цялостното програмиране в електронните медии. Телевизионните предавания са
само 3%, а радиопредаванията – едва 2%, според данните от проучвания на неправителствени организации. В същото време операторите заявяват, че децата са предана телевизионна аудитория.
Много често българските деца, както и връстниците им по света, попадат в
един виртуален свят, в който изобилстват агресия и насилие. Многобройни проучвания показват, че до осемнадесетата си година децата и юношите гледат над
200 000 сцени на насилие на телевизионния екран. При ограничаването на показа на
насилие в медиите и разпространението на вулгарен език в радиоефира, обаче трябва да се търси баланса на права – от една страна спазване на принципа за върховенство на интересите на децата, и от друга правото на свобода на медиите.
Превенцията на насилието е постоянен приоритет в работата на Държавната
агенция за зкрила на детето в България. Изследванията показват, че медиите могат
да бъдат катализатор за прояви на агресивност на децата, когато семейството и училището не изпълняват своята социализираща функция.
Не трябва обаче да се абсолютизира влиянието на медиите. Медиите не могат
да бъдат единствена причина за нарастващата агресивност сред децата. Факт е обаче, че трябва да се следи непрекъснато медийната среда и нейни негативни влияния.
И тук е мястото на медийното образование, защото първо, то дава задължителна за нашето време медийна грамотност, която почти няма допирни точки до
лингвистичната грамотност. Така както, за да общува в условията на устна комуникация децата трябва да знаят езика и правилата на книжовната норма; така както в
условията на писмена комуникация е необходимо да се отдели време, за да подгот175
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вят за усвояване и използване техниката на писане, така и в условията на медийна
комуникация, децата се нуждаят от медийна грамотност, която им позволява да
възприемат и отсяват информацията тиражирана в медиите, да „общуват” с други
хора и култури посредством медиите и да знаят как да конструират и предават
своите послания.
И второ, медийното образование е важно, защото в условията на културна
глобализация то представлява начин да се подкрепи традиционната, националната
ценностна система и да се показва на младите хора, че онези ценности, които рекламират продукти на други култури, не са и не трябва да бъдат задължително техни
собствени.
За съжаление в България за медийно образование в смисъла на медийна грамотност, която да си поставя за цел да обучава подрастващите или възрастните как
да подбират медийните източници, как да декодират техните послания или да кодират свои собствени, как да интерпретират внушенията за ценности, гледни точки и
начин на живот все още само се говори в теоретичен план и твърде малко се прави в
практико-приложен аспект. Факт е, че у нас се смята за „изтъркано” да се говори, че
медиите манипулират и зомбират съзнанието, но изглежда никой не работи по този
въпрос с подрастващите, нито с техните родители.
Недоволството от медиите, от вноса на чужди медийни продукти под формата на риалити формати, ропотът срещу рекламите или провокиращото съдържание
на билбордовете остават напълно стихийни. Те нямат въздействието на целенасочените и организирани мерки за продължително обучение в ранна възраст и докато
такива мерки не бъдат взети в образователните институции ще се възпитава уязвимо, медийно неграмотно поколение, което интуитивно ще опитва да се справя с
ежедневните бомбандировки от страна на медиите в най-добрия случай като ги пренебрегва.
Важна част от работата на медийното образование е проследяването и анализирането на начина, по който медийните продукти предават дадени културни ценности на аудиторията. Става дума за съвсем конкретни техники, като например
познаване на внушенията на ракурсите, схващане на начина на въздействие чрез
монтажа, разбиране за ролята на музиката, използването на светлината и пр.
Медийната грамотност обучава критическо мислене, което може да отбелязва
техниките и подходите в медиите за подчертаване на значения, предаване на
настроения, внушаване на гледни точки, идеи и др.
При деца, преминаващи през такова обучение се наблюдават и съответни
промени в начина четене на вестници и информация в интернет, в начина на
гледане на телевизия и филми, които най-общо се окачествяват като замяна на пасивното с активно възприятие. Последното се изразява в откриване и в посочване на
техниките за постигане на ефекти в даден филм още по време на самото гледане.
Това от своя страна отваря възможност да се обсъжда с децата валидността и достоверността на информацията, която им се предлага, социалната адекватност на моделите на поведение на героите, които ги впечатляват. Като последващи дейности могат да се обсъждат характери, поведение и т.н.
В контекста на медийната грамотност децата се учат да възприемат медиите,
като посредници в предаването на послания насочени от някого към тях и така се
изгражда противодействие не само за рекламите на алкохол и цигари (които в
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България вече не се правят), но и се гради осмислено, контролирано отношение към
различни идеали и модели на поведение, разпространявани от телевизионния екран.
Придобивайки медийна грамотност, младите хора се учат как да декодират
медийните словесно-музикално-визуални послания, като същевременно преценяват
и тяхната добросъвестност в предаването на “истината” и идентифицира техните
източници и политически, икономически, културни интереси. С този подход на медийно обучение е свързана идеята, че не е нужно да лишаваме себе си или някой
друг от удоволствията, които предлагат медиите, стига да можем да контролираме
посланията, които те излъчват към нас.
Оттук в медийното образование се залага по-скоро на необходимостта да се
развива способност за по-сложна, по-премислена, по-нееднозначна оценка на медийното съдържание и така създадените аналитични умения да оформят критично
отношение към средствата за масова комуникация. Но затова, разбира се, се изисква
системна работа и известна продължителност на обучението за развитие на способността у подрастващите сами да анализират медийната информация.
Според принципите, които посочват от американския институт Аспън, за да е
медийно грамотен човекът трябва да е способен на няколко основни неща. Те са изброени с четирите ключови думи: достъп, анализ, оценка, производство. За да бъде
медийно грамотен, човек: първо, трябва да познава медиите, тоест да има достъп до
тях; второ, той трябва да бъде способен да разбира и анализира езика, на който
говорят медиите и да може да деконструира посланията, които често се предават в
мощни, концентрирани образи и звуци; трето, дори еднократното участие в произвеждането на медия изгражда опит за конструирания характер на медийното съдържание. Човек трябва да е наясно, че медийната информация е конструирана и тази
конструкция принадлежи на ограничена група от хора, които от първоначалния материал са подбрали малка част и са я свързали по начин, който отразява тяхното
отношение или цел; четвърто, медийната грамотност означава човек да може да
прави оценка на медийното съдържание. Той трябва да умее да преценява значимостта на идеите в един филм, програма, списание или вестник както за себе си,
така и за обществото, да открива ценностите, гледните точки и типовете поведение,
които медията показва или внушава.
Значението на медийното образование и развитието на подобни умения за
човека на бъдещето, се обяснява с времето, което човек прекарва и ще прекарва
пред телевизора или в четенето на вестници, списания, слушането на новини и сърфиране в интернет.
Според някои изследвания, човек, който живее 75 години и спи по 8 часа на
нощ, ще има общо 50 години, прекарани в будно състояние, от които 9 ще са прекарани в гледането на телевизия. От гледна точка на времето от живота си – една пета,
което най-вероятно подрастващите ще са в компанията на медиите, значимостта за
бъдещето, която има подготовката в общуването с медиите изглежда огромна.
Целта на медийното обучение е изграждането на критическа автономия,
тоест, способност за самостоятелно осмисляне на разпространяваните от медиите
идеи, ценности и норми на морално поведение. Критическата автономия позволява
на подрастващите да изградят умение рационално да решават в какво да вярват и
какви да са техните убеждения, вместо само да копират онова, което виждат на екрана на телевизора или по страниците на списанията.
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На този етап, в България за възпитание на характера в училищна среда може
да се говори само индиректно и във връзка с добрата воля на учителите, но часовете
по медийна грамотност биха позволили провеждане на дискусии върху актуални
теми от медиите като: насилие, агресивно поведение, лъжа, благородство, добро и
лошо в поведението на хората.
Тъкмо медиите, които са неразделна част от ежедневието на младите поколения, стимулират желанието да се обсъждат нравствени ценности. Не от гледна точка
на една безжизнена история и чужд по време и пространство светоглед, както за
съжаление често става в часовете по етика, а от гледна точка на онова, което се
случва тук и сега, пред очите на всички. Медиите са източник на безброй много
нравствени теми, в които ценности като доверие, уважение, отговорност, честност,
грижа за другия, гражданско съзнание са не просто празни книжни понятия, а
социално значими примери, онагледени от конкретни хора и ситуации. В този
смисъл важни за възпитанието на подрастващите стават филми с морални дилеми в
тях. Стига тези филми да бъдат осмислени, а за да бъде изпълнено това условие е
необходимо познаване на правилата за тяхното създаване.
Заключение
Почти в духа на “знанието е добродетел” съвременното образование не може
да мине без медийно обучение, което целенасочено да развие вниманието и усетът
да се преценява какви нравствени ценности заплитат сюжетите на новините и
филмите, как са показани тези нравствени дилеми, с какви ефекти е постигнато
въздействието, кой е създал и изпраща даденото послание, защо го прави, коя е целевата аудитория, как други хора биха разбрали по-различно това послание, какви
са средствата с които се постига убедителност на заявената позиция, какви алтернативни позиции са възможни.
Медийното образование развива моралните разсъждения ситуационно. Обсъждат се конкретни неща, конкретни решения и техни алтернативи, което означава, че в много голяма степен ако подрастващите изпаднат в ситуация, подобна на
обсъжданата, те ще имат пред себе си варианти за действие в такава или сходна
ситуация. Обсъждането на медийните стереотипи, сравняването на начините, по
които различни медии биха представили едно и също отношение в любовта, взаимоотношенията във и извън семейството, етническите и расовите отношения е винаги
свързано с конкретна реална ситуация, затова и възпитателният ефект е несравнимо
по-голям, отколкото например в часовете по етика, история или философия. В условията на култура, в която медиите имат звачително влияние върху поведението на
младите хора и са безпрецедентен източник на подражание, възможността морал и
знание за медиите да вървят ръка за ръка е изход от социалната дезориентация и
противоречията, които в последна сметка имат за резултат липсата на устойчиви
морални принципи.
Образователните програми за подрастващите, които живеят в среда доминирана от медиите, се нуждаят от качествено нов подход, който отчита различната
социокултурна роля на медиите и на училището при предаването на информация и
формирането на ценности.
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В концепцията за ролята на преподавателя трябва да бъде отчетено и че
учениците се социализират несъзнателно в един свят, където отговорите са на ръка
разстояние, а медиите по опростен начин им предоставят тълкуване на всякакви
въпроси. Развитието на основните умения трябва да включва и тълкуване на медийното съдържание, защото развитието на критично отношение засяга преди всичко представите, създавани от медиите и вкоренени още от детството, които определят подсъзнателно нашите разбирания за света.
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ЕДИН КЛЮЧОВ КОНЦЕПТ ЗА КУЛТУРАТА НА ПРЕХОДА
доц. д-р Тодор Кирилов Георгиев
Бургаски свободен университет

A KЕУ CОNCEPT FOR THE CULTURE OF TRANSITION
Assoi. Prof. Todor Georgiev, PhD
Burgas Free University
Abstract: The object of the study is the figurative semantics of the lexeme chalga in two
text types: thematic (headlines texts) and associative and figurative expressions (semantic
punch lines). The research proves that phenomenon (the representative) constructed in
the public space is not of a private nature. It has common cultural meaning and puts a
mark in a specific way on the culture of the Transition period. Chalga lies in the thalweg
(mainstream) of a cultural process which is characterized by the tendency towards
commercialism, hedonism, mediatization, simplification (lowering) and immixing of
styles.
Key word: discourse analysis, mental and cognitive model, thematic association, semantic
field.
Статията е по проект „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти
на медийния език на пресата”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” при
МОМН.
Предмет на разглеждане в настоящото изследване е преносната семантика на
лексемата чалга в два типа текстове: тематични (заглавни текстове) и асоциативнообобщителни изрази (семантични поанти). Целта е да се потвърди емпирично и
аналитично ключовото значение на концепта в модела на културата на българския
преход, като се привлече достатъчно представителен по количество и смислов потенциал материал от българската преса. Предполага се, че реалният и конструираният в публичното пространство феномен (репрезентативът) не са от частно естество, а имат общ културологичен смисъл, по определен начин слагат белег върху културата от времето на прехода. Разсъждавайки върху дефинирането на категорията
култура, Едгар Морен отбелязва: „Първият подход свежда културното до семантичното и търси кода и структурата на културните системи, като се вдъхновява от моделите на структурната лингвистика. Според другия подход в центъра на културата
са екзистенциалните аспекти... Културата не трябва да бъде разглеждана като понятие, нито като указващ принцип, а като начин, по който се преживява един глобален
проблем.” (1)
Изнесени и класифицирани са заглавните и изводно-обобщителните текстове,
в които се съдържа концепта чалга във вестниците „24 часа”, „Труд”, „Сега”,
„168 часа” и „Капитал” през годините 2007 – 2010. Операцията е фокусирана върху –
първо, експлицирането на конотативните и експресивните значения на лексемата,
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второ, реализацията й като номинация и троп с ярка и полярна оценъчност, трето,
фиксирането на полетата на семантично асоцииране. В обсега на изследването са и
трите аспекта на употребата – понятиен (сигнификативен), аксиологически и стилообразуващ (реторичен).
Както е известно, при системно-функционалната лингвистика (лингвистичния анализ на дискурса) текстът се анализира с оглед социокултурните, ситуативните и субективните фактори, оказващи влияние върху неговата продукция и рецепция; значенията на езиковите изрази пряко зависят от това кой, къде и с каква цели
ги употребява.
Във връзка с изясняването на съдържанието на сигнификата чалга нека припомним максимата, че начинът, по който човек възприема света, се определя и от
формите на съответния език. Чрез конкретния език категориите на познанието установяват различна йерархия на когнитивните компоненти на понятията и оформят
различни профили в тях. Като мисловна операция профилирането е субективно.
Човек интерпретира дадено понятие, като подчертава някои елементи от базата на
неговите когнитивни признаци, а други оставя в сянка. При профилирането на понятията във фона остава значителна информация, без която те не могат да се интерпретират, т.е. тя е част от т.нар. интерпретационна рамка или идеализиран концептуален модел. Схемите са механизми на социалната памет на дадена култура.
Фреймът чалга като набор от признаци играе роля на широковалидна схема, ментален модел, в който продуцентите на публични текстове подреждат реалностите на
българския преход. Този модел, разбира се, не е вечен, той е исторически преходен,
изчерпващ се с промяната на ситуацията в обществото.
Общият брой на заглавията, в които се употребява лексемата чалга – в посочените вестници и за указания период – е 138. Заглавията могат да се класифицират
по различни признаци, но с оглед насоката на изследването приемаме, че се делят
на информативни и оценъчни, конкретно-фактологични и съдържащи обобщение
(концептуални); оценъчните могат да се степенуват, скалират. Разглеждаме ги в реторичен план като маркирани разговорно и афективно (експресивно). Най-характерни в групата на оценъчните са ироничните и пейоративните.
Анализирайки заглавните вестникарски текстове, съдържащи лексемата чалга, сме в състояние да очертаем нейния тематичен репертоар и по-специално диапазона на семантичния пренос – дискурсивното поле/ полета, в което тя е смислообразуваща единица. За целта най-напред разграничаваме темите или тематичните редове, в които лексемата функционира непреносно, т.е. в собствената предметно-семантична област, от тематизациите с пренос. Става въпрос за заглавия на информации,
насочени към аспектите на жанра, на музикалното зрелище и шоу бизнеса. По количествен дял тези заглавия са 24,6% от общия брой, т.е. само в едно от всеки четири
заглавия лексемата функционира непреносно и/ или без да се асоциира в друго тематично поле – на политиката, публичността, възпитанието, образованието, идентичността, морала и пр. Оттук и най-същественият извод: понятието, представата,
стереотипът чалга, чалгизация със своето субстанционално и най-вече оценъчно съдържание се употребява за характеризиране на явления и процеси в найширокия диапазон на обществените отношения, т.е. има културологична значимост.
В езиковите реализации от „собствената” семантична сфера обособихме няколко тематични редове от заглавия, които свидетелстват за особености на културата на прехода.
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Персонални участия и реакции
Глория: Като дами се срамуваме от някои чалга текстове (24 часа, 2007, бр. 32,
с. 10) Пускат чалга на краля на рапа, той пищи от ужас (24 часа, 2007, бр. 34, с. 40),
На финала във „ВИП брадър”: Азис срещу Здравко. Трима ще бранят чалгаджията,
ГЕРБ подкрепя бившия гларус (168 часа, 2007, бр. 13, с. 3.), Тома Спространски:
Чуя ли чалга – полудявам, (24 часа, 2009, бр. 29, с. 18), Музикална чалга академия
при Слави (24 часа, 2009, бр. 177, с. 40), Малина редува чалга с диаманти (Труд,
2009, бр. 319, с. 22), Шишарката и Валдес оглавяват чалга синдикат (168 часа, 2009,
с. 18), Десислава: не правя чалга телевизия (24 часа, 2010, бр. 158, с. 11), Есил
Дюран иска Хари да я вижда без грим и пера. Синът на певицата строи къщи и не
слуша чалга (24 часа, 2010, бр. 273, с. 9), Изловиха Бареков на чалга (Труд, 2010, бр.
21, с. 33), Преслава овърша чалга грамитата (Труд, 2010, бр. 54, с. 17), Ивана и Есил
Джуран джуркат джаз и чалга (Труд, 2010, бр. 286, с. 14) В неделя с…”Камен тръгва
от чалготека (Труд, 2010, бр.272, с. 18), Чалгата е грозно нарисуват порнографски
комикс, а рокът – учебник по философия, смята музикантът и радиоводещ Буги
Барабата (Сега, 2010, бр. 276, с. 8)
Частично посочените заглавия са информативни (за събития в бранша) или
цитатно-перифрастични (изказвания на известни персони от и за чалгата). Те съдържат и жестове на подкрепа и солидаризиране, но предимно на критика и дистанциране. Показват разделение и противопоставяне в професионалните среди по отношение на оценката на явлението, желание за остра публична артикулация на оценката. В тях резонират отгласи от жанровата и пазарната война в попмузиката, както
и от нетърпимостта на преобладаващата част от артистите от други изкуства и
жанрове към чалгата (етнопопа).
Смесване на жанровете
Попът се взе с чалгата (Труд, 2007, бр. 206, с. 12), Бурен нощен живот с чалга,
рок и метъл (Труд, 2007, бр. 225, с. 19), Рекордьор на „Гинес” и роми свириха „рок
енд рол чалга” (Труд, 2009, бр. 38, с. 11), Чалга и естрада се обединиха благотворително (Труд, 2009, бр. 345, с. 22), Димитър Ковачев Фънки: Чалгата се превърна в
поп (24 часа, 2010, с. 4), Метъл и чалга се чукнаха (24 часа, 2010, бр. 171), с. 9, Есил
Дюран джазира чалгата (24 часа, 2010, бр. 277, с. 11), Ивана и Есил Джуран джуркат
джаз и чалга (Труд, 2010, бр. 286, с. 14)
Смесването на жанровете е типологична тенденция с глобален обсег. Тенденцията да се роят стиловете и да се разнообразяват жанровите менюта е характерна
за попмузиката, но и за цялата постмодерна култура, която нерядко се дефинира
като сваляне на жанровите йерархии и свободно (дисонантно от класическа гледна
точка) миксиране на елементи от различни жанрови конвенции, кодови системи,
езикови регистри. Тази тенденция се стимулира комерсиално, може да се обвърже с
масовизацията и индивидуализацията на културното потребление. Отварянето на
чалгата към другите музикални жанрове е творчески процес, кодиран в нея изначално; това е момент от еволюцията, зрелостта на етнопопа; може да се разглежда като
посока на творческите търсения и на себедоказване на успешните артисти в бранша;
съдейства за по-широкото приемане на чалгата от публика на други жанрове.
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Отношение на чужденците
Lord Of The Dance импровизират върху българска чалга (24 часа, 2010,
бр. 149, с. 14), Томазо, големият син на световния дизайнер Роберто Кавали, ще се
наслади на българска чалга (24 часа, 2010, бр. 156, с. 33), Световноизвестният рапър
Нана ще запише песен с българска попфолк изпълнителка, призна самият той…
(Труд, 2010, бр. 146, с.27), Големите звезди на немската рок култура „Рамщайн” се
сляха с родния ъндърграунд в понеделник вечер. Световните знаменитости въртяха
ханшове и щракаха с пръсти в столичен чалга клуб (Труд, 2010, бр. 171, с. 12)
В подобни заглавия обикновено се акцентира озадачеността от различния начин, по който знакови попизпълнители от Запада възприемат чалгата. Европейците
проявяват любопитство към чалгата като начин на забавление, харесват преживяването в чалга заведението като екзотика и манталитет. С това си отношение спонтанно манифестират усещане за нашата, балканската другост, както и одобрение за начин на релаксация („разпускане”), в който е вплетена ориенталска чувственост, като
елемент от едно по-различно от европейското хедонистично преживяване на света
(„да се живее, а не да се правят пари”). В някои интервюта се проблематизира
именно различието между собственото, вътрешното и чуждото, външното преживяване и осмисляне на балканската идентичност. В тази връзка интересно е схващането на Б. Богданов: ”Балканите са повече привлекателни за Европа, отколкото
Европа е привлекателна за нас, защото тук, на Балканите, имаме консервирана
форма на европейската култура, ако не от XIX, то от първата половина на XX век.
Европа е силно привлечена от този образ, който тя има в началото на века или в
края на миналия век – партикуларност без интеграция, противопоставеност на публично и частно съществуване по един сладък начин.”(2) От друга страна чужденецът вижда чалгата, но не и чалгизацията.
В контекста на попмузиката и шоу бизнеса
Въртят „Планета” в италиански еротик барове Фолктелевизията е хит на
Апенините заради едрогърдите ни чалга звезди (168 часа, 2007, бр.11, с. 33), Девойки
размятат свежа плът в диви чалга ритми. Зад кулисите на мис „България” (168 часа,
2007, бр. 12, с. 3.); Водят брадърите в „Ялта”, те искат чалга (Труд, 2008, бр. 347,
с. 38), Филип Титаника пее, но работи на строеж 22-годишният мъж от Приморско е
фен на чалга и рап (Труд, 2009, бр. 38, с.7), Нов чалга хит: секс на бяла мечка с
ескимос (24 часа, 2008, бр.50, с. 40), Като холивудски звезди или чалга певици
(Труд, 2008, бр. 122, с. 2), Сълзи и сюрпризи на чалга грамитата (Труд, 2009, бр. 55,
с. 11), Исус влезе в чалгата (168 часа, 2009, бр. 6, с. 18), Заведения залагат на чалга
изненади (Труд, 2010, бр. 300, с. 22), След „Мюзик айдъл”: Победителите заработват
по чалга кръчмите (168 часа, 2010, бр. 47, с. 13), Белослава пя античалга на
„Фокслайф” (Труд, 2010, бр. 258, с. 9)
Поредица от заглавия носи пикантността на еротиката, отбелязва еротиката
и сбъднатите холивудски мечти като най-продаваем и привлекателен компонент на
чалга сюжетите и чалга визиите, излъчвани по телевизионните канали. Всъщност
разглеждането на чалгата като специфична еротична услуга е релевантно към функционалността и стилистиката на феномена. Често в интервюта спонтанните мнения
на ценителите („чалгаджийките са най-красивите българки”) се сблъскват с морализаторски и естетски настроени критици, разсъждаващи за възпитателни поражения.
Действително телесната съблазън, сценичното поведение и аксесоарите в немалка
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част от чалга клиповете са брутални повече, отколкото допуска еманципираният
вкус. Неслучайно Милчо Левиев, коментирайки вулгарните текстове и скучно-примитивната музика, привежда впечатлението на чужденци, че артистките в нашата
чалга се държат като пеещи порно звезди.
Друга група заглавни текстове засягат повече или по-малко близки области и/
или тематизират реакциите на институции и граждани към експанзията на чалгата.
В контекста на литературата и изкуствата
Стих срещу чалга (24 часа, 2007, бр. 129, с.1), Чалга звезда блясва в мюзикъл,
(Труд, 2008, бр. 177, с. 22), 2 млн. лева глътна Г6 античалга (24 часа, 2009, бр. 41,
с. 19), Арт огън по чалгата 13 творци в акция срещу кючек културата (Труд, 2009,
бр. 119, с. 25), Как се налага чалга в изкуството? Изложба на Румен Скорчев в
Софийската градска галерия (Труд, 2009, бр. 353, с. 20), „Изкушението Чалга” в
СГХГ (Капитал, 2009, 16.05, с. 113), Пръски отвъд океана: Чалга в операта
(24 часа, 2010, бр. 150, с. 14), Акция Чалга на сцената (24 часа, 2010, бр. 355 с. 13),
Чалга герои в Сатирата (Труд, 2010, бр. 91, с. 18), Венера Милоска в чалга бар. Не
става за идеал (Труд, 2010, бр. 202, с. 19), Не бива да оправдаваме собственото си
бездействие като музиканти с мотива, че народът просто обича чалга, казва певицата Хилда Казасян (Сега, 2010, бр. 234, с.9)
Заглавията от тази тематична област са почти 17% от общия брой, което е
показател за активна позиция на творците на художествена култура. Какви са
рефлексиите, мотивациите и опасенията, които те споделят? Преди това следва да
отбележим особеностите на дискурса. Първо, той е афективен и негативен, липсва
му аналитичност и обективнот, оценките имат краен характер, често са саркастични
и обвинителни – чалгата сее поквара в обществото, извращава вкуса на публиката,
виновна е за лошото възпитание на подрастващите. Второ, в дискурса липсват страни и диалогичност, не се дебатира по същество, с научни данни и с аргументи.
Трето, дискурсът е огледален и политематичен, в него се оглеждат дефектите и нерешените кардинални проблеми на прехода, на кризата в ценностите. Рефлексиите
във вестниците засягат темите изкуство и публика, народ/ нация и култура, държава
и културна политика, реформиране на културата и нейното управление, мисия на
изкуството и отговорности на твореца; поетите, художниците и артистите протестират срещу намаляването на бюджетите за културна дейност, прекъсването на традицията и приемствеността, пренебрегването на духовното възпитание и пр. Правят
се критични констатации за приспособяване и толериране на масовия вкус, за пълзяща чалгизация на цялата култура, на медиите, театъра, киното (смислова и езикова принизеност, фарсовизация, телесен хумор, прекомерна еротичност).
Чалгата е призма, която откроява, но и преувеличава, деформира. Като обществен проблем тя обаче се оказа уместен повод пресата да коментира реформата
в управлението на културата, да се види дефицитът на управленски механизми в
новата пазарна среда, отсъствието на баланси в процесите на комерсиализация на
културата. (Чалга бизнесът се управлява грамотно и ефективно, за разлика от секторите, в които се произвеждат и разпространяват продукти с висока естетическа
стойност.) В тази връзка се предлага въвеждане на филтри, които да възпират и да
неутрализират влиянието на чалгата, инициират се институционални намеси и ограничения.
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Институционални и граждански действия
Кметица забрани плакатите на чалга певици (Труд, 2007, бр. 320, с. 6),
Перник – голфове, престъпност и чалга? Стига! Студент поведе битка срещу лошия
образ на града му (24 часа, 2008, бр. 353, с. 14), Ресторантите с чалга ще плащат
повече за авторски права (Сега, 2008, бр. 168, с. 8), Втора серия на „Нощен бирник”.
След чалга клубовете влизат и по автокъщи, ще дирят нотариални актове от
чужбина (24 часа, 2009, бр. 94, с. 5), Мол във Военна академия? Никога! Отваряме
парка за граждани, но без чалга и кебапчийници (24 часа, 2009, бр. 350, с. 12)
Заради чалга концерт много плът, голи бедра и силни децибели. Църквата ще гони с
камбани силикона пред „Ал. Невски” (24 часа, 2010, бр. 159, с. 11), Данъчните
погнаха 16 звезди на родната естрада и чалга (Труд, 2009, бр. 329, с.3), 10 000 на
бунт, гонят чалгата (24 часа, 2010, бр. 211, с. 13), Разследват секс на живо в чалга
клуб (24 часа, 2010, бр. 297), с. 18, Данъчни тръгнаха на чалга, 8 пъти скочи оборотът на фолкклуб (24 часа, 2010, бр. 323, с.2), Погнаха столични чалготеки, заградили паркоместа (24 часа, 2010, бр. 341, с. 8), Чалгаджии топят актьори пред НАП
(Труд, 2010, бр. 68, с.11), Бургазлии се жалят от чалга в интернет (Труд, 2010, бр. 73,
с. 18), От блоговете: Първи август – ден на борба с чалгата (Труд, 2010, бр. 211,
с. 21), Данъчни плъзнаха из софийски чалготеки (Труд, 2010, бр. 323, с. 7), Властта
на война с чалгата (168 часа, 2010, бр. 31, с. 11), Цонко Цонков, кмет на Каварна:
Алис Купър да гледа чалга? Абсурд! (168 часа, 2010, бр. 31, с. 12), Война срещу
чалгата за Коледа (168 часа, 2010, бр. 52, с. 12)
Както се вижда, пресата форсирано изтъква автентичността и енергията на
гражданските реакции, организираната изява на нарастващи по обсег и интензивност критични нагласи към чалгата в определени обществени среди, движенията на
младежи-фенове на рокмузиката, нонкомформисти и привърженици на по-интелигентни стилове в попмузиката. Същевременно се отнася иронично към манифестациите на кметове и общински съветници срещу прояви на чалгизиране на общественото пространство, както и към административния подход, вероятно подозирайки
политическа мотивации на подобни действия или разсъждавайки за вредата от административната принуда. Към какво еволюира общественото мнение за чалгата –
към по-голяма нетърпимост или към уталожване и дистанциране? По-вероятна изглежда втората тенденция, която се потвърждава от постепенното намаляване на
честотата на употребата на лексемата във вестникарските публикации (изхабяване
на клишето чалга). Най-очевидна е нормализцията на отношението на артистите от
естрадата и попмузиката към попфолка – еволюирането от конфронтация към приемане и признание.
В една трета група от заглавия, чиито тематичен обсег е политиката, публичната и жизнената среда, духът и начинът на живот на българите преносът на семантика от частно към общо, от чалга към култура на базата на сходство и подобие е
най-голям. Преносът се осъществява по обща конотация (ценностен знак), по конкретен, водещ за контекста семантичен белег, по комплексно значение. Използва се
възможността с един широк и констекстуално пластичен термин да се означат няколко семантични профила, различни констелации от признаци.
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Приемане в ЕС и избори за европарламент
Цялата държава се разтресе от мощни чалга ритми по случай влизането ни в
съюза (168 часа, 2007, бр. 1, с. 17) Телевизиите влязоха в Европа с чалга и изтъркани филми (168 часа, 2007, бр. 1, с. 33)
За вота чалгата почервенява (24 часа, 2007, бр. 106 с. 2), От най-върл
противник на чалгата водачът на левите за Европарламента аха да стане фен и на
Ивана (24 часа, 2007, бр. 121 с. 33), Екатерина Михайлова, зам-шеф на ДСБ: Не
залагаме на чалга с лимонада (Труд, 2007, бр. 113, с. 8), Чалгата решава евроизборите (168 часа, 2007, бр.15, с. 10), Горчиво! Чалгата превзе и политиката, местата си
дойдоха на мястото (168 часа, 2007, бр.16, с. 2), Общинар на Волен покани чалгата
(168 часа, 2008, бр. 43, с. 9), Най-ухажвани са фолкдивите. Чалгата пак влиза в
изборите (168 часа, 2009, бр. 16, с. 18)
В патоса на цитираните заглавни текстове се съдържа критично отношение
към начина, по който медиите отбелязват приемането на страната в Европейския
съюз. Да се празнува такова съдбоносно събитие в съпровод на чалга е като че ли
неадекватно поведение – доколкото моралните императиви на чалгата според някои
нейни критици са в пълно противоречие с фундаментални европейски социални
ценности. От друга страна медиите може би просто репродуцират двойственото
самочувствие на нацията, парадокса на отношението на българите към европейската
идентичност, в което отношение етническият инстинкт сигнализира за опасност от
загуба на самобитност.
За характера на политиката
Чалга има и в политиката (24 часа, 2007, бр. 142, с. 17), Политическата чалга
е по-страшна от Азис (Труд, 2007, бр. 145, с. 12), Не само за чалга имало почва у
нас, (Труд, 2001, бр. 331, с. 9), Там, където свършва политиката, започва чалгата
(Сега, 2007, бр. 94, с. 11), Гъци, гъци ДПС С кючек, чалга и гьобеци продължават
честванията на движението (168 часа, 2007, бр. 4, с. 10), Чалга-гербер цъфтя сал
един ден в калта (Сега, 2007, бр. 191, с. 56), „Бомба”, чалга и тъма на „Позитано”
(Труд, 2008, бр. 178, с. 5), Свинаров в чалга роля. Благотворителност с вкус на цинизъм (168 часа, 2008, бр.2, с. 2), Синя прашка на червена Бузлуджа Чалга, соц и алкохол засенчиха диджеите на левия събор (168 часа, 2008, бр. 32, с. 11), Борисов заби
като „Цепелин”, но да не кривне към чалга (24 часа, 2009, бр. 263, с. 11/ Сега, 2009,
бр. 218, с. 24), Чалга за Бойко тресе ефира (Труд, 2009, бр. 271, с. 12), Необходимо е
разумно говорене, защото политиката в България все повече заприличва на чалга
(24 часа, 2010, бр. 79, с. 4), Воеводи съдят „Паисий кючек”. Отцепници от ВМРО
чакат превод на обидната чалга (Труд, 2010, бр. 77, с. 15)
В политическия дискурс лексемата чалга има ясно изразена пейоративна
конотация, функционира като силно принизяваща, като ударна единица в стратегията на дискредитацията и черния пиар. Стратегията на дискредитацията може да
се обозначи като игра на понижение, принизяване (downplay). Идеите и оценките,
които експлицират заглавията от тематичния кръг на политиката, могат да се обобщят по следния начин: между политиката и чалгата има подозрително много сходства: фройдистки комплекси, политическа и социална инфантилизация и пр.; политиката е лишена от идеи и смисъл, посланията в предизборната кампания са безсъдържателни; политиката е просмукана от социалпопулизъм (политика на лимонадата) и лъжепатриотизъм; партиите използват звезди на популярното изкуство
186

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

пресметливо-манипулативно; държавата се управлява некачествено; моралът на политиците и на чалга героите е един и същ: арогантност, жадност за пари и лукс, за
секс и удоволствия, пренебрежение към етиката, всепозволеност и цинизъм; политиката произвежда празни обещания и измамни илюзии, подобно на чалгата;
образите на властта и на политическите лидери са повлияни от тяхното отношение
към чалгата.
В най-голяма част от заглавията и оценъчно-обобщителните изрази – почти
все-ки трети от тях – лексемата чалга асоциира състояния на обществото или на
обществените отношения.
Публична и жизнена среда
Стига тормоз с миризлива скара и чалга край НДК (24 часа, 2007, бр. 196, с. 12),
Две медии се карат за логото „Ритъмът на сърцето”. Чалга война в радиоефира
(Труд, 2007, бр. 212, с. 16), Политически дайджест на седмицата. Мечки, чалга море
и още нещо…(Труд, 2007, бр.110, с. 7), Чалгата да си стои в кръчмите (Труд, 2007,
бр. 226, с. 13), Без чалга (Сега, 2007, бр. 225, с. 44), Без чалга в залата на Централна
гара (24 часа, 2008, бр.91, с. 9), Чалгата по морето в обезшумени оазиси (Труд, 2008,
бр. 190, с. 2), Чалга рекламата в прослава на пластичната хирургия (24 часа, 2008,
бр. 249, с. 26), Чалгата е на повече от 100 години, наводни ни заради падналите
табута (24 часа, 2008, бр. 288, с. 19), Обществена чалга (Капитал, 2008, бр.1, бр. 1,
за БНТ), Град, пълен с живот…и чалга. Слави Трифонов забавлява политици и
футболни звезди в Sin City (Капитал, 2008, бр. 1, с. 5), София отблъсква децата с
мръсотия, коли и чалга (24 часа, 2009, бр. 41, с. 8), Чалга дискотека на националния
стадион (24 часа, 2009, бр. 26, с. 37), Чалга „Дай-Дай” до съд в Търново (24 часа,
2009, бр. 353, с. 4), Оле, мале, чалга клуб в съда (Труд, 2009, бр. 243, с.1), Чалга
люлее почиващите през нощта в Балчик (24 часа, 2010, бр. 185, с. 17), Без чалга и с
малко политици на Петрова нива (Труд, 2010, бр. 231, с. 8)
Обзорът на заглавията спомага да се очертае по-широката рамка на явлението
чалгизиране на медиите, като се посочат параметрите на чалга дискурса като общ
семиотичен и културен код и като специфично конструиран репрезентатив на реалността. Заглавия от посочената тематична област дават представа за учестеното
присъствие в публичното говорене и във вестникарския език на думи и изрази със
значение за телесност, виталност, физически актове, желания и удоволствия, както
и да се правят правят изводи за силен чувствен привкус и повишена артикулация на
човешката долница в публичния дискурс. Още по-съществен е социалният еквивалент на чалгизацията на публичното и жизненото пространство – с внушенията да
вярваш в лесния успех, в шанса, в иреалното, вместо в необходимостта да се образоваш, да се самоусъвършенстваш, да се бориш за признание, да полагаш усилия и
да преодоляваш трудности. Както и да се установи доколко цинизмът на публичното говорене и писане е адекватен на реалностите и доколко ги конструира в нечии
интереси.
Обобщения с ценностен характер
Между чалгата и Оксфорд (24 часа, 17 август 2009, бр. 224, с. 12), Чалгата
като апотеоз на подмяната (Сега, 2007, бр.95, с. 11), Кой кого пази: Гледайте надолу
и пейте чалга, за да ви е леко (168 часа, 2007, бр.13, с.2), Девиз: „Напред, чат
културата е слънце, което в чалга клуба грей.” (168 часа, 2007, бр. 31, с. 2), Защо е
тъпа чалгата? (Сега, 2007, бр. 105, с. 13), BG фашизъм – чалга и простаци с мечта за
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свастики (24 часа, 2008, бр. 213, с. 12), Попфолкът предвиди световната криза.
Уолстрийт нямаше да гръмне, ако там слушаха чалга (24 часа, 2008, бр. 289, с. 9),
Как чалга влиза в столицата. Какъв е смисълът някои да живеят в столицата, щом
налагат своя, селска естетика (24 часа, 2009, бр. 4, с. 12), 20 години след промяната.
Свободата, чалгата и силиконът (Труд, 2009, бр. 314, с. 4), Чалгата официално влезе
в клас. Идиоти ли пишат учебниците? (168 часа, 2009, бр. 50, с. 20), Пълна чалга с
личните данни (Труд, 2010, бр. 328, с. 11), Чалга стилът – това е нашата епоха (Сега,
2010, бр. 23, с. 23), Чалгата не е само културен, но и нравствен срив (Сега, 2010, бр.
42, с. 9), Попфолк концертът пред „Александър Невски” – чалга реквием. Поже-лахме си евтини удоволствия и бързи пари. Получихме чалга и кражби (Капитал, 2010,
26.06, с. 13)
Един от идейните лайтмотиви в чалга дискурса е подмяната на ценностите,
както и свързаната с подмяната ценностна аномия. Във времена на бедност, висока
престъпност и липса на ясна икономическа перспектива алтернативният свят на
чалгата се превръща в своеобразна реалност за немалко българи. (Чалгата не е музика, тя е в главите ни. Чалгата е начин на поведение, начин на мислене. Труд, 2009,
бр. 17, с. 22; Попфолкът не е просто музикален жанр. Това е манифест на ценности,
житейска философия, поведенчески модел. 24 часа, 2010, бр. 160, с. 11) Жизнената
философия, която попфолкът популяризира, е колкото утопична, толкова и елементарна: според чалга текстовете житейските ценности се свеждат до материалните
блага, лустрото и сексуалните подвизи. Разпространяването и абсорбирането на тази жизнена философия е един от факторите за прояви на духовен разпад в обществото, на ширеща се социална атрофия. Появи се индивид-мутант, който артикулира
своите представи за света и своите житейски правила през чалгата.
Връзки с престъпността
Затворникът Очите друса чалга (24 часа, 2008, бр. 311, с. 5), Митьо Очите на
купон в чалга (Труд, 20081 бр. 311, с. 1), Кондьо готов за криза в чалгата (Труд,
2008, бр. 317, с. 3), Убиец слуша чалга до трупа на дядо Наполеон (Труд, 2008,
бр. 321, с. 40), По-рано затвора ще напусне чалга певецът Кондьо Савов, който бе
осъден на 3 г. затвор за трафик на хора и склоняване към проституция (Сега, 2008,
бр. 270, с. 1), Мутри, побоища и чалга. Празник на мутрафонщината в зала „Универсиада” (Капитал, 2008, бр. 11, с. 8), Вече се строят много сгради извън мутробарока
и чалга културата (24 часа, 2009, бр. 73, с. 29), Клане в чалга клуб прати 5-има в
болница (Труд, 2010, бр. 296, с. 4), Сестрата на Маргините навлезе в чалга бизнеса
(168 часа, 2010, бр.14, с. 8)
Във визираните заглавия терминът чалга асоциира други два ключови концепта на прехода мутра и далавера, и тази триада оформя най-разпространената в
масовото съзнание и в медийното слово представа за характера на българския преход през 90-те години на миналия век (корупция, демагогия, чалга; рекет, мутри и
чалга; евтин секс, наркотици и чалга; западащо образование, чалга среда, разслоение, разграбване; нагаждачество, простащина, чалга, криминале, мутризация…; простотия, чалга, коли, лесни мечти, постигнати по нечестен начин;
…организирана престъпност, нараснала неграмотност, опростачване на езика и
агресия на нискокачествена „чалга култура”, индивидуална и групова социална
изолация). Лексемата чалга е неотстраним елемент от оформилия се в пресата
катастрофичен дискурс – възлов топос в социалния пейзаж и на криминализираните бизнес отношения; носи семантиката на преуспялата престъпност, естетиката и
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морала на новите псевдоелити, на героизираните мутри, които – изобразени и вазхвалени в чалга сюжетите – празнуват недосегаемост и парвенюшко самочувствие,
сянката на компроментираното правосъдие.
Така метафората чалга придоби в публичната реч почти универсален смисъл,
употребява се за назоваване на многообразни проявления на прехода – не само естетически, но и икономически, социални, социокултурни, социално-психологически,
нравствени, езикови. Същевременно тя може да се разглежда и като изработен на
Балканите способ на компенсаторно и адаптивно поведение, актуален във време на
преход. Според Р. Стателова „Нещо повече – тя (попмузиката) се превърна в една
метафора на съвременна България, концентрирайки в измъкнатата от долапа на
вчерашния ден дума чалга огромна доза несъгласие с тази България. Но странно:
метафората скоро се разкри като ценностно и смислово амбивалентна, дори поливалентна точно толкова, колкото и днешна България…” (3)
Литература:
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Идеи в културологията, Т. 2, С. 1993, с. 813.
В. Култура, 2002, бр. 19-20, Приложение, Кръгла маса. Балканите – криза на
идентичностите и междукултурна комуникация, с. VII
Стателова, Р. Седемте гряха на чалгата. Към антропология на етнопопмузиката.
С. 2003. с. 11.
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ОЧАКВАНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ
„СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” ОТ БСУ
гл. ас. д-р Зорница Ганева
Бургаски свободен университет

EXPECTATIONS FOR PROFESSIONAL AND CAREER
DEVELOPMENT OF STUDENTS MAJORING
IN "SOCIAL WORK" AT BFU
Ph.D. Zornica Ganeva
Burgas Free University
Abstract: Aim of the study was to investigate the attitudes and expectations for students,
graduates, from "Social Work" of BSU. To investigate the self-assessment of their skills
for graduates to start work after graduation.
Key words: expectation, professional and career development, social work.
“… И най-важното – имайте смелостта да следвате сърцето и интуицията си!
Работата заема значителна част от живота ви и единственият начин да бъдете
наистина доволни е да правите нещо, което смятате за велико. А единственият
начин да вършите велики неща е да обичате това, което правите.
Ако все още не сте го намерили - продължавайте да търсите!
Не се отказвайте!”
Steve Jobs

Специалност „Социални дейности” към Центъра по хуманитарни науки в
Бургаския свободен университет е динамична и съвременно развиваща се специалност. Тя има гъвкав подход към бързо променящата се социална среда и кризисните
условия, пред които се изправя. Завършващите специалисти – социални работници – са
поставени пред не леката задача да се реализират на професионалното поле в сферата на социалната работа. Дали знанията и уменията, които са натрупани от обучението в Бургаския свободен университет, дават увереност и мотивация за успешна
професионална реализация на студентите в съвременна България? Във връзка с това
бе направено анкетно проучване в края на обучителния етап в университет и на
прага на новия етап от развитието на младите хора – професионалната реализация.
Цел на изследването е да се проучат нагласите и очакванията за реализация
на студентите, завършващи специалност „Социални дейности” от БСУ. Да се изследва самооценката на абсолвентите за уменията им за започване на работа след
дипломирането им.
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Задачите за реализиране на целта са:
1. Установяване на личностни и професионални умения, които студентите
определят като свои силни страни при започване на работа.
2. Разкриване на очакванията на бъдещите дипломанти за професионална
реализация – месторабота, заплащане, развитие.
3. Разкриване на желанията за кариерно развитие.
Обект на изследване са студенти, абсолвенти, от IV курс от специалност
«Социални дейности», Център по хуманитарни науки, Бургаски свободен университет. Изследвани са 60 студента от 4 курс задочна форма на обучение.
По териториален признак участниците в изследването са 60% от град Бургас,
а останалата част – най-вече от Бургаска област и Старозагорска област, Видин,
Пловдив, София. От изследваните лица 77% са жени и 23% са мъже.
Възрастовото разпределение е следното: 53% са на възраст 22-23 год.
(съответстваща на завършващите Бакалавър след средно образование), 15% са
между 24-28 год., 17% са между 30-35 год. и не малък е процентът (15%) на възраст
36-41 год. Тук прави впечатление, че в задочното обучение голяма част от студентите са зрели хора, решили да се развиват и доусъвършенстват в социалната работа.
Анализ на резултатите
Въпрос №1 „На интервю сте за работа, посочете 3 свои силни
личностни страни”
Фигура 1

Както се вижда от фиг.1, по-голяма част от студентите изтъкват като свои
силни страни общуването и отговорността. Комуникативността е от първите умения в списъка на работодателите за необходими умения на кандидатите за работа. В
списъка им с ценени личностни качества влизат отговорност, упоритост, позитивно отношение, честност, адаптивност, мотивация, ангажираност. Това показва, че
нашите студентите имат добър шанс при представяне за работа.
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Въпрос №2 е „На интервю сте за работа, посочете 3 свои професионални
умения”
Фигура 2

Отговорите на този въпрос също разкриват добра перспектива пред анкетираните. Уменията, които се търсят в бизнес средите са работа в екип – умение, в
което студентите се оценят като можещи, комуникативни умения – умения за слушане и ефективни разговори – посочени и от участниците. Компютърната грамотност също дава предимства при започване на работа – тука процентът не е висок
при заявилите я като силна страна. И при двата предходни въпроса около 10% смятат, че са изпълнители.
Прави впечатление, че уменията и качествата, които анкетираните са посочили са важни при наемането на работа и са общовалидни, но студентите не посочват
специфични за социалната работа умения.
Следващият въпрос „Какво заплащане очаквате да получите?” е редовна
част от интервютата за работа. На базата на утвърдени методики и проучвания е доказано, че отговора, свързан с възнаграждението, дава представа за обективните качества на кандидата, доколко има реална преценка за своите възможности.
Фигура 3
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От фиг. 3 се вижда, че по-реалистична представа за заплащането в социалната сфера имат около 20% (350-500 лв. и 600-750 лв.). Тук не е уточнена позицията,
но въпреки това сумите на някой от анкетираните са по-скоро свързани с непотвърдени очаквания в неправителствения сектор и работата по проекти (1 500-2 400 лв.).
Под „друго” студентите са отбелязали „добро, заслужено, нормално, удовлетворяващо, максимално”.
Въпрос №4 дава представа за предпочитанията към стабилност в
професионалната (а и финансова) сфера – „Каква работа предпочитате?”. Желанието за постоянна работа е при 81.60% от абсолвентите. По-смели и творчески
настроени към работа на свободна практика са 20% и работа по проекти 15% .
Отговорите на въпрос № 5 „Кое е най-голямото Ви постижение досега?”
(фиг. 4) показват отношението на младите хора към постигнатото от тях до този
момент.
Фигура 4

Интересно е, че 31.60 % от тях не са отговорили. Моята практика в семинарните упражнения също потвърждава, че студентите срещат трудност да посочат
свои успехи. Обучението в университета е постижение за 20% и това изпъква като
най-успешна инициатива. Работата или друго постижение са оценени от 13.30%.
Семейството и професията са голям успех за 10%.
В кариерна перспектива картината изглежда оптимистична за бъдещите специалисти (фиг. 5). На въпрос №6 „Къде се виждате в кариерата след 5 години?”
над 60% от тях са се проектирали успешно: в социалната сфера и социални
институции (23.30%), виждат нови възможности и работа (13.30%) и със собствен
бизнес и управляващи социален център (21.60%).
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Фигура 5

В положителен аспект за университета могат да се разгледат отговорите на
въпрос №7 „Ще Ви помогне ли това, че ще сте с висше образование при намирането
на работа?”. Почти всички абсолвентите (95%) са на мнение, че това е техен положителен избор и ще допринесе за по-лесното професионално реализиране.
Следващите два въпроса са свързани с очакванията и желанията за място в
йерархията на работното място, както и с преценка за реалните възможности – знания и умения – за работа.
Въпрос №8 на фиг.6 „Като какъв очаквате да се реализирате професионално след завършване на Университета?” показва, че най-голям е процентът на
очакващите да се реализират като сътрудници, част от определен екип – 45%.
Следващата възможност виждат като служител, изпълнител – 25% от анкетираните. Добра кариерна перспектива виждат пред себе си почти 1/3 от студентите – на
мениджърска позиция очакват да бъдат 18%, а със собствен бизнес – 15%.
Фигура 6
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Очакванията и желанията на анкетираните студенти се различават същест-вено. Това се разбира от въпрос №9 „Като какъв искате да се реализирате професионално?” (фиг.7). Желаещите да са само служител, изпълнител е минимален
(6.70%). Намален е и броя на студентите искащи да се реализират като сътрудници,
част от екип (30%). Двойно повече от предходния въпрос са с афинитет към управленските, мениджърски позиции (36.60%). Голяма част от бъдещите професионалисти искат да постигнат успех в собствен бизнес (45%).
Фигура 7

Най-обнадеждаващ може би е резултатът получен при въпрос №10 „Къде
искате да се реализирате професионално?”. Младите специалисти в областта на
социалната работа заявяват желание за развитие в България – 90 % от тях.
Обобщение и изводи
Анкетното проучване дава възможност за извеждане на положителни изводи
за обучението на студентите в Бакалавърската програма по „Социални дейности” в
БСУ. Изследването насочва вниманието и към акценти, които да се подобрят с
цел по-гъвкав отговор на съвременните изисквания на социалната и професионална
среда.
Студентите, бъдещи социални работници, са уверени в личностните си качества като общителност, отговорност, амбициозност; те са усмихнати, позитивни,
работливи, изпълнителни и упорити. Необходимо е да се работи повече към себпознание и откриване на повече личностни качества и умения.
Бъдещите специалисти посочват като свои професионални умения повече от
уменията, които се търсят от работодателите в бизнеса – умения за работа в екип,
комуникативни умения, компютърни умения, шофьорски умения и др. Необходимо
е да се обърне внимание на това, че не са посочили специфичните за социалната
работа умения като свои силни професионални умения. От направено изследване
[1]за уменията, които са важни за работата на социалния работник и консултант
анкетираните работодатели в социалната сфера посочват:
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•
Прилагане на знанията на практика; Откриване на проблеми и възможности в работата; Генериране на нови идеи и решения на проблеми; Работа в екип;
Правене на заключения и изводи; Правене на доклади; Да мисли логично; Да работи
при бюджетни ограничения и план; Работа под напрежение и стрес.
В списъка с най-желаните умения за младите кандидати са и гъвкавост и
адаптивност, лидерските умения, поддържането на добри междуличностни взаимоотношения, толерантността и креативността. Това са умения, заложени в обучението, но може би студентите още не са ги изпробвали в практическото поле и нямат
увереността да ги заявят.
Анкетираните имат по-скоро реалистични представа за заплащането в социалната сфера в България. Търсят стабилност в работата, което е изразено в желанието има за постоянна работа. Обучението в университета е насочено и към развиването на умения за работа по проекти и творчески подходи в неправителствения
сектор, но студентите още нямат достатъчно вяра във възможността за свободна и
високо платена реализация. Наша задача е да ги мотивираме да бъдат по-смели, да
бъдат отворени за новото, да търсят промяната, да предизвикват статуквото.
Да ги стимулираме да оценят и малкия успех в своето ежедневие, за да израстват
с усещането за успешни млади хора, които имат потенциал за по-големи успехи.
Анкетата разкри, че в близко бъдеще абсолвентите се виждат да работят в социалната сфера и институции, което е добър показател за тяхната ангажираност и интерес
към специалността „Социални дейности”.
Желанието на студените за професионална реализация като мениджъри и
управляващи собствени организации ни подсказва, че можем да актуализираме и
разнообразим с обучителни и квалификационни курсове програмите. Допълнителните обучения да са насочени към развиване на организационни, управленски и
лидерски умения.
Литература:
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Ганева, Ганева, „Социална работа, обучение, практика в търсене на социално
единство”, Сборник от конференция на БСУ, 2009.
Jobs.bg, Наръчник „Национални дни на кариерата”, 2012.
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ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ КАРТИ В ОБУЧЕНИЕТО
Димитър Стоянов Бинев
Бургаски свободен университет
Женя Стоянова Бинева
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USING MIND MAPS FOR TRAINING STUDENTS
Dimitar Stoyanov Binev
Burgas Free University
Zhenya Stoyanova Bineva
School of Electronics – Burgas
Abstract: This article is about mind maps, how they are made and the way they are used
for training students.
Key words: interactive methods, mind maps, training students.
Засилващата се демотивация на учениците, нарастването на броя на отсъствията, агресивната настройка на някои от тях, незаинтересоваността на родителите
правят училището нежелана територия за учениците.
Традиционните методи на обучение „разказ” и „беседа” не винаги осигуряват
активно отношение на обучаваните към разглежданите въпроси. Най-често знанията
се поднасят наготово. Изисква се натрупването на много фактически материал, а покъсно и неговото репродуциране, което не води до познавателна активност.
За решаването на по-горните проблеми е необходимо да се създадат такива
условия за работа, които да провокират учениците да открият себе си в процеса на
обучение и урочната дейност да е свързана с положителни емоции и жажда за знания. Такива методи са интерактивните методи [3] или както ги наричат някои автори нетрадиционни[5].
Още Демокрит посочва, че знанието не е така важно, както разбирането. Учителят трябва да поднася знанието и да се стреми да учи учениците сами да го разберат.
Визуализацията на учебното съдържание е изключително важна, а по-добрата
визуализация е предпоставка за по-добро учене. Всяко едно понятие може да бъде
конструирано и визуализирано по определен начин, известен като интелектуална
карта. Визуализацията чрез интелектуални карти дава възможност да се открие
същественото от несъщественото, да се постави акцент върху определени характеристики на понятието, да се направят асоциации между отделните характеристики,
така и асоциации с други понятия, и да се установи тяхната логическа връзка, да се
възприеме конкретното понятие като динамична структура.
Интелектуалната карта е диаграма, ментален модел, схематично изображение, което представя йерархична структура от взаимно свързани думи, идеи, проблеми, решения, подредени радиално около ключова дума. Тя се изгражда въз основа
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на контент-анализ на информация, метод на асоциациите или мозъчна атака [3]. С
помощта на интелектуалната карта определена информация се класифицира, структурира, приоритизира, визуализира и организира по определен начин въз основа на
вътрешните логически връзки в нея. Тя дава нагледна, компактна, относително цялостна и обобщена картина на изучаваното явление, процес, обект, механизъм,
технология и т.н. и улеснява разбирането и заучаването му. Умът се стреми към цялостност и завършеност, а интелектуалната карта стимулира търсенето на нови
връзки и взаимоотношения, като в този смисъл има креативна, евристична роля. Образното моделиране стимулира генерирането на идеи, откриването на отношения и
усъвършенстването на създадения модел.
Интелектуалната карта е ефективен метод за систематизиране не само на
усвояваните, но и на вече усвоените знания, чрез който се създава контекст за
вграждане на нови знания и за преструктуриране на вече обогатен познавателен
опит [1], на нова система от значения за заобикалящия ни свят [2]. Тя е пространствена, радиална, с разширяващи се концентрични кръгове от думи, излизащи от централна ключова дума (структуриране чрез субординация) [6]. По този начин се
диференцират ключовите понятия и тяхната йерархия. За изграждането й са разработени определени правила. Може и трябва да се използва като материална основа
за рефлексия и саморефлексия. Намира широко приложение в практиката и се усъвър-шенства в резултат на опита и на теоретичната основа. Тя е полезна, когато се
създава от ученика при боравене с учебното съдържание или с резултати, получени
от непосредствена работа в природата или в лабораторията [3].
При изграждането й успешно се включват лявото и дясното полукълбо, логиката и въображението и се разширява капацитета на мозъка за учене [6]. При интелектуалните карти се използват различни графични организатори, които улесняват
визуалното структуриране на знанията. Интелектуалната карта съчетава предимствата на картата на ума и концептуалната карата. Радиалното й изграждане не е
задължително и не винаги е подходящо. Изборът на пространствена организация
зависи от целта, с която се структурира информацията и от учебното съдържание в
съответната учебна дисциплина. Затова в практиката се използват различни видове
интелектуални карти. [7]
Етапи при изграждане на интелектуални карти
1. Проучване на темата, открояване на ключово понятие или идея и поставянето му в центъра на картата. През този етап ученикът открива модела за организиране на информацията с помощта на картата. Прави избор за подходящия вид интелектуална карта за организиране на информацията.
2. Изваждане и разполагане на системата от понятия и термини в определена
структура – най-общите и най-непосредственно определящи ключовото понятие в
първи кръг. Ученикът групира, обединява в класове, изгражда групировки от адитивен порядък.
3. Повторно прочитане и анализиране на темата за определяне и структуриране на понятията от втория кръг. Всяко понятие от първия кръг е ядро на понятия
от втория кръг и т.н.. Провеждане на дискусия, задаване на въпроси за изясняване
структурата на информацията в текста. Установяване и отразяване на йерархични
зависимости.
4. Изграждане на първи вариант на картата. Справка с речник за изясняване
на непознатите термини и понятия. Обсъждане на неясните пасажи от текста.
Усвояване на знания и опит чрез конструктивна асимилация.
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5. Анализ на допълнителна литература за установяване на системата и йерархията на понятията, както и взаимовръзките помежду им. Разкриване на отношения
и на корелати.
6. Преработване на интелектуалната карта, отстраняване на излишните термини, които не допринасят за яснота на съдържанието.
7. Посочване на началото на четене на картата, поставяне на стрелки, кодове
за разкриване на взаимни връзки.
8. Илюстриране, акцентиране, оцветяване.
9. Отбелязване на понятия, които представляват особен интерес за по-нататъшно изследване. Възможност за формулиране на нови проблеми и хипотези за
решаването им. Усвояване на умение за предвиждане – прогностичност.
10. На гърба на картата се посочва използваната литература. Дори това да е
само учебникът, по който учениците учат, той трябва да бъде цитиран по библиографските правила.
11. Съставяне на свързан разказ с помощта на изработената интелектуална
карта – единство на дейност и реч. Запаметяване на информацията на картата, която
служи като рамка, модел за припомняне на цялата информация по темата.
Изграждането на интелектуални карти активира мисленето, тъй като е свързано с назоваване, описване, сравняване, класификация, подреждане във времето и
пространството, обясняване, построяване, моделиране, доказване, организиране,
оценяване. [4]
Интелектуалната карта не се взема на готово, а се изгражда от ученика при
индивидуална или при групова работа с учебника. Необходима е активна работа с
текста, анализ, сравнение, рефлексия, критична оценка, изваждане на неизяснените
и непознати термини и търсене на обяснение в речник. При изграждането й се преминава през трите етапа на декларативното учене – конструиране на значение, организиране и съхряняване. По този начен контекстът на ученето става все по-широк.
Картата се илюстрира с помощта на схеми и рисунки. Изработването й на
компютър е по-издържано естетически. Илюстрациите могат да се вземат от интернет с посочване на източника или да се рисуват. Възможностите за индивидуална и
групова изява са много: подбор на шрифтове, на цветове, на илюстрации, на обяснения, на взаимовръзки, на обхват и т.н., като задължителните термини се оцветяват в
един цвят, а допълнителните в друг цвят. В следващите теми от учебното съдържание интелектуалната карта се разширява, обогатява и конкретизира.
Илюстрирането на интелектуалната карта с образи (схеми, рисунки, стрелки),
използването на различни цветове и шрифтове за акцент увеличава възможностите
за запаметяване, доставя естетическо удоволствие и релаксация, оживява информацията, създава усещане за движение, стимулира творческите възможности, развива
усещанията и възприятията, обогатява представите, съдейства за изясняване същността на предмета на познавателната дейност.
Това структуриране на знанията има своето предимство: представено е на една страница и се обхваща с поглед, логически се разгръща от центъра към периферията, показва йерархия и взаимовръзки, разкрива групиране, лесно се прави периодичен преговор за запаметяване, лесно се запомня, запаметеният образ дава възможност да се възпроизведе съдържанието без опора на картата. Интелектуалната
карта е плод на интелекта и метод за неговото развитие. Тя е средство за конструиране на понятия и концептуализиране на знания.
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Използването на централен образ приковава окото и ума, отключва асоциации, задържа вниманието, доставя удоволствие. С различните шрифтове, различната големина и цвят на буквите се поставят акценти. Интелектуалната карта не
трябва да е кич, а красиво оформена и логически подредена. Претрупаността разсейва, отколкото да съсредоточава. С помощта на различни кодове и символи може
да се откроят категории, йерархия, посока. Важно е да се покаже началото на движение, понятието в първи кръг, откъдето започва последователното разкриване на
съдържанието по посока на часовниковата стрелка, или обратно на нея, в зависимост от предпочитанието на автора на картата.
Интелектуалните карти намират приложение в образованието както в преподаването на учителя, така и в ученето на ученика. Умението да се конструират
интелектуални карти не се усвоява наведнъж. Необходими са упражнения, докато
овладеят технологията, но направените усилия се възнаграждават, защото по този
начин са улеснени разбирането и запаметяването. Увлечени в търсенето на смисъл,
в групирането, в разкриването на йерархия и взаимовръзки, учениците навлизат в
същността на изучаваната тема, след това по-лесно я възпроизвеждат и по-дълго я
съхраняват в паметта си, отколкото когато се опитват да я запомнят без изграждане
на карта.
Интелектуалните карти могат да се използват като чек-лист при проверка на
знанията, като в този случай решението на поставената задача се свежда до запълване на пропуските, съществуващи вътре в комплексите от понятия и отношения.
Проверката може да включва освен попълване на липсващи звена в картата, също
така и съставяне на кратък разказ, обяснение и откриване на зависимости. Решението на поставената задача може да се изрази чрез възстановяване в паметта на
изученото знание, което е характено за репродуктивното мислене. Но то може да
изисква разкриване на пропуски в състава на придобитите по-рано комплекси от
понятия и отношения, като се актуализират методи, които се прилагат към нов
случай, или като се създават нови модели на основата на старите. В такъв случай
става въпрос за продуктивно мислене.
В научната работа интелектуалните карти могат да си прилагат умело за
конструиране на събраната информация по проучвания проблем, за генериране на
идеи при разработване на изследователска програма, за моделиране на обучаващата
програма при педагогическите изследавния, за стуктуриране на получените резултати и за търсене на зависимости, за конструиране на изводи, за концептуално моделиране, за прогнозиране и др.
В ежедневната работа чрез интелектуалните карти могат да се подредят по
значимост системата от проблеми, които чакат решение и да се потърсят подходи за
решаването им.
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SELF-EFFICACY AND SUBSTANCE USE
Krasimira Mineva
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Abstract: The present article makes an overview of Social Cognitive Theory and of the
concept “self-efficacy” - how self-efficacy affects cognitive, emotional, motivational and
selection processes. Here is examined the role of self-efficacy in the onset of substance
and alcohol use and the influence of self-efficacy over remission’s maintanance and the
rehabilitation programme's results.
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Социокогнитивната теория може да бъде използвана успешно като обяснителна схема в полето на зависимостите, за да разберем защо хората употребяват
наркотици, въпреки че притежават нужната информация за вредните последици от
тази употреба. Тя може да обясни защо хората с външен локус на контрол, които
чувстват, че не могат да контролират ситуациите, в които им се предлага наркотик,
все пак успяват да направят ефективен отказ на поканите за употреба и да не
позволят да бъдат въвлечени във фазата на експериментиране. Достатъчно е да вярват, че успешно могат да приложат уменията си да не приемат това, което им се
предлага. Тогава те биха се ангажирали с поведение на отказ, въпреки усещането за
слаб контрол върху средата. Защо хората употребяват наркотици е въпрос, който е
свързан с по-общия интерес на бихейвиоризма и на социокогнитивната теория към
това как хората избират да се държат и кое е в основата на този избор – т.е. кои са
променливите, които въздействат върху избора на поведение. Бандура счита, че
това зависи от процеса на себерефлексия на индивидите върху това дали и колко успешно биха могли да изпълнят дадено поведение. Хората се ангажират с когнитивна оценка на собствената си ефективност и от тази оценка зависи мотивацията за
практикуване на определени поведения. В този смисъл те биха се ангажирали с изпълнението на ефективни поведения (чрез които ще достигнат целите си), ако вярват, че са способни да се справят успешно с изпълнението на тези поведения [12].
Социокогнитивната теория и понятието “Аз-ефективност”
Социално когнитивната теория на Бандура подкрепя основните принципи на
бихейвиоризма, но въвежда идеята за когнитивните процеси като медиатори между
стимулите и реакциите. Основната разлика между вижданията на Бандура и Скинър –
двама видни представители на поведенческото направление в психологията, е това,
че Скинър счита ученето за резултат от лично преживяно подкрепление и затова
подчертава основната роля на графиците на подкрепление. Според Бандура е възможно
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учене чрез съпреживяване, т.е. чрез наблюдение не само поведението на другите хора,
но и на последствията/подкрепленията, които те получават след това. При ученето чрез
съпреживяване не е необходимо лично преживяване на подкреплението [2].
Това допускане обяснява началото на приема на наркотици при подрастващите с наблюдаването на първоначалните позитивните ефекти у връстниците им след
приема на наркотици, играещи ролята на позитивни подкрепения. Позитивните подкрепления моделират поведението на пасивните наблюдатели, стимулирайки ги да
копират моделите на поведение, свързани с приема на ПАВ. Наблюдаването на
позитивните подкрепления при прием на психоактивни вещества и алкохол обяснява първоначалното ангажиране с поведения, насочени към експериментиране с
наркотични вещества. Първоначалните позитивни ефекти от ПАВ върху поведението и психиката могат да бъдат по-висока самоувереност, увеличена работоспособност и намалена уморяемост, редуцирана социална тревожност, повишено настроение, подобрено самочувствие и по-висока самооценка. Субективното усещане за висока Аз-ефективност се доближава до създаденото от Ротер понятие вътрешен
“локус на контрол”, доколкото е свързано с поемането на отговорност за хода на
собствения живот и за една по-активна позиция при определянето на неговата посока на развитие. Бандура ясно разграничава двете понятия.
Той дефинира Аз-ефективността като вътрешната убеденост в собствената
способност за справяне с проблемни ситуации и вземане на решения по бърз, резултатен и компетентен начин. Съдържанието на понятието за Аз-ефективност е обобщено по следния начин: “чувството ни за собствена ценност или самооценката ни, чувството ни за адекватност, ефикасност и компетентност в справянето с проблемите” [2].
Хората с висока Аз-ефективност вярват, че са способни да се справят успешно с трудностите, възприемат ги като предизвикателства [2]. Такива са и характеристиките на хората с висока личностова твърдост. Възможно е вярванията за лична
Аз-ефективност да подпомагат изграждането на личностовата твърдост като черта
на личността. Едни и същи личностови характеристики, наблюдавани у хора с високи измерени балове на Аз-ефективността, са свързани и с високите балове на личностна твърдост – напр. пълна себеотдаденост на работата и семейството, посвещаване на професията, по-висока стресоустойчивост, по-високи цели и по-голяма упоритост при преодоляване на трудностите и неуспехите, възприемане на трудностите
като предизвикателства.
Високата лична ефективност поражда високи очаквания за успех, висока
увереност в собствените способности и постижения, вяра в способността за упражняване на контрол върху събитията в живота. Изследванията на Бандура доказват,
че вярванията за висока собствена ефективност са свързани с редица положителни
ефекти [2]:
¾
получаване на по-високи оценки;
¾
поставяне на по-високи лични цели;
¾
постигане на по-голям успех в работата си;
¾
по-добро соматично и психично здраве.
Аз-ефективността влияе върху човешкото развитие и адаптация. Тя повлиява
нивото на човешките стремежи, силната ангажираност с постигането на целите,
качеството на аналитичното мислене, мотивацията и упоритостта при преодоляването на трудностите и пораженията, процесите на каузална атрибуция при успех
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или провал, издръжливост при нещастие или беда, уязвимост към стрес и депресия
[5]. Най-важната особеност на хората със субективно усещане за ниска Аз-ефективност е липсата на вяра в собствените сили и възможности да се справят с трудностите и проблемните ситуации. Обикновено те предпочитат да се откажат, ако
срещнат дори и слаби затруднения или провали. Не са склонни да преследват целите си последователно и упорито и вярват, че нямат контрол върху живота и постиженията си [2]. Те предпочитат да избягват ситуациите, които повишават тревожността и вътрешното психично напрежение, защото са свързани с очаквания за провал или лошо изпълнение на уменията за справяне. Справянето с тревожността може да включва прием на алкохол или тютюнопушене и потвърждава хипотезата за
приема на ПАВ като опит за самолечение и справяне със социалната тревожност [12].
Бандура поставя акцент върху когнитивните опосредстващи процеси, които
насочват поведението на всеки човек. Поведението е мотивирано от и основаващо
се върху оценката на индивида за собствената му Аз-ефективност, неговите мисловни модели, собствените му вярвания (когниции, убеждения) и неговите очаквания.
Бандура разграничава два вида очаквания, който са “концептуализирани като вярвания, които действат като част от когнитивна мотивационна инициатива, която да
съдейства за поведенческото ангажиране” [12]:
1) очаквания, свързани с резултатите от действията;
2) очаквания, основани върху оценката на собствените способности на индивида да изпълни поведението, което би довело до желаните резултати.
Очакванията участват в когнитивния мотивационен процес – ако и двата вида
очаквания (свързани със ефективността на собственото поведение и свързани с
резултатите) са високи, тогава ще бъдат високи и мотивацията, и вероятността
индивидът да се ангажира с изпълнението на определена задача или поведение.
Основният принос на Бандура е допускането, че поведенческите реакции не са толкова силно обусловени от реалните подкрепления, колкото от очакваните подкрепления – менталните образи на бъдещите резултати, т.е. от когнитивните процеси като опосредстващи променливи между средовите стимули и реакциите на индивида. Очакването за висок резултат е силно мотивиращо.
Аз-ефективността е в основата на решението дали ще се ангажираме с дадена
задача (в зависимост от това дали я възприемаме като предизвикателство или като
заплаха), какви усилия сме склонни да положим, дали ще бъдем настойчиви и упорити при изпълнението на задачата или ще се откажем при първите неуспехи и провали. От нея зависи нивото на емоционалния стрес, който бихме изпитали в резултат на неуспехите [12]. Оценката предхожда мотивацията, която заедно с очакванията участва в избора на поведение или поведенческа стратегия. Очакванията за
ниска резултатност и лошо изпълнение на поведението пораждат тревожност. Високата тревожност по-скоро би мотивирала индивида да избягва поведения, които
приема като застрашаващи самочувствието и самооценката му. Бягството е и една
от възможните копинг стратегии (стратегии за справяне със стрес и тревожност).
Съществува алтернативна копинг стратегия – съпротива, борба със застрашаващите
стимули и ситуации чрез прилагане на необходимите за това умения.
Регулативната функция на Аз-ефективността върху цялостното функциониране на индивида е обяснено чрез въздействието на възгледите за собствената ефективност върху четири основни психични процеси – когнитивни, афективни, мотива203
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ционни и селективни. Значително е влиянието на Аз-ефективността върху познавателните процеси, особено върху мисленето и целеполагането. Възгледите за висока
Аз-ефективност и вярата в собствените способности води до избиране на задачи с
по-висока трудност – т.е. поставяне на по-високи цели. Ниската самооценка насочва
мисленето към разработване на хипотетични, въображаеми сценарии, свързани с неуспех. Обикновено в тези сценарии във фокуса на внимание са личната неефективност, собствените слабости и предполагаеми възпрепятстващи постижението събития.
Вярата в постижимостта на целите помага за разработването на сценарии, в които са
включени повече успешни начини на действие. Високата Аз-ефективност подобрява
аналитичното мислене, докато ниската Аз-ефективност поставя акцента върху ирационалното мислене, което пречи на правилното планиране и изпълнение на действията [1].
Според Бандура, дори когато са налице добре развити умения, представите за
ниска собствена ефективност биха попречили тези умения да бъдат прилагани адекватно и успешно. Аз-ефективността въздейства върху процесите на учене и на вземане на решения. Тя модифицира когнитивните процеси: процесите на анализ на
факторите, които са довели до определени резултати, както и процесите на анализ
на очакваните и предвидими последици от собствените действия. Субективното усещане за висока собствена ефективност и доверието в собствените способности ще
насърчават полагането на усилия за изпълнение на поети ангажименти дори при
наличието на постоянно нарастващи препятствия или постоянно увеличаващ се натиск на повишаващите се социални изисквания. Преодоляването на неяснотите и
противоречията в получаваната информация изисква не само добри умения за
когнитивна преработка на информацията, но и настойчивост, чийто източник е усещането за висока Аз-ефективност [4].
Аз-ефективността силно повлиява мотивационната регулация на поведението чрез въздействието на вярванията в собствената ефективност върху процесите
на каузална атрибуция. Човек е склонен да избира и реализира тези поведения, от
които очаква високи резултати и вярва, че те могат да бъдат постигнати чрез собствени усилия и благодарение на собствените способности. Вярванията относно личната ефективност влияят върху нивото на мотивация. При висока мотивация хората
са способни да полагат повече усилия и да бъдат упорити в постигането на желаните цели в по-дълги периоди от време. В случай на провал е нормално, според
Бандура, човек да започне да се съмнява в себе си, но при уверените в себе си индивиди много бързо се достига до пълно възстановяване на високите нива на възприемана Аз-ефективност [2]. Хората, които не вярват в своите способности, са
склонни при първите възникнали пречки и трудности да се откажат от своите аспирации и намерения, а при провал трудно и бавно възстановяват себеувереността,
самочувствието и самооценката си.
Влиянието на вярванията за Аз-ефективност засяга и регулацията на афективните процеси – вярваният за ниска собствена ефективност и неспособност да
бъдат контролирани ситуации, свързани със заплаха, пораждат високи нива на тревожност и вътрешно напрежение [1].
Селективните процеси също са регулирани от вярванията за собствената
ефективност. Хората правят избори, свързани с професия, дейности и социално
обкръжение, като вярват, че разполагат с необходимите за справяне способности.
Хората, които вярват в аз-ефективността си, имат по-високо ниво на претенции,
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избират по-трудни задачи, привързани са към целите, които са избрали; фокусирани
са върху задачата, а не върху собственото представяне; след неуспех лесно възстановяват чувството си за лична ефективност; не се отказват от изпълнението на задачата при първата трудност, демонстрират настойчивост и упоритост при достигане на
целите [1]. Чрез упражняването на избори, основаващи се на възгледите за Аз-ефективност, ние участваме в такива ситуации и дейности, в които бихме могли да демонстрираме способностите си и дори да ги развием. Отново личните избои, основани на Азефективността, ни отдалечават от социални ситуации и дейности, изискващи способности и усилия, които превишават капацитета на личността за справяне [3].
Бандура определя Аз-ефективността като движеща сила на личността, която е
характерна за всички хора. Хората не са пасивно реагиращи на средовите влияния,
т. е. не средата контролира поведението чрез стимули, които отключват определени
реакции – има място за личен избор на базата на себерефлексия. Човекът не е
реактивно същество, а активно. От оценката – от рефлексията върху поведението,
зависи мотивацията за продължаване или за модифициране линията на поведение.
Рефлексивните разсъждения могат да сравняват предишни и сегашни резултати от
действията или предишно изпълнение на същата поведенческа стратегия. Рефлексията може да бъде по посока на обмисляне на по-успешни стратегии на поведение, които са в границите на възможностите на индивида и които биха довели до
достигането на желани резултати в бъдеще. За да изгради собствената си Аз-ефективност, човек черпи информация от четири източника [12]:
¾ информация относно предишно представяне;
¾ информация, получена чрез наблюдаването на хора, чието поведение служи за модел;
¾ вътрешно убеждаване по посока на упоритост и настойчивост при полагане на усилия;
¾ психологическото състояние на индивида – наличието на тревожност,
която ще влоши използването на когнитивните умения и протичането на
познавателните процеси.
Важен за формирането на оценката за собствената ефективност е процеса на
рефлексия върху постигнатите резултати и установяването на успешните стратегии
за действие, както и отчитането на неуспешните действия, които ще отпаднат от
поведенческия репертоар. Без процес на рефлексия върху връзката между действията и постигнатото от тях не може да се очаква висока Аз-ефективност – нито
вътрешна увереност в способността за справяне с проблемните ситуации. Поведението зависи и от себеувереността, която от своя страна се основава на оценката на
личната ефективност. Високата себеувереност (висока оценка на Аз-ефективността)
води до висока мотивация и обратното: ниската оценка на Аз-ефективност е в основата на ниска себеувереност и ниска мотивация.
Според Бандура усещането за Аз-ефективността е свързана с оценяването на
способностите за извършване на определено действие или поведение, което води до
желани резултати, но винаги в конкретна ситуация. Ефективността не е обща преценка или предиспозиция. Общата приложимост (generality) като атрибут на Азефективността е въведено от Бандура и регистрира доколко очакванията за ефективност в една ситуация могат да бъдат разширени и пренесени върху други аналогични ситуации [12].
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Изследвания на Аз-ефективността в полето на употребата, злоупотребата
и зависимостта от алкохол и психоактивни вещеста.
От описанието на понятието за Аз-ефективност следва, че хората с ниска Азефективност ще имат високи очаквания за ниска ефективност на поведението и лошо изпълнение на задачата. Това очакване ще повиши нивото на напрегнатост и
тревожност, а постоянните провали могат да доведат до генерализиране на тревожността и превръщането й в постоянно неспецифично състояние. Нейното туширане
може да стане постоянна задача на индивида и за целта той може да прибегне до
самолечение с алкохол, тютюнопушене или психоактивни вещества. Един такъв модел на справяне или копинг стратегия може да обясни активното ангажиране с
прием на наркотици като опит за справяне с тревожността.
През 2006 г. е изследвана връзката между социалната тревожност, позитивните очаквания за социално улесняване на поведението и Аз-ефективността за избягване на тежките запои при употребата на алкохол. Резултатите показват, че найважните променливи, свързани с употребата на алкохол са очакванията за социално улесняване и Аз-ефективността за избягване на тежки епизоди на пиянство.
Социалната тревожност е свързана със зависимостта от алкохол и с проблемите породени от него, но не и с количеството на консумирания алкохол. Другите две променливи са свързани, както с консумацията, така и с възникването на зависимост и с
появата на проблеми, породени от алкохола. По-високите нива на социална тревожност не водят до увеличаване количеството консумиран алкохол, но са свързани с
формирането на зависимост. [10].
През 50-те години на миналия век компонентите на Аз-ефективността са
включени в изследванията на етиология та на зависимостите. Една възможна хипотеза е, че хората с добри умения да отказват по-трудно биха се ангажирали с поведение на употреба, защото ще имат високи очаквания да се справят на база умения в
ситуация на предлагане на наркотик. Тези умения, свързани с личната Аз-ефективност, могат да бъдат подобрени. Превенцията на зависимости може да има за цел
редуциране на психичното напрежение и тревожността чрез техники за релаксация –
визуализация, автогенен тренинг, медитация. Намаляването на напрежението от
своя страна ще повлияе благотворно върху процесите на когнитивна оценка на собствената ефективност и уменията за справяне [12].
Изследванията на Аз-ефективността при употребяващи ПАВ през последните
години са силно интензифицирани. Достигнати са нови резултати и тенденции с
неоспорима теоретична и практическа стойност. Високите резултати при измерване
на Аз-ефективността корелират с по-дълъг период на ремисия, а по-ниските резултати са свързани с по-кратка ремисия и по-скорошен рецидив в опитите за контрол
и въздържане от употреба на кокаин, а вероятно и на други, въздействащи върху
мозъчната биохимия субстанции [8].
Корелацията между измерванията на общата и на специфичната Аз-ефективност са ниски, което означава, че свързаната с наркотици Аз-ефективност не е
свързана с общата Аз-ефективност като променлива. Съществуват полово обусловени различия между измерените равнища на Аз-ефективност в изследването. При жените резултатите на общата Аз-ефективност са по-ниски от тези на мъжете. Жените
имат по-слабо доверие в способността си да постигат цели, както и в способността
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си да планират успешното постигане на желаните цели. Резултатите по специфичната Аз-ефективност, която е свързана с въздържане от употреба на наркотици, също
се различават значимо при изследваните лица, в зависимост от половата им принадлежност. При жените специфичната Аз-ефективност е по-ниска, което показва, че
жените като цяло имат по-слабо доверие в собствените си способности да се въздържат от употреба на наркотични вещества в различни ситуации [6].
Обобщените резултати от изследването на специфичната Аз-ефективност,
свързана с въздържането от приемане на ПАВ, са публикувани през 2008 година.
Аз-ефективността, свързана с въздържане от прием на ПАВ, е силен предиктор на
успешни резултати от лечението при зависими от алкохол, кокаин, хазарт и тютюнопушене. При зависимите от кокаин измерената висока Аз-ефективност на входа в
терапевтичната програма е предиктор на статистически значими нива на въздържане от употреба по време на лечението. Изследванията на нивото на аз-ефективността, свързана с въздържание в рамките на един месец след приключване на лечението, доказват значимо по-високи нива на ефективност в сравнение с участниците,
които са направили рецидив преди изтичането на първия месец. Следователно
високата специфична Аз-ефективност е надежден индикатор за по-малка употреба
или въздържане от употреба в бъдеще. Повишаването на специфичната Аз-ефективност зависи от формирането и развиването на копинг умения (умения за справяне),
когнитивното функциониране, способността за учене, мотивацията и преживяването на позитивните ефекти от въздържането [9].
Повишаването на специфичната, свързана с алкохола Аз-ефективност, в рамките на едногодишни лечебни програми е силен предиктор на краткосрочна едногодишна ремисия след лечението. Измерените равнища на Аз-ефективността остават
стабилни в последващия 15-годишен период. В това изследване по-високото първоначално подобрение в свързаните с алкохола проблеми и бързото понижаване на
импулсивността, противоположно на очакванията, не е свързано с дългосрочно поддържане на високи нива на Аз-ефективността [11].
Резултатите от изследването различията между субтиповете алкохолно зависими по отношение на степента на Аз-ефективност [7] показват наличие на статистически значими различия между Тип А и Тип Б алкохолици относно вярванията
им, че могат да се въздържат от прием на алкохол, но само при изследваните лица,
които са посещавали групи на анонимни алкохолици в продължение на 9 месеца.
Тип А зависимите от алкохол (при които няма биологично предразположение и
зависимостта е по-лека в сравнение с тип Б) вярват в значимо по-висока степен, че
могат да се въздържат от прием на алкохол в сравнение с тип Б алкохолиците, но
само в случаите на девет месечна групова рехабилитационна работа. Различия в
първоначалните вярвания за собствената ефективност в зависимост от типологичната принадлежност преди включването в групите не са били отчетени.
Заключение:
Възприеманите високи нива на Аз-ефективност корелират с по-ниски нива на
употреба на алкохол и психоактивни вещества и по-малка тежест на проблемите,
свързани с употребата. В изследванията на Аз-ефективността в областта на зависимостите се очертават следните тенденции:
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І. Изследвания върху Аз-ефективността като предиктор на продължителни
периоди на ремисия.
ІІ. Аз-ефективността като предиктор на употребата на алкохол и психоактивни вещества.
ІІІ. Изследвания на резултатите от лечението, опосредствани от резултатите
от интервенциите, насочени към повишаване на Аз-ефективността.
Статията селективно представя основните тенденции през последното десетилетие в изследванията на Аз-ефективността като предиктор на тежестта на зависимостта и на проблемите, свързани с нея; като предиктор на продължителността на
ремисията и като опосредстваща лечебните ефекти променлива. Необходимо е позадълбочено, пълно и систематично обзорно представяне на изследванията в тази
област и на техните резултати. Създаването на пълен преглед на постиженията,
отразени в научната литературата ще ни даде възможно най-пълната представа за
мощното въздействие на вярванията в собствената ефективност върху процесите на
саморегулация, при поддържането на чувството за контрол върху собствения живот
и при планирането на промяна. Тези изводи са особено важни при планирането на
рехабилитационните усилия за поддържане на продължителни периоди на въздържание от употреба на алкохол и психоактивни вещества и изграждане на нов начин
на живот извън контрола на тези вещества.
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ФУТБОЛИСТИТЕ БИХА ЖУРНАЛИСТИТЕ НА МАЧА
„МЕСТНИ ИЗБОРИ БУРГАС 1999”
ас. Юлия Шаповалова

POLITICAL ADVERTIZING IN BURGAS MUNICIPALITY IN
1995 YEAR
Julia Shapovalova
Abstract: The present exploration concerns the political advertising in newspapers in
Burgas during the municipal elections in 1999. The aim of the exploration is to
understand is there equality in election campaign coverage of individual candidates, what
are the types of political advertising and does media help to make an informed and
objective choice.
Key words: political advertising, elections, local government, Burgas Municipality.
На местните избори през 1999 спокойният тон в кампанията е вече минало.
Ожесточена медийна битка между кандидатите, все по-силен стремеж на бизнеса
към властта, интерес и от силови структури, както и футболни изненади. Бум и в
медийния бранш, който в този период изживява количествен пик. Това е кратката
характеристика на кампанията за местни избори 1999 в Община Бургас.
Броят на ефирните медиите продължава да се увеличава след края на местните избори през 1995-а година, но вестникарският бранш търпи трусове и метаморфози – едни издания спират да излизат, други започват, трети се трансформират. В
този период излизат ежедневниците „Черноморски фар”, „Бургас днес”, „Бургас
днес и утре”. „Черно море – юг” е прекратил съществуването си. Седмичниците са
представени от вестниците „Свободен бряг”, „Бизнес юг” и ведомственият вестник
„Нефтохимик”. Два пъти в месеца излиза и „Морски вестник”, на чиито страници
намират отражение проблемите на моряците (също немалка част от населението на
Бургас), както и статии, свързани с морето.
На вестникарския пазар стартира нов вид издание – местно, но вложено в
националните вестници „Труд” и „24 часа” (вече собственост на ВАЦ – огромна
германска медийна империя, притежаваща издания не само в Германия) – съответно „Морски Труд” и „24 часа – море”. Това са нови приложения, които ВАЦ-овите
издания пускат на пазара в големите градове на страната – Бургас, Пловдив, Варна,
Стара Загора – 8 страници вестник, списван изцяло от два местни екипа. Еднаква е
само рекламата – тя е огледална в двете местни издания, както и в националните.
„Притурките”, както ги наричат местните журналисти, започват да излизат през
1998-ма година, първоначално веднъж в седмицата, а в изследвания период – два
пъти – във вторник и четвъртък. В сравнение с чисто местните вестници, те се
характеризират с разчупена графика и много по-добро качество на печата.
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Появата на двете приложения не се възприема добре от местните вестници,
тъй като битката за рекламодателите става жестока. Местните издания не могат да
предложат този двоен тираж, който гарантират „Труд” и „24 часа” заедно, както и
дъмпинговите цени на рекламата. Те излизат с протестни статии срещу новите приложения, сигнализират до Комисията за защита на конкуренцията. Вестник „Черноморски фар” дори пуска на първата си страница слогана: „Морето не е провинция,
Бургас не е притурка”. Неравната битка довежда до спад в тиражите на местните
вестници, първоначално незначителен, но впоследствие – все по-сериозен. Въпреки
това те не изчезват от пазара. Към настоящия момент броят на вестниците в
Бургас е 9 – рекордна цифра.
Радиостанциите със собствени, местни новини са представени сега от „Гларус”,
„Южен бряг”, „Мая”, „Браво”, „Дарик”, „Веселина”, „Атлантик”, Радиовъзел Бургас
(общо 8).
Местните телевизии вече са четири – към ефирната РЕНТ и кабелните ТВ
Микс и СКАТ се е присъединила и RN телевизия с местния си „Канал 0”.
За разлика от досегашните избори, сега медийната кампания не е спокойна,
напротив. Появяват се първите публикации за натиск върху медиите. Във фокуса на
общественото внимание е РЕНТ телевизия. От възхода й през 1995-а година вече
няма и следа – кабелните телевизии са покорили значителна част от пазара, предлагат конкурентен продукт – няколко телевизионни и филмови канала, докато ефирната разчита само на една ефирна програма със собствена продукция. С таксите,
които абонатите плащат на кабелните телевизии, те могат да си позволят да се самоиздържат и да инвестират в техника. Ефирната телевизия разчита само на реклами,
и то от местни фирми – други приходи тя няма. Към настоящия момент те не са достатъчни, за да издържат такава огромна структура и се появяват първите намеци,
че телевизията се крепи на финансови инжекции от различни политически сили.
РЕНТ подкрепя настоящата общинска управа в лицето на кмета Йоан Костадинов, който е кандидат за още един мандат. Общинското издание „Бургас днес”
съобщава, че върху телевизията е оказван натиск [1]. Екипът й бил принуждаван да
пусне в ефир предаване с премиера Иван Костов, който тогава е в Бургас за подкрепа на синия-кандидат кмет, основен опонент на Йоан Костадинов. Вестникът съобщава, че телевизията е била запечатана, политическото предаване „Паралакс” – свалено от ефир, главният редактор – отстранен. Същия ден собствениците на другите
три телевизии – СКАТ, ТВ микс и RN телевизия са били извикани в местната
централа на СДС, за да свалят своите предавания и след 20.30 ч. да тече открито
студио с премиера Иван Костов. Прякото предаване е трябвало да включи въпроси в
ефир, но те са били подготвени предварително и спуснати на водещите. Собствениците на телевизиите са били заплашени, че няма да получат лиценз, ако не излъчат
предаването.
Вестникът в няколко броя подред пише, че телевизията е купена от синия депутат Йордан Цонев, който е ползвал подставено лице – човек с фалшив паспорт.
Покупката е била направена, за да може да се контролира телевизията и да се неутрализира влиянието й.
На фона на тези публикации, малко позакъснели са правилата за отразяване
на предизборните кампании, гласувани и приети на съвет на регулаторния орган –
Национален съвет за радио и телевизия (НСРТ). Те идват постфактум, след като в
Бургас скандалът тече с пълна сила [2].
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За да класифицираме политическата реклама на тези избори, отново ще
използваме класификацията на С.Ф. Лисовский [3]. Той дели изданията на няколко
типа, според политическото им пристрастие и принадлежност: 1. Политически неутрални; 2. Поддържащи идеологията на този или онзи политически лагер; 3. Органи
на определени партии или коалиции. В това число влизат и издания, които по някакъв начин се управляват и ръководят от политически лидери (било като членове
на редколегията, било като учредители или собственици); 4. На последно място –
издания, пуснати специално за изборите.
Политическата реклама също се разделя на няколко вида: 1. Аудио-визуална –
аудио- и видеоклипове, плакати, рекламни карета, листовки, флаери; 2.Програмни
документи и изявления на политици – речи, обръщения, програми, дискусионни
материали; 3. Произведения на традиционните журналистически жанрове, адаптирани за рекламни цели – (репортажи, интервюта, очерци, портрети – както в аудиовизуални, така и в печатни медии).
Други автори дават още едно деление на политическата реклама [4]: 1. Реклама на името – проста по оформление, назоваваща само името на кандидата, способна да помогне за идентификация на името и да създаде ефект на присъствие;
2. Реклама на биографията – може да бъде ефективна, ако умело се оформи
имиджът на кандидата, „обърната” към хората, формира доверие към него; 3. Проблемна реклама – дава акцент за 2-3 основни за кандидата въпроси, може да помогне
да се разкрие темата на кампанията и да се контролират дебатите; 4. Контрастна
реклама – много по-ефективна от предходните, ако създава ярък контраст между
рекламирания кандидат и неговите опоненти по отношението им към определени
въпроси, такава реклама позволява да се дадат на избирателите конкретни мотиви за
гласуване за рекламирания кандидат, а не за неговите опоненти, рекламният
материал трябва да бъде прост, кратък и ясен; 5. Материал „за поддръжка” – създава
доверие и уважение към кандидата, доколкото в него се изброяват известни обществени фигури, поддържащи рекламирания кандидат.
Пет са парламентарно представените партии към този момент в Република
България, която се управлява от 38-ото Народно събрание. ОДС („Обединени демократични сили”, съставена от СДС и Демократическата партия) има 137 мандата,
Демократична левица (БСП, ПК „Екогласност”, БЗНС „Ал. Стамболийски”) – 58,
ОНС („Обединение за национално спасение”, съставено от ДПС, БЗНС „Никола
Петков”, Партия на демократичния център, „Зелена партия”, „Нов избор”, Федерация „Царство България”) – 19 и Български бизнес блок – 12.
В местните избори в Бургас не е спазен моделът на коалициите, като се изключат кандидатите и листите на ОДС и Демократичната левица. Кандидаткметовете на тези избори са 7: Васил Русев Илиев – Коалиция ОДС; Димитър Йорданов
Алексиев – Коалиция „Бургаско гражданско обединение”, „Демократична алтернатива – 99”; Живко Димитров Нечев – коалиция „Земеделско единство”; Иван
Тодоров Тагавов – независим, издигнат от инициативен комитет (включващ
общински съветници от Бизнесблока); Йоан Кирилов Костадинов – тогавашният
кмет, издигнат като независим, но подкрепен от БСП; Никола Георгиев Карагьозов –
Българска Евролевица; Пенчо Стоянов Янов – Коалиция „Обединени земеделски сили”.
24 са листите с кандидати за общински съветници. Това са едни от найанонимните избори от 1991-ва година насам. Имената на кандидатите за съветниците не се пазят нито в „Държавен архив”, нито са изписани по бюлетините, каквато
е практиката на изборите досега. Единственият начин да бъдат възстановени част от
тях, са от местните вестници по това време, в които грешката не е изключена.
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Бизнесът вече проявява интерес към властта не само чрез партиите,
окачествили се като бизнес-партии (БББ), а и под други форми. Двама от кандидатите са типични представители на бизнеса – Иван Тагавов е крупен селскостопански производител, а Пенчо Янов – също бизнесмен, който се занимава със земеделие.
Разцеплението на земеделците, започнало на национално ниво, се пренася и
тук – има двама кандидати, зад които стоят земеделски формации.
Представители на силови структури също се стремят към властта.
Кандидат за общински съветник е Найден Милков, основател на „Първа частна милиция” заедно с покойния Георги Николов – Мечката. Двамата са смятани за хора
на групировката ВИС-2. На тези факти медиите не обръщат внимание. Липсват
анализи, липсват зададени въпроси, защо се стремят към властта и с какво ще
обогатят местния парламент. Липсва дори намек за обвързаността на кандидатите
със силовите структури.
Основната битка на тези избори е между кандидата на ОДС Васил Илиев и
тогавашния кмет Йоан Костадинов. Социологическите агенции са противоречиви.
Те дават преднина на Васил Илиев, а в навечерието на изборите прогнозират, че
двамата кандидати ще отидат на балотаж. (в-к „Компас”, 7 октомври 2007, „Грешки
в прогнозните резултати за изборите в Бургас”, в-к „Капитал” (11.09.1999)
Това е първата яростна кампания от началото на демокрацията и
първата най-разточителна такава. В тази кампания за първи път се лансират и
намеци за покупка на гласове. Кампанията е
свързана и с упоменатия вече натиск над ефирни
медии – покупка на ефирната РЕНТ телевизия,
спиране на предаването „Паралакс”, което критикува синята власт. Водещият на „Паралакс” –
журналистът Валентин Касабов, по това време
също е кандидат за общински съветник – от партия „Гергьовден”. Фактът, че телевизията и предаването са спрени, е умело използвано от него в
битката на изборите. „Валентин Касабов – авторът на спряното предаване „Паралакс”, е изписано в рекламните карета, които кандидатът за съветник използва при предизборната борба. На
тях Касабов е облечен в камуфлажни дрехи, а
посланието е следното: „Маскирал съм се във
вид, удобен за синята власт. Време е да решим –
победоносци или посерковци”.
Вестникарските страници се превръщат в бойно поле, на което кандидатите
се борят за надмощие. Някъде в краката им са смотани принципите за неутралност,
предоставяне на възможност за информиран избор, плурализъм, обективност, безпристрастност в името на читателя.
ОДС започват кампанията си първи, те разполагат и с най-голям бюджет,
което личи от изобилните и големите вестникарски карета. Малко преди изборите
правителството на Иван Костов продава „Нефтохим” на частната руска компания
„ЛУКойл”. На изборите местата, ползвани за светлинна реклама на „ЛУКойл”, сега
осъмват с лика на синия кандидат-кмет. Това са повече от 30 светлинни, табла,
разположени на уличните стълбове по протежението на бул. „Демокрация”.
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В подкрепа на синия кандидат работят и повечето бургаски медии, кои явно,
кои – не толкова. Трите телевизии, останали след закриването на РЕНТ, подкрепят
Васил Илиев. За него работи и вестник „Черноморски фар”. Това се потвърждава не
само от големите портрети на Васил Илиев, разпънати по страниците, но и от яростните заглавия срещу неговия опонент [5]. Само няколко от тях са достатъчни, за да
се направят изводите за кого играе медията. „Бивши кадри на ДС ще водят кампанията на Костадинов”, „Червеният кмет на Бургас превърна „Меден рудник” в
гето”, „Кметът Костадинов реагира 3 дни след бедствието в Равнец” (Черноморски
фар, 8 октомври 1999 г., бр.172; 10 октомври 1999 г., бр.174). Срещите и предизборната кампания на опонента Костадинов липсват на страниците на вестника, ако го
има, той е представен само в негативна светлина.
Останалите кандидати са почти незабележими на фона на основната фронтова линия синьо – червено. Макар да ги има, при това немалко. С политическа реклама във вид на карета присъстват Иван Тагавов (неговата кампания започва найрано, доста по-рано от официалния старт), Димитър Алексиев, чиито прояви се срещат и в новинарската част на вестника. Карета имат също Никола Карагьозов и
Евролевицата. Но в новините абсолютният фаворит е Васил Илиев, на неговите
срещи и прояви са посветени дори и челата на „Черноморски фар”
Този път място на вестникарските страници са намерили и кандидатите за общински съветници. Своите лица представя Евролевицата, ОДС също запознава
читателите със своите кандидати и техните биографии – представена е цялата листа.
Издаваният и финансиран от общината вестник „Бургас днес” отвръща не помалко активно на ударите на „Черноморски фар”. Все пак Йоан Костадив освен
кандидат, е и действащ кмет: „БСУ под гилотината на синия кандидат-кмет”
(1 октомври 1999 г., бр.1901); „СДС-протежета лъжат за финансовото състояние на
ОРБ (болницата)” (2 октомври 1999, бр.1902), „Стъпкаха закон в услуга на сините”
(3 октомври 1999 г., бр.1903). Вестникът единствен отразява затварянето на РЕНТтелевизия и свалянето от ефир на предаването „Паралакс”. Има и директни обвинения за купуване на гласове. Първите намеци от началото на демокрацията:
„СДС хвърли над 180 милиона лева за изборите” (12 октомври 1999 г.), „”Хора на
Васил Илиев плащаха на циганите да гласуват правилно” (24 октомври 1999 г.).
В общинския вестник с карета участват кандидатите Апостол Апостолов,
Димитър Алексиев, Живко Нечев, кандидатите за общински съветници Зияд ел
Масри, кандидатите за съветници на Евролевицата, Христо Порточанов – също кандидат за общински съветник и водач на листата на Зелената партия. Приоритетно
във вестник „Бургас днес” се отразяват кандидат-съветниците на БСП, дава им се
широка трибуна, а на Йоан Костадинов се отделят цели страници с огромни портрети.
Вестник „Бургас днес и утре” представя кандидатите балансирано, обективно. Вестникът не заема очевидна страна, не може да бъде обвинен в пристрастност
или яростна защита на никой от кандидатите.
Вестниците „Морски Труд” и „24 часа местен”, които излизат във вторник и
четвъртък, дават трибуна на повечето от кандидатите, във вид на интервюта. Не
заемат страна, няма пристрастие и негативно натоварени заглавия. Каретата се
появяват в края на предизборната кампания, но са големи и изпълват цели страници –
Йоан Костадинов и Васил Илиев са на огромни портрети.
Материали, които в други местни вестници са представени като чисто
журналистически, тук са „платени публикации” и са визуално отделени от
новинарската част на изданията. Тук вече се среща и рекламата тип „поддръжка” –
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използва я Васил Илиев. Авторитетни фигури от бургаската общественост, артисти,
лекари, обясняват защо той е техният кандидат и защо биха гласували за него.

Политическата реклама търпи огромна еволюция в сравнение с тази на
предходните избори. Тук вече има изкуство, замисъл, разчупеност, цвят тъй като и
печатните възможности го позволяват. Използват се всички изброени и познати форми
досега – както и реклама в чист вид, така и журналистически адаптираните й форми.
В „Морски Труд” и
„24 часа местен” има реклами
на Васил Илиев, Йоан Костадинов, Димитър Алексиев.
Същите кандидати, заедно с
Иван Тагавов и Христо Порточанов са представени и с
интервюта в редакционната
част на изданията. На другите
кандидат-кметове думата не
е дадена, което не говори за
обективност.
Вестник „Нефтохимик” и „Морски вестник” не вземат отношение към кампанията. Седмичникът „Бизнес юг” отразява само Васил Илиев – интервютата са
само с него, представят го като „бъдещия кмет на Бургас”.
Седмичникът „Свободен бряг” пък изцяло се е посветил на Христо Порточанов, който е негов собственик. Главният редактор на „Свободен бряг” Соня
Георгиева е кандидат за общински съветник в неговата листа. „Мисия Порточанов”
е кръстена рубриката, в която Христо Порточанов, който по това време е и президент на футболния клуб „Нефтохимик” представя своите идеи за развитието на
града. Място е отделено и на Димитър Алексиев.
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Очевидно моделът – собственик на медия – кандидат за властта, продължава
да работи и след миналите местни избори.
За разлика от някои вестници, които вземат страна, в радиостанциите отразяването на кандидатите е по-обективно, но дотолкова, доколкото радиостанциите
имат сключен договор за политическа реклама със съответната партия или кандидат. Същото се случва и с телевизиите. Обективността липсва като цяло, равностойното представяне на кандидатите – също, оттам – и невъзможността на
зрители, читатели и слушатели да направят информиран избор, защото са информирани отчасти.
Посланията на кандидатите
Във вестниците Йоан Костадинов, макар да го има, присъства не с думи, а с
образ. Кметът набляга на направеното, в посланията му няма критики (не и
отправени директно), играе се по тънката струна на чувствителността и емоциите.
Просто „Кметът”.
Кандидатът на ОДС яростно критикува направеното досега, огласява данни
за злоупотреби. Слоганът на кампанията също е най-разточителен на думи в сравнение с останалите: „Той носи нашата сила. Той носи Вашата воля”.
Независимият Иван Тагавов, който се занимава със земеделие, набляга на
досегашния си опит в частния бизнес. През 1995-а година акад. Тагавов е обявен за
„Фермер №1”. Внушението е следното – след като осигурявам хляб на стотици хора, съм в състояние да управлявам и града. «Към морето! Избираш верния курс», е
избрал за послание капитанът Димитър Алексиев, разчитайки на неразривната
връзка между бургазлии и морето. Моряшкият поминък е традиционен за града, а в
Пристанище Бургас по това време работят около 2500 души. Неслучайно Димитър
Алексиев е сниман и с капитанската си униформа, на фона на морето.
«Нашите кандидати са експерти със свободна политическа мисъл» е посланието на Живко Нечев, чиято кандидатура е издигната от земеделска формация.
Слоганът е неясен и не е концентриран към предполагаемата целева група, която би
трябвало да бъде съставена от последователи на земеделската идея. Същата грешка
е допусната и в посланието на Пенчо Янов, който е кандидат на «Обединени
земеделски сили». Макар ключовата дума «обединени» да е упомената отново в
него – «Община Бургас – обединена, обновена», самият слоган е неясен и неправилно насочен и оксиморонен – разцепени земеделци зоват към обединяване, а същевременно излизат на изборите с различни кандидатури.
Резултатите:
181 357 са избирателите в Община Бургас, от които правото си на глас
упражняват 87 214 (48,09%).
Резултати от гласуването за кмет: Васил Русев Илиев – Коалиция ОДС –
28,09% (23 933 гласа); Димитър Йорданов Алексиев – Коалиция „Бургаско
гражданско обединение”, „Демократична алтернатива – 99” – 1,74% (1480); Живко
Димитров Нечев – коалиция „Земеделско единство” – 0,88%; Иван Тодоров Тагавов
– независим, издигнат от инициативен комитет – 7,85% (6687 гласа); Йоан
Кирилов Костадинов – независим, подкрепен от БСП – 60,5% (51 551 гласа);
Никола Георгиев Карагьозов – Българска Евролевица – 1,05% (891 гласа); Пенчо
Стоянов Янов – Коалиция «Обединени земеделски сили» – 0,4% (344 гласа).
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Резултатите съответстват на водената кампания. Кандидатите, които наймного и трайно присъстват в медиите, са получили гласове, реципрочни на
присъствието си. Но въпреки факта, че вестници, радиостанции и тв ефир са залети
от кандидата на ОДС Васил Илиев, той не успява дори да отиде на балотаж. Йоан
Костадинов печели още на първия тур, макар медийните му изяви да са значително
по-малко, отколкото на съперника му. Изводите са два: Йоан Костадинов трайно
присъства в медиите по време на четирите години мандат, което очевидно е
достатъчно, за да бъде разпознаваем и предпочитан. И второ – прекаляването
винаги е вредно, особено когато се извършва само месец, два или три преди самите
избори. Кандидатите би следвало да помнят и знаят това – за да имат преднина пред
един действащ кмет, шествал 4 години по медиите, би следвало регулярно и
постоянно и те да присъстват в медиите, бавно и търпеливо да градят своя образ.
Резултати от гласуването за общински съветници: БЗНС „Никола Петков” – 1
мандат (2480 гласа); БББ – 2 мандата (2810); Коалиция ОДС – 15 мандата (21 208);
Коалиция БСП – 16 мандата (22 371); Коалиция „Бургаско гражданско обединение”,
„Демократична алтернатива – 99” – 1 мандат (2107); БКП „Георги Димитров” – 1
(1364)
Движение „Гергьовден” – 2 (3713); Найден Митков Милков – 1 (1828 гласа)
Българска Евролевица – 2 (3663); Зелена партия в България – 8 (11 004);
Коалиция „Български бизнес блок – Демократичен център” – 1 (2505); ДПС – 1 (1679).
Сочената от социолозите за «изненада» на тези избори е Зелената партия.
Резултатът обаче не се дължи на еко-ориентираните бургазлии, нито на разточителната реклама, тъй като такава липсва. Начело на листата с кандидатите за общински
съветници стои Христо Порточанов, президент на футболния клуб „Нефтохимик”.
Използваните от него медии са основно собственият му вестник „Свободен бряг”.
Тиражът на този вестник съвсем не е достатъчен, за да повлияе на 11 004 избиратели. Пътят за успеха е друг – първите кандидати в листата за общински съветници са
известни футболисти от играещия тогава в А-група „Нефтохимик». Посещенията на
мачовете към този момент достигат по 15 000-16 000 души. А на светлинните табла
на стадиона (които спокойно могат да се нарекат визуални медии) преди всеки
футболен мач се изписват номерът на бюлетината и имената на кандидатите, сиреч
на футболистите. Залагайки на естественото желание на запалянковците да подкрепят любимите си футболисти не само на терена, а абсолютно навсякъде, без да
осъзнават каква точно работа имат те в политиката, Христо Порточанов не бърка.
Резултатът му е трета политическа сила в местния парламент – такъв резултат няма
нито един негов конкурент извън парламентарните партии, въпреки напоителното
присъствие по медиите. Футболистите биха, а журналистите изгубиха мача.
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ОТРАЗЯВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА КАЧЕСТВОТО НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ПРИ ТАРИФИРАНЕ
доц. д-р К. Сейменлийски, доц. д-р С. Лецковска, доц. д-р Ст. Моллова
Бургаски свободен университет

DESCRIBING QUALITY CHARACTERISTICS OF ELECTRIC
ENERGY IN TARIFFING
K. Seymenliyski, S. Letskovska, St. Mollova
Burgas Free University
Abstract: In the present tariffs for electric energy report the quality factor is missing.
Quality parameters of electric power influence significant onto the cost price of the
electric power and that is why they must be considered in the forming of tariffs.
Key words: tariffs for electric energy, electric power, cost price of the electric power.
Въведение
В сегашните тарифи за отчитане на електрическата енергия е пренебрегнат
фактора „качество на електроенергията”. Показателите за качесто на електроенергията влиаят съществено върху себестойността на електрическата енергия и затова
трябва да бъдат отчетени при нейното тарифиране.
В някои случаи факторът „качество на електроенергията” повишава цената на
енергията за консуматори, влошаващи показателите ù и предизвикващи допълнителни разходи на доставчика. Тези разходи имат за цел да компенсират неблагоприятното обратно влияние към захранващата мрежа и съответно, към другите консуматори. В други случаи доставчикът трябва да бъде санкциониран затова, че доставя на консуматора некачествена енергия, поради което той търпи загуби.
За преодоляването на тези проблеми в тарифите за продажба на електрическа
енергия трябва да се отразят показателите за качеството на електрическата енергия
според Българският държавен стандарт, който е хармонизиран със стандартите на
Европейския съюз.
I. Фактори, определящи качеството на електроенергията според
българското законодателство
Българският държавен стандарт определя главните характеристики на напрежението на изводите за захранване на потребителите в обществените разпределителни електрически системи с ниско и средно напрежение при нормални условия на
работа. Той дава границите или стойностите на характеристиките, които всеки потребител може да очаква, че се осигуряват.
Обектът на този стандарт е определяне и описание на характеристиките на
захранващото напрежение, отнасящи се до честота, големина, форма на вълната и
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симетрия на трифазните напрежения Тези характеристики се променят в периода на
нормална работа на захранващата система, поради изменение на натоварването,
смущения, причинявани от някои съоръжения и настъпване на повреди, дължащи се
главно на външни въздействия.
Измененията на характеристиките имат характер, който е случаен във времето за всеки отделен извод на свързване, и във всеки определен момент от време –
случаен за множеството изводи на захранване. Поради тези изменения може да се
очаква, че нивата на характеристиките ще се нарушават в малък брой от случаите.
Някои от явленията, влияещи върху напрежението, са изключително непредвидими, поради което е невъзможно да се дадат определени стойности за съответните характеристики.
Стойностите, посочени стандарта за явления като краткотрайни спадания на
напрежението и прекъсвания на напрежението, трябва да се разглеждат в зависимост от условията.
1.1. Термини и определения на Българския държавен стандарт:
 Потребител – лице, което купува електрическа енергия от доставчик;
 Доставчик – страна, която доставя електрическа енергия посредством
обществена разпределителна система;
 захранващи изводи – точка на свързване на уредбата на потребител с мрежата за обществено ползване;
 Захранващо напрежение – ефективната стойност на напрежението в определен момент на изводите на захранване, измерена за определен интервал
от време;
 Номинално напрежение на системата (Un) – напрежение, за което е
проектирана или предназначена системата и за което са зададени определени
работни характеристики;
 Декларирано захранващо напрежение (U) – обикновено е номиналното
напрежение на системата. Ако при споразумение между доставчика и потребителя на изводите се прилага напрежение, различно от номиналното, то това
напрежение е декларирано захранващо напрежение U;
 Ниско напрежение (н.н.) – напрежение, използвано за захранване с електрическа енергия, чиято горна граница на номиналната ефективна стойност е
1 kV;
 Средно напрежение (ср.н.) – напрежение, използвано за захранване с
електрическа енергия, чиято номинална ефективна стойност е 1 ÷ 35 kV;
 Нормални условия на работа – условия, при които се осигурява максимално натоварване на електрическата система и автоматично изключване на
повредите без наличие на извънредни състояния, дължащи се на външни въздействия или на непреодолима сила;
 Кондуктивно смущение – електромагнитен процес, разпространяващ се
по линиите на разпределителната система (понякога се разпространява през
намотките на трансформаторите и засяга мрежи с различни нива на напрежение). Тези смущения могат да влошат работата на уредите, съоръженията или
на системата, или да причинят повреди;
 Честота на захранващото напрежение – честота на повторение на основната съставяща на вълната на захранващото напрежение, измервана през
даден интервал от време;
219

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

 Изменение на напрежението – увеличение или намаление на напрежението, дължащо се обикновено на изменение на общия товар или на част от
товара на разпределителната система;
 Бързо изменение на напрежението – единично бързо изменение на
ефективната стойност на напрежението между две последователни устойчиви
нива с определени, но не конкретно зададени продължителности;
 Флуктуация на напрежението – поредица от изменения на напрежението
или непрекъснато изменение на ефективната или върхова стойност на напрежението;
 Фликер – усещане за неустойчивост на зрителното възприятие, предизвикано от светлинен дразнител с яркост или спектрално разпределение, променящи се във времето;
 Строгост на фликера – интензивност на неприятното усещане от фликер,
определена по метода на Международната електротехническа комисия и
оценявана количествено със строгост на фликера за кратък интервал от време
(Pst – за 10 min) и строгост на фликера за дълъг интервал от време (Plt –
пресметнат от 12 последователни стойности на Pst за време 2h –
12
Psti
);
Plt = 3 ∑
i = 1 12
 Краткотрайно спадане на захранващото напрежение – внезапно намаляване до стойност между 90% и 1% от декларираното напрежение Uc, последвано от увеличаване след кратък интервал от време. Обикновено продължителността на това спадане на напрежението е между 10 ms и 1 min. Дълбочината му се определя като разлика на минималната ефективна стойност на
напрежението по време на спадането на напрежението и декларираното напрежение. Промени на напрежението, при които захранващото напрежение не
намалява по-малко от 90% от декларираното напрежение Uc, не се разглеждат
като спадане на напрежението;
 Прекъсване на електрическото захранване – състояние, при което напрежението на захранващите изводите е по-ниско от 1% от декларираното напрежение Uc. Прекъсването на електрическото захранване може да бъде класифицирано като планирано(потребителите са предварително уведомени за извършване на планови работи в разпределителната система) или внезапно (от
постоянни или преходни повреди, най-често свързани с външни явления,
повреди на съоръжения или смущения). Внезапните прекъсвания се разделят
на продължителни прекъсвания (повече от 3 min), причинени от трайни повреди и краткотрайни прекъсвания (по-малко от 3 min), причинени от повреди с преходен характер. Въздействията от планираните прекъсвания могат да
бъдат минимизирани от потребителите чрез вземане на подходящи мерки.
Внезапните прекъсвания на електрическото захранване са непредвидими случайни явления;
 Временно пренапрежение с промишлена честота – пренапрежение в
определено място с относително дълга продължителност. Временните пренапрежения обикновено се причиняват от комутационни действия или от повреди (например внезапно намаляване на товара, еднофазни повреди, нелинейни процеси);
 Преходно пренапрежение – колебателно или неколебателно краткотрайно
пренапрежение, обикновено бързо затихващо с продължителност от няколко
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милисекунди или по-малко. Преходните пренапрежения обикновено са причинени от мълнии, комутации или от работа на предпазители. Дължината на
фронта на вълната на преходното пренапрежение може да се изменя наймалко от една микросекунда до няколко милисекунди;
 Хармонична съставяща на напрежението – синусоидално напрежение с
честота, равна на цяло число, кратно на основната честота на захранващото
напрежение. Хармоничните съставящи на захранващото напрежение се дължат главно на нелинейните товари на потребителите, свързани на всички нива
на напрежение на захранващата система. Хармоничните съставящи на тока,
протичайки през импедансите на системата, увеличават хармоничните съставящи на напрежението. Хармоничните съставящи на тока и импедансите на
системата, и съответно хармоничните съставящи на напрежението на изводите на захранването варират във времето;
 Междинна хармонична съставяща на напрежението – синусоидално
напрежение с честота между хармоничните съставящи, например честотата
не е цяло число, кратно на основната честота. Междинни хармонични съставящи на напрежението с много близки честоти могат да възникват едновременно, като образуват широколентов спектър;
 Несиметрия на напрежението – състояние в трифазни системи, при
което ефективните стойности на фазовите напрежения или междуфазовите
ъгли не са равни;
 Главни сигнални напрежения – сигнал, насложен върху захранващото
напрежение за предаване на информация в обществената разпределителна
система и до потребителите. Сигналите, използвани в обществената разпределителна система, се класифицират в три типа: пулсиращи сигнали за управление (в обхват от 110Hz до 3000Hz); високочестотни носещи сигнали (в обхват
от 3кHz до 148,5кHz) и главни маркиращи сигнали (краткотрайни промени
във формата на вълната на напрежението).
1.2. Характеристики на захранването с ниско напрежение
Основните характеристики са:
 Промишлена честота. Номиналната честота на захранващото напрежение трябва да бъде 50Hz. При нормални условия на работа средната стойност
на основната честота, измерена над 10s, за системи, свързани синхронно към
обединена електроенергийна система трябва да бъде 50 Hz ± 1% (49,5÷50,5 Hz) 99,5 % от годината и 50 Hz+ 4%÷6% (47÷52 Hz) – за 100% от времето;
 Големина на захранващото напрежение. Стандартното номинално напрежение Un за обществени системи с ниско напрежение е за четирипроводникова трифазна система – Un=230V между фаза и неутрала и за трипроводникова трифазна система – Un=400V между фазите. За системи с ниско
напрежение декларираното и номиналното напрежение са равни;
 Изменения на захранващото напрежение. При нормални условия на работа, с изключение на повреди или прекъсвания на напрежението: 95% от
средните ефективни стойности на захранващото напрежение за 10 min трябва
да бъдат в обхвата на Un ± 10% за всеки период от една седмица и всички
средни ефективни стойности на захранващото напрежение за 10 min, трябва
да бъдат в обхвата на Un=+10%/-15%. В случай на захранване на отдалечени
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райони с дълги линии, напрежението може да бъде извън обхвата на
Un=+10%/-15%. Потребителите трябва да бъдат информирани;
 Големина на бързите изменения на напрежението. Бързите изменения на
захранващото напрежение са главно резултат на изменения на натоварването
в уредбите на потребителите или на комутация в системата. При нормални
условия на работа измененията на напрежението обикновено не превишават
5% от Un, но изменения до 10% с малка продължителност могат да настъпват
по няколко пъти през денонощието. Изменение на напрежението, в резултат
на което напрежението е по-малко от 90%, се разглежда като спадане на
захранващото напрежение;
 Строгост на фликера – При нормални условия на работа във всеки период от една седмица строгостта на фликера Plt ≤ 1 за 95% от дълъг интервал
от време;
 Краткотрайни спадания на захранващото напрежение. Краткотрайните
спадания на захранващото напрежение са главно резултат на повреди в уредби на потребителите или в обществената разпределителна система. Препоръчителни стойности са: за нормални условия на работа очакваният брой на
спаданията на напрежението за една година може да бъде от няколко десетки
до хиляда. По-голямата част от тях имат продължителност, по-малка от 1s и
дълбочина, по-малка от 60%. При това могат да не са чести с голяма дълбочина и голяма продължителност. В някои райони могат да са много чести с
дълбочина между 10% и 15% от Un, в резултат на комутации на електрически
товари в уредби на потребителите;
 Краткотрайни прекъсвания на захранващото напрежение. Препоръчителните стойности за нормални условия на работа за една година са да са в
граници от няколко десетки до няколко стотици. Продължителността на приблизително 70% от краткотрайните прекъсвания може да бъде по-малка от една секунда. В някои документи като краткотрайни прекъсвания се разглеждат
такива с продължителност, не по-голяма от 1 min. В някои случаи се прилагат
схеми за управление, които изискват време на задействане до 3 min с цел да
бъдат избегнати продължителни прекъсвания на напрежението;
 Продължителни прекъсвания на захранващото напрежение. Внезапните
прекъсвания обикновено се причиняват от външни събития или действия,
които не могат да бъдат предотвратени от доставчика на електрическа енергия. Не е възможно да се посочат типични стойности на честотата им на
настъпване за една година и на дълготрайността на продължителните прекъсвания. Препоръчителни стойности: за нормални условия на работа – честота
за една година с продължителност, по-голяма от 3 min – по-малка от 10 или
до 50 в зависимост от района. Препоръчителни стойности не се дават за планираните прекъсвания, защото за тях потребителите се уведомяват предварително;
 Временни пренапрежения с промишлена честота между проводници под
напрежение и земя. Временните пренапрежения с промишлена честота се
появяват главно по време на повреда в обществената разпределителна система или в уредбите на потребителите и продължават до отстраняване на
повредата. Препоръчителни стойности: за някои условия повреда на високата
страна на трансформатор причинява временно пренапрежение на страна с
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ниско напрежение. Тво е за времето, през което е налице повредата. Такива
пренапрежения обикновено не превишават 1,5kV ефективна стойност;
 Преходни пренапрежения между проводници под напрежение и земя.
Преходните пренапрежения не превишават 6kV върхова стойност, но понякога могат да се получат и по-високи стойности. Времето за нарастване на
напрежението до максимална стойност е в широки граници – от милисекунди
по-малко от микросекунда. Енергията на преходно пренапрежение се колебае
значително в зависимост от произхода. Индуктивните пренапрежения обикновено имат по-висока амплитуда, но по-малка енергия от комутационните
пренапрежения, което се дължи на по-голямата продължителност на комутационните пренапрежения. Устойчивостта на защитата срещу импулси в уредбите на потребителите трябва да се избира така, че да се вземат предвид потежките изисквания за енергията на комутационните пренапрежения при
повреда. По този начин ще се покриват индуктираните пренапрежения както
при мълния, така и при комутации в системата;
 Несиметрия на захранващото напрежение – При нормални условия на
работа в продължение на една седмица 95% от средните ефективни стойности
за 10 min на съставящата с обратна последователност на захранващото напрежение трябва да бъде в граници от 0% до 2% от съставящата с права последователност на напрежението. В някои райони, с частично еднофазно или
двуфазно свързване на уредби на потребители, се появява несиметрия от 3%
на трифазните захранващи изводи. В този стандарт са дадени само стойности
за обратната последователност на съставящата на напрежението, защото тази
съставяща е причина за възможни смущения на уредите, свързани към
системата;
 Хармонични съставящи на напрежението. Общият коефициент на хармонично изкривяване (TDH) на захранващото напрежение (включително
всички хармонични съставящи до ред 40) трябва да бъде по-малък или равен
на 8%;
 Междинна хармонична съставяща на напрежението. Нивото на тези
хармонични съставящи се увеличава, поради нарастващото приложение на
честотни преобразуватели и други подобни устройства за управление. В някои случаи такива междинни хармонични съставящи, дори с ниски нива,
могат да доведат до увеличаване на фликера или да причинят смущения на
импулсните системи за управление.
II. Предложение за отразяване характеристиките на качеството на
електрическата енергия при тарифиране
При доставяне до потребителя на електрическа енергия, която не отговаря на
показателите, заложени в Българския държавен стандарт, потребителят не трябва да
заплаща тази електрическата енергия за съответния процент от време, за което е
била доставяна.
Промяната на начина на заплащане на енергията е абсолютно необходима и
се налага от променящата се икономическа ситуация.
За пазарна икономика (при премахване на държавния монопол и свободното
развитие на частната собственост) се изисква реално да се отразява както влиянието на
всеки от потребителите върху разходите на производителя на електрическата енергия,
така и да се установи адекватност и коректност при заплащане на енергията.
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Тази коректност може да се постигне с отразяване на влиянието от страна на
всеки от потребителите върху размера не само на променливите, но и върху постоянните разходи.
Големият дял на условно-постоянните разходи в себестойността на електрическата енергия налага промяна на ценовата политика на енергийната система – от
повишаване цената на електрическата енергия по зоните на товаровата диаграма
към нова тарифа, отчитаща по-пълно разходите за производство, преноса и разпределението на енергията. С това ще се постигне повишаване на енергийната ефективност при производството на електрическата енергия.
На база на горе изложеното следва да се отбележи, че цената на електрическата енергия е фактор, който може да бъде разгледан в два аспекта на влияние върху
източниците на финансиране в енергетиката.
•

•

Първият е свързан с директното влияние на цената върху производствените
разходи и по-специално върху разходите за амортизация в себестойността на
произвежданата енергия. В този аспект цената на електрическата енергия
трябва да се повишава, за да покрива разходите в електропроизводството.
Това повишение обаче, на базата на постигнатата възвращаемост на активите,
трудно може да осигури в краткосрочна перспектива капиталови вложения за
постигане развитие на енергетиката в съответните мащаби при положение, че
продължително време цената е била по-ниска от себестойността и държавата
е субсидирала електроенергийното производство, за сметка на други дейности в енергетиката;
Вторият аспект е свързан с влиянието на цената на електрическата енергия
върху енергоспестяващите техника и технологии, които намалявайки енергийния разход на единица продукция, могат да ограничат размера на инвестициите за нови енергийни мощности. Така косвено, при повишаване цената
на електрическата енергия, се получава намаление на инвестициите за изграждане на нови мощности. Нещо повече, редица експерти считат, че изградената у нас генерираща мощност е достатъчна за задоволяване потребностите на потребителите. Необходимо е единствено да се обезпечи по-висока
енергийна ефективност на промишленото производство, което изисква влаганите инвестиции да се отклонят в друга посока – за съвременни енергоспестяващи техника и технологии.

Провеждането на подходяща ценова политика в електропроизводството ще
спомогне да се преодолее и посоченото противоречие на интересите, а това може да
се постигне чрез провеждането на подходяща национална ценова политика, осигуряваща защита на националните интереси при реализиране на мероприятията в
следните насоки:
•

•

въвеждане на нов начин на заплащане на електрическата енергия чрез приемане на модификация на основно – ценовата тарифа. Тя отчита и инсталираната мощност на потребителите; въвеждането на данъчни преференции за
потребителите, насочени към внедряване на мероприятия, водещи до повишване на енергийната ефективност на промишленото производство;
намаляване на лихвения процент за кредитите за внедряване на технологии за
повишаване енергийната ефективност при производство, пренос, разпределяне, преобразуване и използване на електрическата енергия;
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прецизиране политиката на държавата относно изграждането на производствени мощности от възобновяеми източници;
строг контрол от държавата за изпълнение на показателите за качеството на
електрическата енергия. Потребителят не бива да заплаща за стока и ус-луга,
която не отговаря на Българския държавен стандарт. Този контрол може да се
осъществи сравнително лесно чрез въвеждане на съвременни средства за търговско мерене, които държавата да наложи на електроразпределителните дружества за използване.

Загубите от намаления лихвен процент, с който да се отпускат кредитите на
предприятията за внедряване на енерго-спестяващи мероприятия, следва да бъдат за
сметка на фонд "Енергийна ефективност". Данъчните преференции следва да се
покриват за сметка на бюджета. При тези условия субсидирането на електроенергийното производство, пренос и разпределение е абсолютно необходимо.
Действията на държавата в тези направления могат да доведат до раздвижване ценовата политика и осигуряване по-висока енергийна ефективност на електроенергийната система и съответно достигане на оптимална, обществено-оправдана
себестойност и цена на електрическата енергия.
Изводи
От изброените специфични особености става ясно, че електрическата енергия, макар физически еднородна, има различна себестойност в зависимост от мястото и режима на работа на потребителя. Във връзка с това има благоприятни и неблагоприятни консуматори. В интерес на електроенергийната система е да се поощряват потребителите с благоприятен режим на работа.
Материалната заинтересованост на потребителите, производителите и доставчиците на електрическа енергия се създава с цената на електрическата енергия.
За да отрази влиянието на отделните потребители върху себестойността на
електрическата енергия, цената трябва да бъде диференцирана за потребителите,
производителите и доставчиците на електрическа енергия.
Литература
[1]. Василев A., Цени и ценообразуване, София, 1994 г.
[2]. Цветанов П., Г. Стоилов, Л. Аджарова, Т. Манойлова, Г. Босев, Електроенергетиката на България – Развитие и обществена цена, София, Академично
издателство „Проф. Марин Дринов”, 2009 г.
[3]. С. Лецковска, П. Рахнев, Ст. Моллова, Специфични особенности при тарифиране на електрическата енергия, Годишник БСУ, 2011 г.
[4]. К. Сейменлийски, Ст. Моллова, П. Рахнев, Състояние на тарифната политика в
електроенергийната система на България, Юбилейна научна конференция по повод
10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 14-15 юни 2012 г.
[5]. К. Сейменлийски, С. Лецковска, П Рахнев, Повишаване ефективността на
тарифната политика в електроенергийната система на България, Юбилейна
научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил
Левски”, В. Търново, 14-15 юни 2012 г.
[6]. К. Сейменлийски, С. Лецковска, Ст. Моллова, Образуване на цените на електрическата енергия в България, Юбилейна научна конференция по повод 10
години от създаването на НВУ „Васил Левски”, В. Търново, 14-15 юни 2012 г.
225

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

„ТРАНСПОРТ ПЛЮС” – СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК
доц. д-р инж. Николина Белчева Драгнева
Бургаски свободен университет

„TRANSPORT PLUS” – SOFTWARE OF VEHICLE FLEET
MANAGEMENT
Nikolina Belcheva Dragneva
Burgas Free University

Abstract: The software secures efficient management of the activities in the field of
courier services, delivery, distribution, services by mobile teams, mechanization and car
transport. Transport Plus is optimizing the transport costs and facilitating the activities
related to the operation and maintenance of the motor vehicles. It supports the
dispatchers’ work and the control of the transport trips by GPS system.
Key words: logistics, transport, management.

Управлението на фирмен автопарк е сложна задача и изисква познания по
същинския мениджмънт на автомобилите, както и функции по финансиране, поддръжка, телематика, управление на човешките ресурси (водачите), управление на
разходите за гориво, здравето и безопасността на персонала. Тези функции осигуряват съществено намаляване на разходите по експлоатация на автопарка, което може
да се осъществи от обособена структура в самата фирма или в специализирана в
сферата на флийт мениджмънта компания.
За всеки автомобил е необходимо да се поддържа определена база данни за
курсове, товарителници, разход на гориво и др. С увеличаване на парка тази информация нараства неимоверно и налага използването на софтуерни продукти, с които
да се управляват успешно процесите.
Системата „Транспорт Плюс” подобрява планирането и използването на автомобилите от автопарка като повишава ефективността на използването им. Чрез
нея се постига оптимизация на основни показатели на транспортният процес като:
•
до 30% намаление на общите разходи;
•
до 20% по-малко разходи за гориво;
•
максимално използване на транспортните средства;
•
повишаване дисциплината на водачите;
•
намаляване на излишния и неплатен пробег;
•
точни анализи и мениджърски справки;
•
съкращаване на времето за изпълнение на доставки.
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Софтуерът се състои от отделни модули, които могат да се използват поотделно или в комбинация. Модулите са Автопарк, Сервиз, Логистика, Склад, GPS
Мониторинг и Контрол [1].

АВТОПАРК

СЕРВИЗ

СКЛАД

ЛОГИСТИКА

GPS
МОНИТОРИНГ
И КОНТРОЛ

Фиг. 1. Модули в „Транспорт плюс”
Модул АВТОПАРК е базов модул на "Транспорт Плюс". Без него останалите
модули не могат да работят. В него се поддържат основните регистри, каталози и
номенклатури, както и се управлява основният документооборот.
Модулът обхваща:

• Регистър на транспортните
средства (леки и товарни автомобили,
механизация);
• Регистър на водачите;

• Документооборот, свързан с
обработката на пътните листи;

• Каталог за марки и модели
автомобили с техните характеристики

Модул СЕРВИЗ осигурява планиране, организиране, изпълнение и отчитане
на техническата поддръжка на транспортните средства и машини. Осигурява се
ефективно управление на автопарка чрез планиране на периодите на престой и
избягване на възможността за изпускане на сроковете за технически прегледи, смяна на гуми, и др.
С негова помощ се планират периодични технически обслужвания за всяко
превозно средство – автомобили, строителни и подемно-транспортни машини
(кари), в зависимост от предписанията на производителя. Гъвкаво се оформят графици за тази дейност и съответно се планират и разходите по тях. Ефективната
организация и управление на техническата поддръжка от своя страна спомага за
увеличаване процента на заетост на транспортните средства. Специален подмодул
на програмата следи за състоянието на гумите. В него се води регистър на всички
гуми – зимни и летни, които се поставят на автомобилите, като се дава информация
за пробега на всяка при нейната сезонна смяна.
227

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

Модул СКЛАД дава възможност за управление и отчетност на собствено
складово стопанство. Осигурява поддръжка на складовите наличности от резервни
части, консумативи и оборудване, съхранение на данни за вписването и изписването
на стоки в склада, информация за извършените и предстоящи ревизии.
Модул ЛОГИСТИКА подпомага логистичната дейност, свързана с транспортните услуги. Предоставен е интерфейс за управление на заявки за доставки,
диспечериране изпълнението на доставките, планиране на маршрути и създаване на
разписания за курсове.
Модул Логистика предоставя следните възможности:
• Откриване на свободните автомобили за деня, които ще участват в разпределението на товарите и ще пътуват по определените маршрути;
• Автоматично зареждане или ръчно въвеждане на данни от системата за
"Пласмент";
• Възможност за зареждане на променени данни за деня от отдел
“Пласмент”;
• Автоматизирано асоцииране на планирани курсове с курсове на конкретни превозни средства за работния ден;
• Преглед и редакция на данните за курс;
Свободни
автомобили

Автомобили

Мониторинг
Пътни листи

Условия за
разпределение

Разпределение
на товари

Фиг. 2. Процес на разпределение на товарите по автомобили
На фиг. 2 е представен процесът на организиране и разпределяне на товарите
по автомобили. Свободните автомобили за деня се идентифицират на базата на данни от регистрите в модул Автопарк и модул Мониторинг. Разпределението на товарите по автомобили може да бъде направено ръчно или автоматично чрез дефинирани правила. На базата на направеното разпределение се изготвят пътните листа и
справката за товарите /товарителницата/.Той е разделен на 2 подмодула [2].
Първият се нарича „Разписание” и е подходящ за фирми, които извършват
транспортна дейност по предварителен график. Добро приложение намира в
куриерските фирми за определяне на графика на колите – в кой обект, в колко часа,
кой автомобил, с кой водач трябва да пристигне. Съответно с модул „GPS монито228
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ринг и контрол” може да се проследи доколко е изпълнено това задание. Съществен
плюс на този модул е, че може да се интегрира с предишни GPS устройства на клиента и с различни географски информационни системи.
Вторият подмодул е „Маршрутизация”. Чрез него се определя пътя на следване на автомобила, при разносни или събирателни маршрути по критерий наймалък пробег, респективно най-ниски разходи.
Допълнителен плюс на модула „Логистика” е, че може да се интегрира с ERP
системи за управление на заявки и складовите наличности. Внедряването на модул
„Логистика” оптимизира денонощната схема на използване на автомобилите за изпълнение на заявките на клиентите, повишаване удовлетворението на клиентите и
партньорите.
Модул GPS МОНИТОРИНГ реализира графична визуализация на движението на превозните средства върху географска карта. Потребителят има възможност да проследи движението и престоите на всеки автомобил за желан период от
време. Върху картата могат да са видими един или няколко движещи се обекта, според желанието на потребителя. Динамично се зарежда информация за текущия
статус на подвижен обект, включващ позиция, скорост, престой, дата и час, работа
на двигателя и др. Данните се обновяват приблизително на всеки 10s. Системата
поддържа историята на движение на транспортните средства и архив на маршрутите.
Възможността за проследяване на движението на автомобилите се осъществява чрез данни, получени от GPS система. На фиг.3 е представена комуника-ционната мрежа за получаване и предаване на данни за позицията на даден автомобил.

Фиг. 3. Получаване и предаване на данни за местоположението на автомобила
В заключение може да се направят обобщения и изводи затова, че този продукт, съществено подобрява и улеснява работата на транспортната работа и под229
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дръжката на автомобилния парк в куриерски, търговски, дистрибуторски и др.
фирми посредством реализиране на [3]:
• поддръжка на регистри за
(автомобили, оборудване, ремаркета,
водачи, пътни листа);
• управление на техническото
обслужване и ремонта на автомобилите;
• управление на транспортния
процес;
• автоматизиран процес на
маршрутизация и планиране на товарите;
• проследяване движението на
автомобилите чрез GPS система;

• автоматизирана оптимизация
на товарите по транспортни средства;
• анализ на получените от движението данни;
• интеграция с ERP системи,
счетоводни продукти и складово стопанство;
• отчет на разходи за материали, консумативи, труд, разходи за гориво, щети, застраховки и такси;
• складови наличности от резервни части, консумативи и оборудване.

Фирмите, които се доверяват и работят с този продукт са: Фреш Лоджик,
Софарма трейдинг, Кавен Орбико, Спиди, Главболгарстрой, Софстрой, Евроалианс
и др.
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3-D МОДЕЛИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАНЕЛ
СЪС ЗАДВИЖВАЩ МЕХАНИЗЪМ
доц. д-р Радостин Симеонов Долчинков
Бургаски свободен университет

3-D MODEL OF PHOTOVOLTAIC PANEL
WITH DRIVING FORCE
Radostin Dolchinkov
Burgas Free University
Abstract: A photovoltaic panel with sun tracker is designed with the use of the computer
program Solid Edge. The automated process of designing with this CAD program allows
substantial improvement in the quality of design, reduction of development time, reduction
in material loss of resources and optimization of the structure and principle of operation.
Keywords: solar panels, sun tracker, computer automated design, 3-dimensional
modelling.
Нашата страна има достатъчно потенциал за използване на слънчева енергия,
като в това отношение е сред слънчевите страни по света: Средногодишното слънцегреене над Сандански е 2600 часа, над Пловдив 2250 часа, а над София – 2050 часа. Средния брой слънчеви дни в годината е 200. [16]
При изграждане на фотоволтаична ситема е необходимо да се намери равен
терен или ако не е такъв да се нивелира. Ако самото място е наклонено цялостно на
20-30 градуса това ще доведе до спестяване на площта необходима за конструкцията.
Системите с вграден механизъм за проследяване траекторията на слънцето,
познати още като тракери или позиционери, имат за цел да максимизират производството на електроенергия чрез завъртане на фотоволтаичните панели в оптимална
позиция. Използването на позициониращи конструкции увеличава ефективността на
панелите с около 25% за едноосно следящите.
Поддържащата конструкция е третия основен компонент след модулите и инверторите при изграждането на фотоволтаични електроцентрали. Носещите конструкции за фотоволтаични паркове биват статични и активно следящи траекторията на слънцето. От своя страна статичните конструкции се разделят на няколко
вида, в зависимост от използваните материали и начина за монтаж на съоръженията.
Съществуват различни модификации на конструкцията на тракерите, но като
цяло те се изработват от стабилна основа, комплектована с подвижни стоманени и
алуминиеви профили, въртяща се платформа и съответните задвижващи и управляващи модули. Върху тракера могат да се монтират два, три или повече фотоволтаични панела. Предлагат се едноосни и двуосни тракери, които осигуряват вертикално или едновременно хоризонтално и вертикално насочване на модулната
повърхност. Типът, големината и посоките на движение на позиционерите се определят в зависимост от спецификите на приложението. От гледната точка на мащаба,
големите платформи са икономически по-изгодни, но при разполагането им в со231
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ларен парк има вероятност от взаимно засенчване. Използването на по-малки платформи е по-добрият избор от техническа и от икономическа гледна точка, защото
може да се проектират и разположат на терена, така че да не се засенчват. Това е
особено важно при оптимизиране на разстоянията между въртящите се платформи
във фотоволтаични паркове, тъй като в тях площта на терена е ограничена и дължината на кабелите не бива да бъде твърде голяма, с оглед намаляване на електрическите загуби и допълнителното оскъпяване на проекта. Поради тази причина, за
средните географски ширини се препоръчват по-голям брой, но по-малки платформи в рамките на 10-20 квадратни метра, които се въртят автоматично по азимута (от
изток през юг на запад) и периодично променят наклона си спрямо терена.
Системите за автоматизирано проектиране CAD/CAE/CAM & PDM отдавна
са доказали големите си предимства. Те дават възможност за повишаване качеството на проектите, многократно намаляване на времето за изготвянето им в сравнение
с ръчното проектиране и т. н.
С помощта на продукта Solid Edge ST4, екип от студенти и преподаватели от
Бургаския свободен университет, съвместно с екипа на Space CAD Ltd, фирма от
Давид Холдинг АД, разпостранител на програмния продукт за България, разработиха подробна документация на фотоволтаичен панел задвижван от тракер.
Solid Edge е компютърна програма за подпомагане на конструирането –
(CAD) система за създаване на сборки на механизми, моделиране на детайли и изготвяне на чертежи. Разработен на базата на STREAM технологията, Solid Edge е
проектиран да увеличи продуктивността на програмното осигуряване с помощта на
интерфейс, който осигурява максимална продуктивност на потребителя и възвръщане на инвестициите. Solid Edge STREAM събира есенцията на CAD технологията,
предоставяйки на инженерите логичен и последователен интерфейс, максимално
отговарящ на реалното производство. STREAM технологията прави Solid Edge
лесен за изучаване, лесен за работа, с по-висока продуктивност при работа, отколкото другите системи от среден клас на пазара на CAD системи.
CAD системата Solid Edge се състои от четири модула: Part - детайл, Sheet
Metal – листов материал, Assembly – сглобена единица, и Draft – чертане. Всеки
модул може да работи независимо и в него се намират всички необходими команди.
Например, всички команди за създаване на чертеж са в модула за чертане. От
друга страна интеграцията между модулите е пълна, като в процеса на работа може
да се прехвърляте от модул в модул, според това какво искате да направите в момента.
Проектирането и моделирането на фотоволтаичния панел и задвижването се
извършва с модула Part и модула Assembly.
Модулът за детайли на Solid Edge позволява да създаде тримерен модел на
детайл, използвайки операции, максимално близки до реалното производство. Моделирането започва със създаване на базова геометрия, като блокче или цилиндър,
към който добавяте операции, докато се получи пълният модел. Операциите включват изтегляне, срязване, отвори, ребра, закръгления, фаски, леярски наклони и други. Може да се копират операции, да се размножават в масив или да се отразяват
огледално. Когато се моделира детайл в Solid Edge, цялата геометрия, която се създава е ориентирана към работата с операции. Програмата отчита елементите, които
се създават, показва ги, когато е необходимо или скрива, ако не са необходими в
момента. Може да се използват и допълнителни помощни елементи като криви и
повърхнини, които да помогна при създаване на геометрията.
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Всички елементи на фотоволтаичния панел и системата за задвижване са
детайлирани с модула Draft. Създадените документи са с разширение .PAR.
Solid Edge обработва сложни монтажи, състоящи се от хиляди детайли и подмонтажи. Модулът Assembly притежава команди за събиране на детайлите с
помощта на естествени техники за сглобяване като съосност и подравняване. Solid
Edge отчита факта, че много детайли се проектират в контекста на монтажа. За да
поддържа този метод на работа, той осигурява пълно интегриране с Part модула,
средства за визуализация и задаване на съотношения между детайлите в монтажа.
Solid Edge прави възможно контролирането на изделието още в първоначалната
фаза на конструирането му, олеснява създаването на версии на модела, подготовката на производството и архивирането на данните. Създадените документи са с
разширение .ASM.
Solid Edge Draft позволява бързо създаване на чертежи от съществуващи 3D
модели на детайли или сглобени единици. Възможно е също създаване на самостоятелни чертежи без 3D модели и добавяне на други чертежи. Документите са с разширение .DFT.
Solid Edge стартира съответната част за избрания документ и автоматично
стартира друга част, ако изпълняваните действия го изискват. Например двойно
щракване върху детайл, при работа в Assembly, стартира автоматично частта Part.
Преместването на действията от една част в друга става бързо и лесно, тъй като те
имат подобно разположение на командите и споделят много от тях.
CAD системата Solid Edge има възможност да работи по различни стандарти –
ANSI, DIN, ISO, и т. н. Метричната система се установява по време на инсталиране,
но е възможно измерване и в “inches”. Може да се работи както по метода на проектиране в I квадрант (Европейско проектиране), така и по метода на проектиране в III
квадрант (Американско проектиране).
Фотоволтаичната тракерна система се състои условно от силова, управляваща, комуникационна и измервателна част, (фиг.1).

Фиг. 1. Устройство на фотоволтаична тракерна система
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Силовата част на фотоволтаичната система се състои от PV модули, инвертор, кабелна компановка и табло за присъединяване към енергийната система. PV
модулите произвеждат благодарение на слънчевата радиация електрическа енергия.
Тази енергия се преобразува в променливотокова от инвертора, чийто параметри са
синхронизирани с тези от захранващата мрежа. След инвертора, чрез захранващото
табло системата се присъединява към захранващата мрежа.Управляващата система
има датчици за силата на вятъра и слънцегреенето, както и заземителна система.
Информацията от тях се обработва от специален тракер-контролер, който подава
управляващи сигнали към насочващата механична система. В авариен режим PV панелът заема хоризонтално положение.
Измервателаната част на системата обработва информацията за произведената електрическа енергия и я предава към база данни които обработва и съхранява
(фиг. 2).

Фиг. 2. Блок-схема на устройство на фотоволтаична тракерна система
Монтажна серия на тракера и мотора
Монтаж на опорните точки на Тракера
1.
2.
3.
4.

Маркиране на точките на фундаментите
Набиване на фундаментите
Слагане на Ставата/Лагера (Ball Joint) на конзолка на предния фундамент
Монтиране на А-Фрейма към конзолите на задните фундаменти.
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Асемблиране на Тракера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ball Joit-та се надява на оста на свръзката между долна и горна носеща
греда.
Завъртане на М30 гайката на Ball Joint-та.
Сглобяване на долна и горна носеща греда(Болтова връзка, 4 болта).
Монтиране на управляващото рамо към носещата греда(фиг.5/.
Фиксиране на планката към управляващтото рамо чрез щифт .
Завинтване на дългите ребра към късите укрепващи ребра.
Монтаж на Панелите върху ребрата) (фиг.6).

Монтаж на Тракера
1.
2.
3.
4.
5.

Монтаж на преконфигуриранта маса към опорните точки .
Нанизване на предна ос през преден лагер.
Слагане на Сплинт след нанизването в лагера.
Нанизване на втория Ball Joint през горната планка на A-Frame-a.
Завинтване на Ball Joint-та към A-Frame-a

Монтаж на управляващите Щанги
1.
2.
3.
4.

Захващане на долна планката на управляващтото рамо към планката на
долната щангата с болт
Свързване на другия край на щангата с обтегача (фиг. 9).
Аналогово действие при монтажа на щангите от съседния тракер до
обтегача
Монтаж на горната щанга аналогово като при долната

Монтаж на Мотора
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Маркиране на точките на фундамента
Набиване на фундаментите
Наместване Задвижващата единица, така че фундаментите да са в клемите
Фиксиране на Задвижващата единица чреж стягане на клемите
Монтиране на захващаща планка на управляващтото рамо на мотора
Монтиране на горни и долни щанги както е описано при монтажа на
щангите.
Монтиране на капака над мотора (фиг.11).

В края на процеса на проектиране и моделиране са направенисимулации на
изделието. На фигури 10, 11 и 12 са показани кадри от симулация на фотоволтаичен
панел, симулация на задвижваща система и симулация на фотоволтаичен панел и
задвижваща система.
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Асемблиране на монтажните възли, включени във PV панел,
задвижван с тракер

Фиг. 3. Асемблиране на елементите на панела

Фиг. 4. Асемблиране на стойките на панела
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Фиг. 5. Асемблиране на носещата греда на панела

Фиг. 6. Закрепване на PV панел върху ребрата
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Фиг. 7. Общ вид на PV панел

Фиг. 8. Монтажни елементи на задвижването
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Фиг. 9. Общ вид на свързване на панела със задвижващата част

Фиг. 10. Симулация на фотоволтаичен панел
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Фиг. 11. Симулация на задвижваща система

Фиг. 12. Задвижваща система

240

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

Фиг. 13. Симулация на фотоволтаичен панел и задвижваща система

Фиг. 14. Парк от PV панели задвижвани с тракер
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Заключение
1. Проектиран и моделиран е фотоволтаичен панел с тракер за следене на
слънчевата орбита с помощта на Solid Edge.
2. Направено е пълно Assembly и симулация на ФВП задвижван с тракер.
3. Детайлно са разгледани различните приложими варианти в практиката.
4. С помощта на симулациите се анализира функционалността на изделието.
Преди да бъде изработено изделието се проверяват възможностите му,
оптимизира се процеса на изработване и се икономисват време и материали.
Системата Solid Edge притежава най-важните съвременни характеристики на
системите от среден клас, най-важните от които са параметричност, асоциативност,
твърдотелно, повърхнинно и ръбово представяне на модела, моделиране с повърхнини, геометрия управлявана чрез размери. Интуитивноста е особено добре развита,
благодарение на което със Solid Edge се проектира най-бързо. Системата дава възможност за работа в екип при разработката на големи проекти. Това от своя страна
позволява организация на работата в екипа наречена “Паралелен инженеринг”
(Concurrent engineering), благодарение на която сроковете за проектиране се съкращават с 30 до 50 процента.
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ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМИ ЗА СЛЪНЧЕВО
ПРОСЛЕДЯВАНЕ
доц. д-р Радостин Симеонов Долчинков
гл. ас. Пенка Вълкова Георгиева
Бургаски свободен университет

EFFECTIVENESS OF SUN TRACKING SYSTEMS
Radostin Dolchinkov
Penka Georgieva
Burgas Free University
Abstract: In this paper a short survey on photovoltaic systems is presented. Major
problem in present photovoltaic systems is their effectiveness. One way to increase
effectiveness is to adjust movements of the system according to the sun position. Therefore an
algorithm for precise sun tracking is proposed and experimental results are given in this work.
Key words: sun tracking system, photovoltaic system, azimuth, zenith
I. Слънцето – чист и надежден източник на енергия
Слънчевата енергия представлява голям енергиен ресурс за България. Поради
географското положение на страната, условията за използване на слънчева енергия
са изключително благоприятни, особено в южните и източните райони. България
може да се раздели на три слънчеви зони, като средната годишна продължителност
на греенето е около 2150 часа (около 49% от максимално възможното). Въпреки че
77% от площта й е заета от гори, обработваема земя и природни резервати, останалата територия би могла да се използва за изграждане на слънчеви централи. Производството на електроенергия от слънцето е сред най-актуалните направления в
развитието на съвременната енергетика. Географските условия на България обуславят ресурс от 1300-1700 kWh/m2 средногодишен лъчист поток (количество лъчиста
енергия за всички дължини на вълните, падащ върху единица площ от повърхността
на страната). Страната ни има достатъчно потенциал за използване на слънчева
енергия, като в това отношение е сред слънчевите страни по света: средногодишното слънцегреене над Сандански е 2600 часа, над Пловдив 2250 часа, а над София –
2050 часа. Средният брой слънчеви дни в годината е 200.
В последните години развитието на технологии за директно преобразуване на
слънчевата енергия в електрическа достигнаха пиков момент. Освен това правителствата на редица страни по света, в това число и на България, водят политика на
стимулиране на инвестициите в строителството на съоръжения за производство на
електроенергия от ВЕИ. На 19 юни 2007 г. Парламентът на Република България
приема ЗАКОН ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ И АЛТЕРНАТИВНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ
ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВАТА, с който производството на електроенергия от
ВЕИ става държавна политика.[1]
Тъй като в България годишното слънчево греене значително надвишава средноевропейските показатели, то инвестициите в соларни фотоволтаични паркове, дори без никакви субсидии, са много изгодно капиталовложение. Слънчевото греене
като ресурс е практически неограничен и напълно безплатен.
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II. Фотоволтаични системи
Единственият и практически неизчерпаем източник на суровина за производството на електричество посредством фотоволтаични клетки е слънцето. Нещо повече, фотоволтаичните клетки използват и дифузната светлина. Така дори при облачно време те могат да произвеждат електрически ток.
При работата си соларните модули не вдигат шум и не отделят вредни емисии. Електропроизводството от възобновяеми източници води до спестяване на фосилни горива (въглища) и разбира се до намаляване на неблагоприятните ефекти от
тяхното изгаряне - увеличението на парниковите газове и опепеляването.[2]
Фотоволтаичните системи биват следящи и стационарни. Следящите се делят на едноосно следящи и двуосно следящи. Стационарните системи се монтират
на неподвижни конструкции, които се регулират при монтажа по азимут и наклон.
Според предназначението си фотоволтаичните системи биват два вида: свързани към мрежата и самостоятелни системи за независимо захранване.
Фотоволтаичните модули според вида си биват монокристални, поликристални и аморфни. Моно и поликристалните модули се отличават с по-високата си
ефективност, коефициентът на полезно действие варира от 12-18%. Аморфните или
още наречени тънкослйни панели, са с най-ниска цена от предлаганите на пазара.
Цената им е ниска, но КПД на най-добрите достига едва 9%, за да се достигне еквивалентна мощност с моно и поликристалните модули, трябва да се монтират двойно
повече модули
За повишаване на ефективността на фотоволтаичните системи е важно, управлението на съответните модули да постигне отдаване на максимална мощност
(Maximum Power Point Tracker – MPPT). Тази мощност се изменя в зависимост от
промяната на слънчевата радиация и температурата на модулите, които са различни
за отделните части на деня.
При проектиране и изграждане на фотоволтаична система е необходимо да се
намери равен терен или ако не е такъв да се нивелира. Ако самото място е наклонено цялостно на 20-30 градуса това ще доведе до спестяване на площта необходима
за конструкцията. На фигура 1 е показано разположение на модули на PV система,
като за границите на България те трябва да са наклонени на ъгъл от 30 градуса
спрямо хоризонта.

Фиг. 1. Разположение на модулите на фотоволтаична система
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Ефикасността на системата за съхранение на слънчева енергия зависи до голяма степен от разположението на дадено устройство за съхранение на енергия, така както и потока от слънчева енергия при които оптималните теоретични резултати
могат да се получат, когато устройството е позиционирано перпендикулярно на
слънчевите лъчи.
На фигура 2 е дадено разположението на панелите през лятото, а на фигура 3
е показано разположението на панелите през зимата.
Хелиоцентричнaта позиция на нашата планета не е постоянна, нито пък
ориентирането й при ротация, следователно оптималното положение на устройство
за улавяне на слънчева енергия може да бъде получено при механизъм на различно
позициониране. Системите с вграден механизъм за проследяване траекторията на
слънцето, познати още като тракери или позиционери, имат за цел да максимизират

Фиг. 2. Лятно разположение

Фиг. 3. Зимно разположение

производството на електроенергия чрез завъртане на фотоволтаичните панели в
оптимална позиция. Насочването на модулите се реализира на базата на измерени
стойности на слънчевата радиация или чрез контролер, конфигуриран за конкретното географско местоположение на всеки тракер. Използването на позициониращи
конструкции увеличава ефективността на панелите с около 25% за едноосно следящите фигура 4 и с около 30-35% за двуосно следящите системи.

Фиг. 4. Едноосна следяща система
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III. Методи за насочване на фотоволтаични панели
Съществуват различни методи за насочване на фотоволтаичните панели. Примерен алгоритъм за работа на електронна система за автоматично насочване на
фотоволтаичен панел е даден на фигура 5.
Наклонът на фотоволтаичния панел към слънчевите лъчи е един от основните
фактори, определящи неговия коефициент на полезно действие (фиг. 5, блокове: 2,
3, 4 и 6). Тази особеност се използва за увеличаване на добива на електроенергия. За
точното позициониране на панела е необходимо наличие на система за управление.[7]
Управлението се базира на информацията, получена от първичния преобразовател за оценка местостоенето на слънцето относно панела.

Фиг. 5. Алгоритъм за работа на електронна система
за автоматично насочване на фотоволтаичен панел
Първо се проверява има ли осветеност на панела от слънцето (блок 1). Ако
няма осветеност, се изчаква нейното появяване. При наличие на осветеност се проверява, извършено ли е грубо насочване на панела (блок 2). Ако то не е изпълнено,
се извиква подпрограмата за грубо насочване (блок 3). След неговото изпълнение се
преминава към подпрограмата за прецизно насочване (блок 4). Изпълнението на тази подпрограма е възможно и веднага след блок 2, ако се констатира, че панелът е
вече грубо насочен.
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На фигура 6 е представен алгоритъмът на подпрограмата за насочване на панела. Алгоритъмът е един и същ за „грубо” и „прецизно” насочване. Подпрограмите
се различават по използваните критерии – за груба оценка или за прецизна оценка
(блокове 1, 3, 6, 8, 10 и 13). В блок 1 се проверява, от коя страна на панела се намира слънцето по хоризонтала. Ако е от лявата страна се включва реле 1 (блок 2), ако е
от дясната реле 2 (блок 5), при което панелът се завърта по хоризонтала в съответната посока. Следва следене за ориентиране на панела към слънцето – блокове 3 и 6,
след което се изключват съответните задвижвания – блокове 4 и 7. Насочването на
панела по вертикала е изпълнено аналогично чрез блокове от 8 до 14.

Фиг. 6. Алгоритъм на подпрограма за насочване на панела.
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След прецизното насочване на панела се изчаква определена пауза (блокове 5,
6 и 7), след което цикълът се повтаря. Наличието на временен интервал между две
последователни ориентирания на панела се обуславя от бавното движение на слънцето по зенита. Важен момент от работата на алгоритъма е проверката за наличие на
осветеност от слънцето, чрез съответния критерий (критериите за оценка на местостоенето на слънцето относно панела и критериите за наличие на осветеност и
грубо насочване подробно са разгледани в блок 1). Ако няма осветеност, насочването не се изпълнява. По този начин се премахват ненужни завъртания, които е възможно да се появят при недостатъчна осветеност от слънцето.
Структурата на електронната система е изградена на базата на електронен
микроконтролер (фиг. 7) с включени към аналоговите му входове четири фототранзисторни преобразователя за оценка на местоположението на слънцето относно панела и два потенциометрични преобразователя, измерващи съответно наклона на
панела относно хоризонта и завъртането му по хоризонтала.
Насочването на панела се извършва с четири релейни изхода – два за вертикално насочване и два за хоризонтално. За анализиране на получените резултати е
предвиден мониторинг, включващ персонален компютър, свързан чрез сериен интерфейс към контролера. Измерва се също текущата мощност на панела.

Фиг. 7. Структурна схема на електронна система за автоматично насочване
на фотоволтаичен панел
Към аналоговите входове са включени сигналите от първичния преобразовател за оценка местостоенето на слънцето относно панела (Д1), от преобразователите
за ъгъл на завъртане на панела по хоризонтала (Д2) и по вертикала (Д3), и от преобразователя, измерващ генерираната от панела енергия (Д4). Изходите на микроконтролера са включени към изпълнителните механизми за завъртане на панела по хоризонтала (реле 1, реле 2) и по вертикала (реле 3, реле 4). Предвижда се свързване на
едночиповия микроконтролер със система за мониторинг на базата на персонален
компютър. Получената от преобразователите информация за ъгъл на завъртане на
панела по хоризонтала (Д2) и по вертикала (Д3), и от преобразователя, измерващ
генерираната от панела енергия (Д4), се предава по серийният канал за обмен към
системата за мониторинг на базата на персонален компютър.
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При системите с концентрирани слънчеви мощности проследяването на слънцето е от особено важно значение. Системите могат да бъдат от тип концентрирани
фотоволтаични, така както и системи от соларно-термален тип. От гледна точка на
геометрията, те могат да проследяват на базата на една или две оси.
Тези методи могат да са пасивни, използвайки отворен подход или активни,
използвайки затворен кръг.
Пасивните методи изчисляват слънчевото положение като функция от топоцентричната позиция и времето. Този тип на позициониране е изложен на по-голям
риск от грешки, в случай, че не се получава обратна информация от съответната
позиция на проследяващото устройство (тракера) във всеки един момент. Той също
е лимитиран откъм прецизност само на база прецизността на алгоритмите (имайки
предвид, че електро-магнитната прецизност е идеална). За този тип позициониране,
вертикалното подравняване на оста на азимута е от особена важност за цялостната
точност и прецизност.
Методът за активно проследяване използва светлочувствителна електроника
за да може да „вижда“ слънцето и се позиционира по много динамичен начин към
оптималната позиция. Ограниченията, прилагани към този вид проследяване се
свързват с чувствителността на сензорите и нивото на интелигентност на системата.
Този модел работи по метода на „най-ярките точки на небето“, т.е. нежеланото
движение при „търсене на слънцето“ при облачно време е нещо, което може да се
очаква и това да доведе до увеличаване на консумацията на мощност, механично износване и намаляване на цялостния положителен ефект и пригодност. Прецизността
в този метод варира между от 0.2 до няколко градуса, в зависимост от системата.[4]

Фиг. 8. Земна орбита около Слънцето
Ротацията на земята около слънцето отнема приблизително 365.24 дни. Орбитата е елипсовидна, поради което дистанцията между земята и слънцето постоянно
варира. Смяната на деня с нощта се дължи на въртенето на земята около своята ос и
сезонните вариации, дължащи се на отклонението от оста на земята по отношение
на елипсовидната равнина, която слънцето описва около земята (фиг. 8).
Положението на слънцето може да бъде описано по отношение на видимият
азимутен и зенитен ъгъл. И двата ъгъла могат да бъдат определени като функция от
променливите: ъгъл в местно време (w), ъгъл на падане (δ) и географска ширина (L ).
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Местният ъгъл за време е линейна зависимост от местното слънчево време Тs,
който се определя от 12.00 в момента, в който слънцето е на най-високата си точка.
Поради елипсовидната орбита на земята, ъгълът на падане и вариациите на ротационната честота около оста си, истинското слънчево време може да се различава
със 17 минути от средното слънчево време през годината, където средното слънчево
време е дефинирано като продължителността на средния ден. Ъгълът на местното
часово време w се измерва в градуси и е равен на:
w=15.(Тs-12)

(1)

Уравнението на местното слънчево време е предложенo от Лам през 1981 г.:

(2)
където

при LL е местната географска дължина, LS е географската дължина на стандартния
меридиан, D е равно на 1 по време на лятото и 0 в останалото време,

(3)
за N – брой на дните във високосна година и приблизителните стойности на константите Аk и Вk са показани на таблица 1.
Таблица. 1

Ъгълът на отклонение, който земната ос сключва с елипсовидната равнина се
променя през годината (фиг. 9).
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Фиг. 9. Ъгъл на отклонение – вариации през годината (лято-зима)
Един от начините за изчисление на този ъгъл на отклонение е предложен от
Бурже през 1985 г.:

(4)
Където

Алгебричният израз за слънчево издигане и азимутен ъгъл може да бъде
получен по следния начин – ъгълът на слънчевия зенит е ъгълът, който векторът S
сключва със зенитната ос на наблюдателя (фиг. 10), като
(5)
Векторът S се изразява чрез равенството
6
По отношение на слънчевата височина и азимут, координатите на вектора на
слънцето се пресмятат по следния начин:

(7)
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Фиг. 10. Слънчеви ъгли в равнината на наблюдателя
В геоцентричната координатна система оста m пресича центъра на Земята и
точката на пресичане е между местния меридиан и екваториалната равнина (фиг. 11).
Оста E е перпендикулярна на m и също лежи в екваториалната равнина. Оста р е
перпендикулярна на екваториалната равнина през северния полюс. Новият слънчев
вектор S’ се получава от слънчевото отклонение и часовите ъгли по формулите:
(8)
където

,

,

Фиг. 11. Геоцентрични слънчеви ъгли
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Топоцентричните и геоцентрични координати са взаимно свързани посредством ротация около оста E през ъгъла на географската ширина L. (фиг.12)

(9)

Фиг. 12. Геоцентрична и топоцентрична координатни системи
От горните равенства за азимута и зенита се получават следните изрази:

(10)

За реализация на показаните по-горе формули е създадено приложение в
програмната среда MATLAB. Приложението е базирано на алгоритъм за пресмятане
на точните стойност на азимутния и зенитния ъгли. Точността на алгоритъма е от
порядъка на +/-0.0003 градуса, с изключение на екстремални температури на въздуха и атмосферно налягане.
Входните променливи са дата, време, географска дължина, ширина и височина. На фигура 13 са показани конкретните входни данни за фотоволтаична система,
намираща се в землището на с. Пънчeво.
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Фиг. 13. Входни данни на софтуерно приложение
за пресмятане на азимут и зенит
Като резултат от изпълнение на програмата се получават зенита и азимута в
градуси. Освен това са предвидени следните допълнителни възможности за пресмятане по:
• пресмятане на земната хелиоцентрична ширина, височина и радиус
вектор;
• пресмятане на геоцентричните височини и ширини;
• пресмятане на наклона на еклиптиката (в градуси);
• пресмятане на абревационните корекции (в градуси);
• пресмятане на очевидната слънчева височина (в градуси);
• пресмятане на времето по Гринуич;
• пресмятане на геоцентричното положение на слънцето в зависимост дали
слънцето е на север или на юг от екватора;
• пресмятане на центричните слънчеви позиции;
• пресмятане на центричния часови ъгъл;
• пресмятане на центричните зенитни и азимутни ъгли.
На фигура 14 са показани получените резултати за зенита и азимута на слънцето на 30.08.2012 за фотоволтаичната система в землището на с. Пънчево в различни часове от деня – 5:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 18:00.
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Фиг. 14. Резултати от софтуерно приложение
за пресмятане на азимут и зенит
Заключение:
Проследяването на слънцегреенето се прилага за да се увеличи производителността на соларния парк чрез насочване на фотоволтаичните или концентрираните
фотоволтаични панели, следвайки слънцето от зори до вечер, като се улавя максимум слънчева радиация за възможно най-дълго време.
Соларните проследяващи устройства имат положително влияние върху общите ползи за системата, при което инверторът работи максимално дълго на подобро функционално ниво.
Литература:
1. Божинов, Я. „Възобновяеми енергийни източници” – Технически университет Варна, 2004.
2. Калчевски, Ст. „Възобновяеми енергийни източници, вторични енергийни
ресурси и съвременни аспекти при тяхното оползотворяване”, С., 2012.
3. http://www.shtrakov.net/
4. http://wikipedia.org/wiki/Solar_tracker/
5. http://www.ekoel-bg.com
6. http://ecoproject-bg.com/
7. http://www.tu-sofia.bg/
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДИФИЦИРАНЕ
НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ТАРИФИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
доц. д-р С. Лецковска, доц. д-р Ст. Моллова, доц. д-р П. Рахнев

THE POSSIBILITY FOR MODIFYING ACTING TARRIFS
FOR PAYING OF ELECTRIC POWER
Silvija Letskovska, St. Mollova, Pavlik Rahnev
Abstract: The acting in the present tariffs for paying electric power do not reflect the
particular characteristics of producing and the mode of consumption of electric power in
Bulgaria. The factors as “quality of electric power, energy efficiency” еtc. are missing. In
this connection the authors of this material propose the modification of these tariffs to be
realized.
Key words: electric power, quality of electric power, energy efficiency.

Въведение
Рационалното използване на електрическата енергия в промишлените предприятия изисква промяна на провежданата от електроенергийната система ценова
политика. Това е свързано с реализирането на мероприятията за икономия на енергия, регулирането на режима на консумацията ù чрез различните цени на електрическата енергия по зоните на товаровата диаграма, повишаването на cos ϕ, спазването на нивата на показателите на Българския държавен стандарт за качеството на
електроенергията и др.
На практика, сега в България всички предприятия заплащат електрическата
енергия по едни и същи цени. Това заплащане зависи от времето на консумация на
енергията, от средния cosϕ на предприятието потребител, от сезонността на консумацията и величината на захранващото напрежение.
I. Състояние на ценовата политика в електроенергийната система
Съществуващите предприятия, в зависимост от големината на инсталираната
мощност, предизвикват различни по размер условно-постоянни разходи. Тези разходи са в пряка връзка с големината на мощността, която енергийната система следва да изгради, за да задоволи потребностите им.
При сегашното състояние на националната ни икономика, действащата тарифа на електрическата енергия трябва да се промени.
Еднаквата цена, независимо от посоченото ù диференциране, не отчита влиянието на различните потребители върху разходите на производителя за амортизация, за работна заплата и социално осигуряване, за спомагателни материали и други
условно постоянни разходи, а отчита влиянието им върху променливите разходи.
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От друга страна, при определена величина на условно-постоянните разходи
на енергийната система, възстановяването им на базата на еднаква за всички потребители цена за върховата, нощната и дневната енергия, премахва ролята на цената
за постигане на равновесие между интересите на производителя и потребителите на
електрическа енергия.
Промяната се налага и от приватизацията на поделенията на самата енергийна
система, свързани с премахването на субсидирането на електронергийното производство от държавата и за осигуряването на нормална рентабилност на различните
сегменти на електроенергийната система.
Трябва да се отбележи, че стремежът да се превърне електроенергийното производство в печеливша дейност, насочва усилията на електроенергийният системен
оператор в две посоки.
¾ Повишаване на цената на електрическата енергия с оглед възстановяване
на разходите за електропроизводство и реализирането на печалба;
¾ Повишаване на цената на енергията с оглед компенсиране влиянието на
инфлацията.
Двете посоки са взаимно свързани. Те обуславят необходимостта от многократното и значително повишаване на цената на енергията в размер, който да позволи достигането на нормалната за електропроизводството рентабилност от 5 до 10%,
а в последствие и перманентно увеличение на цените на електрическата енергия,
съобразно темпа на инфлация.
Стремежът на Електроенергийният системен оператор е да повиши ефективността на електропроизводството чрез увеличаване на разликата между цената на
върховата и нощната енергия, изравняване на товаровата диаграма на енергийната
система, а също увеличаване на средната цена на електрическата енергия.
Независимо от значителната величина на посочените индекси, в крайна сметка не се постига желаната енергийна и икономическа ефективност на електроенергийното производство, което налага регулирането на електроенергийната система от
държавата.
Явна е необходимостта от промяна на ценовата политика, която провежда
държавата, каято да се насочи преди всичко към промяна на вида на тарифата на
електрическата енергия. Важно е да се отбележи, че действащата в момента тарифа
не отразява характерните особености на производството и режима на консумация на
електрическата енергия у нас. Тя отчита времето на консумация на енергията, средния cosϕ на потребителя за отчетния период, сезонностата на консумация (до известна степен) и отдалечеността от генериращия източник, като цените на електроенергията се диференцират в зависимост от големината на захранващото напрежение. По този начин не се отчита влиянието на всеки от потребителите върху основните, специфични за електроенергийното производство ценообразуващи фактори.
По своята същност, действащата в момента тарифа за отчитане на консумацията на електрическа енергия е електромерна и в основата си отразява влиянието
на всеки от потребителите върху променливите разходи в електроенергийното производство, но не и върху условно-постоянните разходи.
При положение, че всички потребители са държавни, тази тарифа би могла да
се приеме и се приемаше за целесъобразна. За това способстваше и подходът при
определяне на икономическата ефективност от изграждането на промишлените
предприятия, при който капиталовите вложения за електроснабдяване на предприятието се разглеждаха като взаимносвързани и заедно с преките капиталови вложе257
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ния се използваха като база за определяне на целесъобразността от инвестиране на
средства за съответния проект. По този начин още на етапите на проектните проучвания на промишлените обекти се отразяваше влиянието на промишлените потребители върху условно-постоянните разходи на енергийната система за производството на електрическата енергия.
Преминаването към пазарна икономика изисква да се коригира действащия
начин на заплащане на електрическата енергия, при който всички потребители
заплащат енергията по едни и същи цени, независимо от условно-постоянните разходи, които предизвикват на електроенергийното производство. Нарастващата капиталоемкост на електроенергийното строителство обуславя невъзможността само
на основата на електромерната тарифа да се възстановят разходите на производителя на електроенергия. Дори и при диференциране на цените в зависимост от отдалечеността, условно постоянните разходи не се отразяват, тъй като независимо от различните цени на 1kWh в зависимост от захранващото напрежение, действащата тарифа по своята същност е електромерна. При нея се заплаща за обема на консумираната енергия, без да се отчита инсталираната мощност на потребителите, а тя определя величината на разходите в електроснабдителните предприятия, които са почти
изцяло условно-постоянни.
Всяко повишаване на цената на електрическата енергия при електромерната
тарифа води до увеличаване на наклона на правите, отразяващи разходите на предприятието за електрическа енергия – върхова, дневна или нощна.
При определяне на условно-постоянните разходи на електроенергийната система, възстановяването им на базата на еднаква за всички потребители цена на върховата, дневната и нощната енергия, премахва ролята на цената за постигане на равновесие на интересите на производители и потребители.
Не се отчита реално и влиянието на различните потребители върху разходите
на производителя. Така отпадат и възможностите за стимулиране на потребителите
с голяма използваемост на инсталираната им мощност, определяща по-висока енергийна ефективност на електроенергийното производство.
Точността изисква в условията на свободна пазарна икономика да се отчете в
максимална степен влиянието на всеки от потребителите върху сумарните разходи,
които той предизвиква в електропроизводството и възстановяване на тези разходи
чрез диференциране на цените за всеки от тях.
Сегашните тарифи не отчитат точно и разходите за зелена енргия, и енергията
за подпомагане на когенерацията, т.е. разходите от стимулиращите високи изкупни
цени на енергията, произведена от възобновяеми енергийни източници и когенерация. В момента тежестта на тези разходи се разпределя върху всички потребители, а не само върху тези които поради някаква причина реално имат икономически
интерес да я ползват. Например – за повишаване енергийния клас на сградата, за
привличане на финансови средства от Европейския съюз, при неблагоприятен режим за консумация на електроенергия, изискващ подпомагане с производство на
енергия от възобновяеми енергийни източници (горивни клетки на възобновяем
въглеводород) и др.
Развитието на енергетиката е свързано с необходимостта от влагане на огромни инвестиции, които поради големия срок на строителството остават замразени
продължително време.
Размерът на капиталовите вложения, необходими за изграждане на нови мощности или за разширяване и реконструкция на съществуващите, може да се опреде258
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ли сравнително лесно въз основа на инвестиционните планове и прогнозите за развитие на електроенергийното производство у нас. Остава проблемът за осигуряване
на средствата, който повече не може да се решава с повишаване на цената на електрическата енергия.
II. Предложение за модифициране на модела за определяне на цената на
електрическата енергия
С оглед отразяване на характерните особености на електроенергийното
производство в България, двете съставни на цената на електрическата енергия
следва да се определят с помощта на следната зависимост:
(1)
където:
•
•

•
•
•

Ц=Ц i .P+Ц
i
В .ЕВ +Ц Д .Е Д +Ц Н .ЕН
Ц – стойност на заплатената от потребителя енергия;

Ц ( В , Д ,Н ) – цена на 1 kWh електрическа енергия, консумирана съответно
във върховата, дневната и нощна зона на товаровата диаграма, определена в зависимост от сезона, в който е консумирана енергията и средния
фактор на мощността на потребителя за отчетния период;
E( В , Д ,Н ) – обем на консумираната от предприятието през отчетния период върхова, дневна и нощна енергия;
Pi – инсталирана мощност на предприятието;
Ц i – цена на 1 kWh мощност, диференцирана в зависимост от мястото на
консуматора в енергийната система и от договорираната с електроснабдителното предприятие използваемост на инсталираната му мощност.

С действащата в момента тарифа отдалечеността се отчита чрез диференциране на цените в зависимост от захранващото напрежение – високо, средно и ниско,
на базата на 1kWh енергия.
В предложената тарифа диференцирането следва да се извърши на базата на
1kW мощност на потребителя.
В действителност, разходите на електроснабдителните предприятия са почти
изцяло условно-постоянни. Големината им не зависи от обема на консумираната от
потребителя енергия, а от инсталираната мощност.
Следователно, диференцирането на цените следва да се определя за 1 kW
мощност, а не за 1 kWh консумирана енергия.
От друга страна, цената на 1 kW мощност следва да отчита и използваемостта
на инсталираната мощност на потребителя.
Съвпадането на производството и консумацията на електрическата енергия
във времето и невъзможността от акумулиране на електрическата енергия налагат
във всеки момент от времето да се установи съответствие между мощността на
потребителите и мощността на производителя.
Във връзка с това, за производителя има значение доколко изградената от
него генерираща, преносна и разпределителна мощност за задоволяване потребностите на консуматора се използва пълноценно във времето.
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Поради това, че използването на електроенергийната система зависи непосредствено от използването на инсталираната мощност на предприятията – потребители, то най-целесъобразно е цената на 1 kW мощност да се диференцира в зависимост от използването на мощността на съответния потребител.
В крайна сметка за определяне на цената за 1 kW мощност на енергийната
система се предлага да се използва изразът:
(2)

Цi=

(Ц j .8760)
(Т а .Ti )

където: Ц j – цена за 1 kW мощност на енергийната система.
Въз основа на информация за дадена фирма, при стойности на коефициента

αi, отчитащи нарастването на капиталните вложения с отдалечаването на генери-

ращия източник при захранването на потребителите от шини високо напрежение
(αi=1,3), средно напрежение (αi=1,6) и ниско напрежение (αi=2,18), специфичните
капиталови вложения на 1kW се получават съответно 0,572 лв/kWh, 0,705 лв/kWh и
0,960 лв/kWh.Тогава, при използване на зависимост (2) за цената Цi на 1 kWh
мощност при различна сменност на работа на предприятието и в зависимост от
захраващото напрежение се получават следните резултати за единичната цена на
1 kW инсталирана мощност на потребителя:
Таблица 1
Единична цена на
1 kW инсталирана
мощност на потребителя
1-ва работна смяна
2-ра работна смяна
3-та работна смяна

Шини
високо
напрежение
0,12 лв
0,060
0,040

Шини средно
напрежение

Шини ниско
напрежение

0,148
0,074
0,049

0,201
0,101
0,067

Посочените примерни цени (Таблица 1) илюстрират практическата приложимост на метода за конкретен потребител, при използване на конкретни данни за обема на консумираната енергия и инсталираната мощност.
В случая, зависимостта на часовата използваемост от коефициента на сменност, показва възможността за влияние на сменността на предприятието върху единичната цена.
Приемането на идеята за отразяване на часовата използваемост при заплащане на консумираната електрическа енергия е практически лесно приложимо. Във
връзка с това е необходимо в договорите за доставка на електрическа енергия всеки
потребител да планира часовата използваемост на инсталираната си мощност, въз
основа на която ще се определи цената на един киловат мощност.
При всяко месечно заплащане на енергията, електроснабдителното предприятие може да определи реалната величина на часовата използваемост и да коригира при необходимост договорената цена в зависимост от отклонението на реалната часова използваемост от планираната такава и от системата за надбавки и намаления на цената, която енергийната система следва да определи в новата тарифа.
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Промяната на начина на заплащане на енергията е абсолютно необходима и
се налага от променящата се икономическа ситуация. За пазарна икономика (при
премахване на държавния монопол и свободното развитие на частната собственост)
се изисква реално да се отразява както влиянието на всеки потребител върху разходите на производителя на електрическата енергия, така и да се установи адекватност и коректност при заплащане на енергията.
Тази коректност може да се постигне с отразяване на влиянието от страна на
всеки от потребителите върху размера не само на променливите, но и върху постоянните разходи.
Големият дял на условно-постоянните разходи в себестойността на електрическата енергия налага промяна на ценовата политика на енергийната система – от
повишаване цената на електрическата енергия по зоните на товаровата диаграма
към нова тарифа, отчитаща по-пълно разходите за производство, преноса и разпределението на енергията. С това ще се постигне повишаване на енергийната ефективност при производството на електрическата енергия.
На база изложеното е ясно, че цената на електрическата енергия е фактор,
който може да бъде разгледан в два аспекта на влияние върху източниците на
финансиране в енергетиката:
• директно влияние на цената върху производствените разходи и по-специално, върху разходите за амортизация в себестойността на произвежданата енергия. В този аспект цената на електрическата енергия трябва да
се повишава, за да покрива разходите в електропроизводството. Това
повишаване на база на постигнатата възвращаемост на активите трудно
може да осигури в краткосрочна перспектива капиталови вложения за
постигане развитие на енергетиката в съответните мащаби при положение, че продължително време цената е била по-ниска от себестойността и
държавата е субсидирала електроенергийното производство за сметка на
други дейности в енергетиката;
• влияние на цената на електрическата енергия върху енергоспестяващите техника и технологии, които намалявайки енергийния разход на
единица продукция, могат да ограничат размера на инвестициите за нови
енергийни мощности. Така косвено, при повишаване цената на електрическата енергия, се получава намаляване на инвестициите за изграждане
на нови мощности. Нещо повече, редица експерти считат, че изградената
у нас генерираща мощност е достатъчна за задоволяване потребностите
на потребителите. Необходимо е единствено да се обезпечи по-висока
енергийна ефективност на промишленото производство, което изисква
влаганите инвестиции да се отклонят в друга посока – за съвременни
енергоспестяващи техника и технологии.
Провеждането на подходяща ценова политика в електропроизводството ще
спомогне да се преодолее и посоченото противоречие на интересите. Това може да
се постигне чрез провеждането на подходяща национална ценова политика, осигуряваща защита на националните интереси при реализиране на мероприятията в
следните насоки:
1.

Въвеждане на нов начин на заплащане на електрическата енергия чрез
приемане на модификация на основно-ценовата тарифа, която да отчита и
инсталираната мощност на потребителите;
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Въвеждане на данъчни преференции за потребителите, насочени към
внедряване на мероприятия, водещи до повишаване на енергийната ефективност на промишленото производство;
Намаляване на лихвения процент за кредитите за внедряване на технологии, за повишаване енергийната ефективност, при производство, пренос, разпределяне, преобразуване и използване на електрическата енергия;
Корекция на процеса на приватизация на поделенията в електроенергийната система, така, че да не се създават условия за монополно положение
на отделни нейни звена. Такъв е случаят с електроразпределителните
дружества, на които изкуствено се осигурява монополно положение и
съответно монополна печалба. Създаването на такава диспропорция, с
гарантирана в приватизационните договори печалба, която е за сметка на
печалбата в останалите звена на електроенергийната система, създава
съответната диспропорция във възможностите за инвестиции. Ако това
касае преносната система ще се влоши качеството на електроснабдяването и силно ще се увеличат загубите, което ще се отрази на себестойността на електрическата енергия. Стремежът на дружествата-монополисти да оптимизират разходите за персонал и специализирана техника и
да провеждат структурни реформи, без съответния контрол от държавата,
води до силно увеличаване на загубите при аварийни режими и от недоставена енергия, което също увеличава себестойността на електрическата
енергия. Всякакви структурни реформи в отделните звена на енергийната
система трябва да се провеждат под контрола на съответните държавни
институции спазвайки принципа на така наречения “Умерен консерватизъм” и разбира се, съобразявайки се със законите на електротехниката и
енергетиката. В противен случай се нарушава ефективността на функциониране на електроенергийната система, която е единна и неделима.
Всяка некомпетентна намеса в единната структура на тази система води,
в крайна сметка, до увеличаване на авариите и техническите загуби, а от
там и на себестойността и цената, която заплаща крайния потребител.
Примери за такива неправилни структурни реформи са създаването на
Българския Енергиен Холдинг, неправилното разкъсване на Националната Електрическа Компания, некомпетентни действия от страна на различни политически дейци спрямо българската ядрена енергетика, приватизация на разпределителните системи за средно и ниско напрежение на териториален принцип, създаването на трудно контролируеми частни монополни структури, некомпетентното разрушаване на добре функциониращата система на единно оперативно диспечерско управление. Всички тези неправилни действия в българската енергетика, започнали с дълбоко
погрешния път на приватизация, в крайна сметка водят до неоправдано
високата цена, която плащат българските потребители;
Прецизиране политиката на държавата относно изграждането на производствени мощности от възобновяеми източници, особенно за чужди инвеститори. Тъй като има вероятност тези чужди инвеститори да изнасят
печалбата, формирана от преференциалните цени за изкупуване на енергията – цени, в крайна сметка, заплащани от българския потребител;
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Строг контрол от държавата за изпълнение на показателите за качеството
на електрическата енергия. Потребителят не бива да заплаща за стока и
услуга, която не отговаря на Българския държавен стандарт. Този контрол може да се осъществи сравнително лесно, чрез въвеждане на съвременни средства за търговско мерене, които държавата да наложи на
електроразпределителните дружества за използване.

Загубите от намаления лихвен процент, с който да се отпускат кредитите на
предприятията за внедряване на енерго-спестяващи мероприятия, следва да бъдат за
сметка на фонд "Енергийна ефективност". Данъчните преференции следва да се
покриват за сметка на бюджета. При тези условия субсидирането на електро-енергийното производство, пренос и разпределение е абсолютно необходимо.
Действията на държавата в тези направления могат да доведат до раздвижване ценовата политика и осигуряване по-висока енергийна ефективност на електроенергийната система и съответно достигане на оптимална, обществено оправдана
себестойност и цена на електрическата енергия.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ
С ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ
Ст. Моллова, Г. Николова, С. Лецковска
Бургаски свободен университет

DIODES (LED) LIGHTING WITH RENEWABLE ENERGY SOURS
INTELLIGENT LED LIGHTING
St. Mollova, G. Nikolova, S. Letskovska
Burgas Free University
Abstract: In the present the energy effectiveness becomes more and more significant due
to increasing use of the electric power in almost every aspect of our daily life. The
lighting is one of the biggest consumers of electric power in global aspect. The authors
propose the activities for electric power economy via using of intelligent led lighting of
real object.
Key words: diodes (led) lighting, renewable energy sours, intelligent led lighting.
Въведение
Светодиодното осветление заема водещи позиции на пазара за осветителна
техника, тъй като е максимално екологично от гледна точка съхраняване ресурсите
на планетата. В условията на общото съкращаване на разходите, разработването на
нови стандарти, зелените инициативи и приемането на законодателни актове, насочени към защита на околната среда, се създават големи възможности за използване
на светодиодното осветление както в национален, така и в международен аспект.
Увеличаващият се брой закони, инициативи и стандарти, насочени към повишаване на енергоефективноста и намаляване на вредното въздействие на системите
за осветление върху околната среда стимулират използването на светодиодите, както при установяването на нови, така и при модернизирането на съществуващи системи за осветление. Някои от произвежданите днес светодиодни осветителни прибори вече достигат нива на енергоефективност, които съответстват на изискванията
на стандартите по енергоефективност за страните от ЕС. Поставена е индикативна
цел – да се съкрати общият обем на потребление на електроенергия с 20% до 2020 г.
Във връзка с това са разработени специални директиви, регламентиращи дейностите в даденото направление.
I. Предимства на светодиодното осветление
Като сравнително нова технология, светодиодите в повечето случаи превъзхождат традиционните източници на светлина по енергоефективност, качество на
светлината, рентабилност и екологичност.
Светодиодните осветителни системи имат редица предимства пред традиционните системи за осветление:
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Енергоефективността на светодиодите може да бъде до пет пъти по-висока
от тази на лампите с нажежаема жичка и халогенните лампи и сравнима с
луминесцентните лампи. Постоянното развитие на светодиодните технологии повишава енергоефективността на светодиодните в сравнение с луминесцентните;
Светодиодните източници на светлина са насочени и излъчват светлина
само в дадено направление. Значително по-малката им светеща повърхност,
в сравнение с луминесцентните лампи, позволява използването на по-ефективна оптика и по-добро управление на светлината;
Качеството на светлината на белите светодиоди е сравнимо с качеството на
светлината на луминесцентните лампи и газоразрядните лампи. Последните
достижения в производството на светодиоди осигурява постоянство на цвета и цветната температура, характеристики, които са еквивалентни или превъзхождащи тези на традиционните източници на светлина.
Съществено е увеличен полезният срок на годност на светодиодите в сравнение с традиционните източници на светлина. В резултат на това се съкращават загубите за замяна и обслужване. Халогенните лампи например се
сменят 12÷20 пъти по-често от светодиодните. За разлика от традиционните
източници на светлина светодиодните могат да се използват след същественото намаляване на светлинния им поток, при това пълното им излизане от
строя се случва рядко;
От момента на появяване на светодиодите ежегодно се отбелязва 35% повишаване на тяхната ефективност по параметъра светлинен поток, а в течение
на няколко десетилетия се извършва ежегодно намаляване на стойността на
светодиодите средно с 20%, т.е. общата им ефективност се удвоява на всеки
1.5÷2 години;
За разлика от луминесцентните, светодиодните лампи не излъчват ултравиолетови лъчи, разрушаващи материалите и обезцветяващи бои;
Светодиодните осветителни прибори генерират топлина, но излъчените от
тях лъчи са студени. Светодиодните осветителни прибори с добре конструирано топлоотделяне защитават от прекомерна и вредна топлина;
Светодиодните източници на светлина могат да работят при ниски температури и да издържат на вибрации, което позволява използването им в тежки
условия, където е невъзможно използването и установяването на традиционни лампи. В тях няма подвижни части и споявания, които могат лесно да
се разрушат и излязат от строя;
LRGB – осветителните прибори с настройване на бялата светлина могат
лесно да възпроизвеждат милиони цветове и да имат цветни температури
без използване на цветни филтри;
Управлението на работата на светодиодните осветителни системи може да
се осъществява с помощта на цифрови контролери, осигуряващи максимална ефективност и висока гъвкавост;
Светодиодните осветителни прибори са безинерционни. Те не изискват време за подгряване или изключване, липсва вредното въздействие на циклично подаване на захранване и димиране.;
За разлика от луминесцентните лампи, съдържащи живак, светодиодните
лампи не съдържат такъв и са безопасни за околната среда;
Много от произвежданите светодиодни осветителни прибори не само отговарят на стандартите и изискванията за енергоефективност и екологичност,
но и често ги превъзхождат.
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II. Сравнение между традиционните лампи и светодиодните осветителни
прибори
Тъй като всички традиционни електрически източници на светлина имат спад
на светлинния поток в процеса на работа, то трябва да съществува възможност да се
екстраполира номиналния срок на годност и спад на светлинния поток на традиционните източници на светлина до стойности L70 и L50.
Това позволява на специалистите, осъществяващи подбор на оборудване и
осветление да сравняват полезния срок на годност и действие на използваните в
осветителната техника светодиодни източници с полезния срок на годност на лампите с нажежаема жичка и луминесцентните лампи.
• Сравнение с лампа с нажежаема жичка.
Номиналният срок на годност на 60W лампа с нажежаема жичка е 1000 часа.
Ако се предположи, че в течение срока на годност лампата губи 10÷15%
от своя светлинен поток, то тя ще излезе от строя преди да е постигнала
прага L70. Следователно, нейният номинален срок на годност фактически
се явява нейният полезен срок на действие.
• Сравнение с компактна луминесцентна лампа.
Номиналният срок на годност на 18W луминесцентна лампа е 15 000 часа, изходният светлинен поток е 1250 lm, а теоретично изчисленият –
1125 lm, което отговаря на намаляване на светлинния поток с 10% след
6000 часа работа. Следователно, лампата ще достигне праг L70 след
18 000 часа работа, но тъй като се очаква тя да излезе от строя след 15000 часа, то номиналният ù срок на действие всъщност представлява нейният
полезен срок на действие.
• Сравнение с линейна луминесцентна лампа.
В днешно време съществуват високоефективни луминесцентни лампи с
много дълъг номинален срок на действие. При постоянна скорост на спада на светлинния поток, лампата достига праг L70 след 79 200 часа работа. Тази стойност е съпоставима със стойността на полезния срок на
действие на много светодиодни източници на светлина. Очаква се лампата да излезе от строя след 33 000 часа работа, много по-рано, от колкото ще достигне прага L70. Следователно нейният номинален срок на
действие, а не прагът L70, е фактическият полезен срок на действие.
• Сравнение с разрядни лампи с високо налягане.
За разлика от луминесцентните лампи и лампите с нажежаема жичка,
оценката за номиналния срок на действие на тези лампи се базира на
запазването на работоспособността на 67% от изпитваните лампи (вместо
50% за луминесцентните лампи и лампите с нажежаема жичка). След
9 600 часа работа лампите съхраняват 90 % от своя светлинен поток,
което определя праг L70 на ниво 28 800 часа. Отново номиналният срок
на действие лампата се получава равен на нейния полезен срок на
действие.
Както се вижда от направеното сравнение за традиционните източници на
светлина номиналният срок на действие обикновено е еквивалентен на полезния
срок на действие, тъй като те обикновено излизат от строя тогава, когато достигнат
съответните прагове на стабилност на светлинния поток.
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Сравнението на стойностите на полезния срок на действие на светодиодните
осветителни прибори със стойностите на номиналния срок на действие на обикновените лампи позволява да се направи оценка за количеството замени на лампи, които
могат да бъдат избегнати при използване на светодиодни източници на светлина.
Тази оценка дава важна информация за отчитане на общите загуби, свързани със
системата за осветление.
III. Реализиране на енергоефективно светодиодно осветление

PWM(2)

УПРАВЛЕНИЕ

УСТРОЙСТВО ЗА

LED

PWM(1)

ДРАЙВЕРИ ЗА

Последните достижения в областта на светодиодните технологии правят осветителните прибори с използване на бели светодиоди привлекателни и предпочитани
решения.
Енергоефективноста на осветителните прибори с бели светодиоди е сравнима, а в някои случаи даже превъзхожда енергоефективността на компактните луминесцентни лампи. По светлинен поток и качеството на светлината белите светодиоди не отстъпват на много от традиционните източници на светлина.
Реализирането на бяло осветление със светодиоди, използвано като дневно
осветление, не е по-сложно от реализирането на осветление с луминесцентни лампи
или лампи с нажежаема жичка.

PWM(3)

РАЗСЕЙВАНЕ НА СВЕТЛИНА

ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ
СВЕТЛИНА ‐ НАПРЕЖЕНИЕ

ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ
СВЕТЛИНА‐ ЧЕСТОТА

ADC(1)
ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ

ADC(2)
СВЕТЛИНА‐ ЦИФРОВ КОД

DALI

НАСТРОЙКА

Фиг. 1. Интелигентна светодиодна система за осветление
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Като вариант на реализиране на енергоефективно осветление се предлага система за получаване на електроенергия в БСУ, достатъчна да осигури осветлението в
коридорите. Това ще наложи подмяна на съществуващите осветителни тела с поефективни и енергоспестяващи.
Мотивите за предлагането на такъв вариант на осветление са:
¾ Съобразяване с изискванията на ЕС за подмяна на осветителните тела с
енергоспестяващи, съгласно Директива 2005/32/ЕС;
¾ Нарастващата цена на електроенергията, доставяна от външна за университета електропреносна мрежа;
¾ Реалните възможности за собствено производство на електроенергия, в
обем, достатъчен за обезпечаване на осветлението в коридорите;
¾ Отчитането на продължителността на икономически живот на използваните към момента осветителни тела, както и на тези, с които следва да
бъдат подменени – енергоспестяващите;
¾ Възможностите за разширяване на използването на електроенергия, създавана от университета за собствено потребление, в тоалетните, в хранилището, в последствие (след подобряване на параметрите на осветителните тела) и във всички останали помещения на сградата.
Дадена енергоефективна светодиодна система за осветление може да стане
“интелигентна”, като LED - драйверите се управляват или изцяло се заменят с микроконтролер. За управление на драйверите се използват PWM сигнали, които модулират изхода на драйверите (Фиг. 1).
Чрез сензорите за светлина се реализира обратна връзка за динамично
контролиране на интензитета и качеството на бялата светлина. Вместо специализирани драйвери може да се използва универсален контролер от типа на PIC16HV785
Microchip (Фиг. 2).

Фиг. 2
268

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

Ефектът на енергоефективност може да се засили, ако не се използва класическия начин на захранване от електрическата мрежа, а се използва възобновяем
енергиен източник на базата на соларни панели.
Реализирането на енергоефективно светодиодно осветление може да стане на
база изграждане на фотоволтаична система за добив на електроенергия, включваща
следните основни модули:
¾ Фотоволтаичен поликристален модул PVE 230 Wp ;
¾ Инвертор 400 VA;
¾ Контролер за заряд на акумулатор 8÷10 A, 12÷24 V;
¾ Акумулатор 12V/18 Ah.
IV. Очаквани резултати от бъдещо реализиране на енергоефективно
светодиодно осветление
Очакваните резултати са в следните основни направления:
¾

Реализиране на икономии от разхода за консумирана електроенергия при
осветление на коридорите в подземния етаж на БСУ – Бургас. При определянето им са използвани технически характеристики на монтираните в
момента светлинни източници с разход 26W/h. Цената на електроенергията към момента е 0,24 лв/ kWh. След извършване на необходимите
изчисления се установи, че към момента разходът на електроенергия за
тези осветителни тела възлиза на 936 лв. на годишна база.
Въз основа на направеното предложение за разработване и внедряване на
собствена фотоволтаична система ще бъде извършен и еднократен разход
от страна на БСУ, възлизащ на 743 лв., като сумата изцяло е финансирана
от фонд “Научни изследвания” на университета. Съобразно възприетата
от университета политика този разход еднократно ще бъде отчетен в рамките на текущата година. Очаква се фотоволтаичната система да има срок
на експлоатация 25 години, а консумираната за този период електроенергия ще възлиза на 0,00 лв. на годишна база. В обобщение, икономиите,
които университетът ще реализира от създаването и внедряването ù, ще
възлизат на 936 лв. на годишна база;

¾

Реализиране на икономии по отношение на поддръжката и подмяната на
използваните сега светлинни източници. Данните показват, че за подмяна
на съществуващите осветителните тела се правят разходи на стойност
960 лв. на годишна база. Съобразно текстовете на Директива 2005/32 на
ЕС, използваните светлинни източници до 2016 г. следва да бъдат подменени с нови, енергоспестяващи.
В резултат от работата по проекта се откриха възможности студентите от
ЦИТН да изработят необходимите 120 броя енергоспестяващи тела за
период от 3÷6 месеца. Очакваните разходи за калкулиране на себестойността на тези светлинни източници възлиза на 15 лв. за един брой, а
покупната цена на същите е 25 лв. Очакваният икономически живот на
новосъздадените светлинни източници е 50 години. Себестойността на
светлинни източници, които могат да се изработят от студентите в университета ще е 1 800 лв.
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От гореизложеното става ясно, че към момента разходът за подмяна на дефектирали осветителни тела е на стойност 960 лв., а на консумираната от тях електроенергия, която закупуваме – 936 лв., т.е. на годишна база общо 1 896 лв. е разходът
за осветление на подземния етаж на сградата.
След създаване и внедряване от страна на БСУ на предложената фотоволтаична система разходът за консумирана електроенергия ще се равнява на 0,00 лв.
По отношение на осветителните тела също ще бъде направен еднократен разход за
създаване на енергоспестяващи такива, който ще възлиза на 1 800 лв. Съпоставката
на получените данни показва, че направените първоначални разходи за изработката
на телата ще се възстановят за една отчетна година.
Заключение
Светодиодните системи за осветление представляват рентабилно решение.
Първоначално загубите за реализиране на светодиодно осветление могат да превъзхождат загубите при традиционните системи, обаче съкращаването на общото количество дейности и загуби за обслужване, консумираната електроенергия и по-рядката замяна на осветителни прибори, намаляват общата цена на системата.
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WEB БАЗИРАН ИНТЕРФЕЙС ЗА VOIP ТЕЛЕФОН LINPHONE
гл. ас. инж. Владимир Германов, germanov@bfu.bg
гл. ас. д-р Нели Симеонова, neli_simeonova@btu.bg

WEB BASED INTERFACE FOR VOIP PHONE LINPHONE
Assist. Prof. MSc. Еng, Vladimir Germanov, germanov@bfu.bg
Assist. Prof. phD Neli Simeonova, neli_simeonova@btu.bg
Abstract: The goal of this paper is to present a developed web based interface for the
VoIP telephone Linphone. The interface can be used in any projects and ideas with
mobility option and OS independence.
Key words: linphone, web interface, voip

ВЪВЕДЕНИЕ
Избраният софтуерен телефон Linphone [1] е с лиценз за отворен код и притежава конзолен интерфейс за достъп до основните му функции. Според сайтът на
разработчиците до момента няма разработен уеб базиран интерфейс. Настоящата
статия представя иновативна разработка на уеб базиран интерфейс за управление на
функциите на Linphone.
Разработеният интерфейс може да бъде използван за различни проекти и идеи
при които основната им цел е мобилността и независимостта от операционната система.
LINPHONE
Linphone е софтуерен VoIP телефон с отворен код, който може да бъде използван и разпространяван свободно. Той е наличен за Linux, MS Windows,
MacOSX, както и за мобилни телефони Android, iPhone и Blackberry.
Някой от основните характеристики на Linphone са:
•
Сигнализация:
•
SIP съвместим потребителски агент с RFC3261;
•
SIP/UDP, SIP/TCP, SIP/TLS;
•
Поддръжка на IPv6;
•
Цифрово удостоверяване;
•
Поддържа едновременно няколко повиквания с функции за управление
на повикванията: изчакване с музика, трансфер и др.;
•
Поддръжка на различни SIP прокси сървъри: registrar, outband и др.;
•
Текстови мигновени съобщения (използвайки SIMPLE стандарт);
•
DTMF (телефонни тонове) поддържащи SIP INFO или RFC2б833.
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Поддръжка на медии и кодеци:
•
Аудио кодер/декодери: speex, G711 (ulaw,alaw), GSM, G722. Чрез допълнителни плъгини се поддържат и AMR-NB, SILK, G729 и iLBC;
•
Аудио кодер/декодери: VP8 (WebM), H263, H263-1998, MPEG4, theora и
H264;
•
Аудио конферентна връзка: Поддържат се SRTP и zRTP (кодиране на
звук и видео);
•
Поддържат се всякакви видове WEB камери чрез V4L или V4L2 драйвер
в Linux и Directshow драйвер в Windows;
•
Акустично и ехо премахване: използва се echo canceller от библиотеката
libspeexdsp;
•
Ефективно управление на трафика: ограниченията на честотната лента
се сигнализират с помощта на SDP, в резултат аудио и видео сесията се
нагласят с подходящи битрейти така че да отговарят на възможностите
на мрежата.
Звукови услуги (backends):
•
Linux: ALSA, OSS, PulseAudio;
•
Windows: waveapi;
•
MacOSX: HAL Audio Unit;
•
iPhone: VoiceProcessing AudioUnit с вграден echo cancellation;
•
Android звукова система;
•
JSR135 при BlackBerry.
ПРОЕКТИРАНЕ НА WEB ИНТЕРФЕЙС
Интерфейсът трябва да съдържа:
•
Поле за въвеждане на номер;
•
Виртуална клавиатура с цифри;
•
История на входящите повиквания;
•
История на изходящите обаждания;
•
Историята на обажданията да се взема от сървъра за всеки агент;
•
Отчитане на излизанията извън линия;
•
Електронно заявяване на почивка;
•
Бутон Mute да бъде активен само при инициализиран входящ или изходящ разговор;
•
Увеличаване и намаляване на звук за микрофон и слушалки;
•
Календар;
•
Функция за обновяване (update);
•
Поле с текущият статус на телефона и агента;
•
Гласово известяване при излизане от линия.
На базата на поставените изисквания за Web интерфейс се избира да се разработи системата чрез следните технологии:
• Локален Web сървър: Apache версия 2.1 с поддръжка на PHP версия 5.3;
• Скриптови езици: Perl, PHP, JavaScript, CSS, HTML;
• VoIP телефон – Linphone версия 3.5.2;
Основно разработката е предназначена за работни станции с Linux ОС, но
трябва да има възможност и за работа с MS Windows ОС и MacOSX. [2]
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Принцип на работа
На фиг. 1 е представена общата принципна схема. От схемата се вижда, че
системата използва два основни канала за комуникация. Единият е връзката между
Linphone и Asterisk VoIP телефонната централа, намираща се в телефонният център.
Връзката се осъществява на базата на SIP протокол. Вторият канал се базира на
HTTP съобщения между Web интерфейса на конзолния Linphone и Приложният
сървър (ERP) намиращ се в телефонния център. Според [3] използването на стандартен HTTP протокол гарантира правилното и надеждно изпращане на команди от
интерфейса към телефона.

Фиг. 1. Обща принципна схема
На фиг. 2 е представена блокова схема описваща принципа, който ще се
реализира в системата за следене на състоянието на телефона.

Фиг. 2. Блокова схема за следене състоянието на телефона
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На фиг. 3 е представена обща блокова схема на командите, които ще подава
уеб интерфейсът на конзолният Linphone.

Фиг. 3. Обща блокова схема на командите подавани от Web интерфейса
към конзолният Linphone
ЕКСПЕРИМЕНТИ
Представеният интерфейс се използва в система за обслужване на обаждания
в телефонни центрове представена в друга публикация от авторите В. Германов и
Ж. Йовков [4]. Следващата поредица от фигури показват разработеният Web интерфейс на телефона.

Фиг. 4. Включване на телефона
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Бутон on/off (фиг. 4) при натискане превключва от on в off и обратно (бутона
показва какво би трябвало да е текущото състояние на телефона).

Фиг. 5. Скриване и показване на календар
Бутон cal (фиг. 5) при натискане скрива или показва календара.
Фиг. 6 показва първоначалния екран при зареждане на системата през web
браузър. При свързване на клиент към оператора се извършват следните действия:
От централата в канала на оператора се просвирва „Входящо обаждане“, а в
клиентския канал се просвирва анонс на агента „Разговаряте с <име и презиме на
агента>“;
В същото време ERP системата е получила сигнал, че има започнал разговор
което предизвиква показването на малък син прозорец за търсене по номер или
договор. Тук може да се обърне внимание, че бутона BYE е с оранжев фон, което
означава че при натискане на бутона ще изпрати на телефона DTMF сигнал * с
което ще прекъсне връзката към клиентския канал без да затвори операторският
канал. (фиг. 7).
Фиг. 8 показва почивките на оператора. В ляво на екрана може да се види
часовника на агента в ЕRP системата.
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Фиг. 6. Зареждане на интерфейса

Фиг. 7. Интерфейс към телефона и ERP системата

Фиг. 8. Почивки на оператора
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След направените експерименти могат да се направят няколко основни
заключения:
•
Съществуват няколко недостатъка:
o
По някога (доста рядко) JavaScript, които са за извеждане на телефона
спират да работят докато не се обнови страницата. Проблемът може да
възникне, ако apache2 сървъра от който се взема информацията е претоварен, което води до възможност за изтичане времето за изчакване и поради тази причина да увисва скрипта;
o
Увеличаване и намаляване на силата на звука на микрофон/слушалки.
Към момента няма конзолно управление на pulseaudio.
•
o
o
o
o
o

Предимства:
Обслужването на около 80 PC стана възможно от 1 системен администратор без особени познания в програмирането;
Заради начина на изпълнение на ъпдейт лесно могат да се поддържат и
отдалечени системи;
Пълна интеграция на Web интерфейса със телефона;
Лесно модифициране към различни нужди;
Лесно управление на самия телефон.
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REAL-TIME API FOR DEVELOPMENT A COMMUNICATION
NODE IN INTERACTIVE INTERFACE FOR BLIND PEOPLE
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Neli Simeonova, neli_simeonova@btu.bg
Abstract: In this paper a real-time API for development a communication node in
interactive interface for blind people is present.
Key words: real-time, API, interactive interface for blind people.
ВЪВЕДЕНИЕ
Интеграцията на хора с увреждания или на такива в неравностойно положение е комплексна задача, поставена в множество интердисциплинарни изследвания.
Предоставянето на равни права в обществото и даване възможност за пълноценна
реализация е проблем, който би могъл да бъде решен не само на база социални
решения.
Използването на компютрите в съвременното общество дава възможности за
реализация на хората с увреждания. Навлизането и широкото приложение на графичните интерфейси доведе със себе си голямо количество проблеми на хората с
увредено зрение. След 1990г. при миграцията от текстови интерфейси в офисите и
компаниите, работните места на много хора с увредено зрение бяха застрашени. В
действителност много уместно се оказва инвестирането в усилия, които позволяват
и стимулират ефективен достъп до компютри на хората с увреждания на зрението
[1, 2].
Настоящата статия има за цел да представи програмни средства за реализиране на комуникационен възел в интерактивен интерфейс за незрящи. Интерактивен
интерфейс за незрящи се разработва работна група, с базова организация ИИКТ към
БАН по проект на МОМН NSF D-ID-02/14, 2009.
ОБЩА СТРУКТУРА НА ИНТЕРАКТИВНИЯ ИНТЕРФЕЙС
Общата структура на интерактивния интерфейс вече е показвана в множество
публикации [3], [4]. На това място ще бъде показана съвсем общо структурата с цел
постигане на методична последователност.
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Централна роля в общата схема играе изборът на компютърен модул под формата на вградена система. В цитираните по-горе публикации е представена системата eBox-3310AMSJK. Работната група експериментира и с други варианти на вградени системи базирани на ARM архитектурата, напр. PandaBoard ES. Интерактивният интерфейс се състои от следните основни компоненти (фиг.1):
• touch screen екран – входно устройство за незрящи;
• eBox-3310A-MSJK – основен управляващ елемент;
• специализирана клавиатура – реализира превключване на режими;
• брайлова матрица (64х64) – изображение на графични неразпознати елементи;
• тонколони (слушалки) – гласов канал към потребителя;
• микрофон – гласов (команден) канал от потребителя.
Интерфейсът е проектиран да представлява автономно устройство, със свързани към нея интерфейсни елементи. Системата е скалируема и позволява промяна
на обхвата на интерфейсните устройства. Моделът за формализацията на интерфейса е представен в друга публикация [4].

Фиг. 1. Обща схема на интерактивен интерфейс за незрящи [3,4]
ОПРОСТЕН МОДЕЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ КОМПОНЕНТИЕ
В ИНТЕРФЕЙСА
Опростен модел за комуникация между компонентите в интерфейса е представен Ст. Симеонов през 2012 г. [5]. Представеният модел въвежда обкръжаваща
мрежа за безжични комуникации, осигуряваща обмен между интерфейси работещи
на базата на различни стандарти. Изхожда се от факта, че помощния интерфейс
фиг.1, включва в себе си множество интерфейсни устройства, които имат възможност да комуникират по между си и с основния контролер безжично. Моделът представя EAN (Embedded Ambient Network – вградена околна мрежа). EAN създава ус279
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ловия за изграждане на мобилна хетерогенна мрежа интегрираща в себе си различни комуникационни стандарти.
Предимствата на представената архитектура могат да се обобщят по следния
начин:
• повишаване на достижимостта на отделните компоненти – интеграция на
елементи (наричани за по кратко възли) в хетерогенна мрежова структура;
• едновременна оптимизация на енергийното използване на отделните точки;
• употреба на евтини, лесно доставими комуникационни модули за отделните точки;
• оптимизация на преноса на данни между точките, посредством използване на различни стандартизирани мобилни технологии;
• интеграция на елементи на управлението в самия модул и по този начин
разтоварване на хостовата система;
• прозрачен избор на комуникационния стандарт за физически обмен на
информация;
• възможности за скалируемост, както на нови точки, така и за нови стандарти за комуникация.
На база предложеният модел е представен и отделен възел за комуникация
за вградена система (фиг. 2).

Mobile Module

WLAN

BT

ZigBee

EAN - Kernel
Controller
Hardware

Connection
Management

Host System

Appl

OP. System

Driver

Фиг. 2. Схематично представяне на възел в съответствие
с концепцията за платформа [5, 6]
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Така представената концепция се разделя на четири основни компонента.
Първият компонент обхваща съвкупност от налични комуникационни модули, осъществяващи физическа комуникация на база на различни стандарти. Отделните модули могат да работят симултантно.
Вторият компонент е апаратния контролер. Контролерът интегрира отделните
мобилни комуникационни модули. Този блок контролира отделните процедури и
реализира конвертиране между тях.
Хост системата притежава интерфейс, представляващ третия компонент в
концепцията. По този начин на хоста се дава възможност да получава специфични
данни от всеки от контролерите. В обратна посока, отделните приложения използват интерфейса за изходна комуникация. По този начин, интерфейсите за
комуникация се оказват невидими за хостовата система.
Четвъртият компонент реализира управлението на връзката. В тази връзка,
негова задача представляват инициализацията и поддръжката на отделните комуникационни канали.
API ЗА РЕАЛНО ВРЕМЕ
Следваща стъпка от разработването на интерактивен интерфейс за незрящи е
изборът на операционна система за управление. Операционната система трябва да
работи в реално време с цел осигуряване на приоритетност на случващите се събитията в система. Обзор на съществуващи операционни системи за реално време е
публикуван през 2012 г. от В. Германов и Н. Симеонова [7]. На база представеният
обзор екипа разработващ интерфейса ще експериментира с Xenomai и RTAI API-та
за добавяне на възможност за реално време в универсалните операционните системи (General Purpose OS). В тази статия накратко са представени Xenomai и RTAI.
Xenomai [8]
Проектът Xenomai е започнат през 2001 год. Поддръжката се поема основно
от Philippe Gerum, Bruno Rouchouse и Gilles Chanteperdrix.
Фиг. 3 представя вертикалната структура на цялостната система. Xenomai се
състои от няколко различни абстрактни слоеве, което способства огромна гъвкавост.

Фиг. 3. Архитектура на Xenomai
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Върху хардуера работи Adeos наноядро. Слоят на хардуерната абстракция
(HAL), разположен над Adeos е архитектурно зависимата част на Xenomai. Ако
трябва да се пренесе Xenomai на друга хардуерна платформа, HAL е слоят, който
трябва да бъде приспособен, при условие, че Adeos е налице за новата архитектура.
Централната част на системата е абстрактното RTOS (Real-time OS) ядро, което работи над HAL. То осъществява комплект от основните RTOS услуги, които са общи
за повечето системи. Услугите са достъпни чрез Xenomai API или чрез различни
RTOS- API. Тези допълнителни така наречени API слоеве за традиционния RTOS
способстват работата на всеки легален софтуер над Xenomai ядрото. Това е особено
полезно от гледна точка на пренасянето на Xenomai архитектурата, тъй като приложенията не изискват да бъдат презаписвани изцяло. Xenomai позволява на потребителите да стартират своите приложения или в потребителското пространство, или в
това на ядрото. Стартирането на задачи в потребителското пространство осигурява
надеждността на системата, тъй като пропадането на един процес в пространство на
ядрото може да доведе до блокиране на цялата система.
По време на писане на тази статия се поддържат следните платформи:
• ARM
• Blackfin DSP
• x86, x86_64 в разработка
• IA64
• Power PC
RTAI (Real-Time Application Interface) [9]
RTAI е много сходен с Xenomai, като последствие от тяхното сливане в смесения проект RTAI/Fusion през 2002год. Много API повиквания от присъщите на
Xenomai API имат свои дубликати в RTAI API, различими само по своите наименования. Все пак RTAI не следва концепцията, да се предлагат многобройни API на
потребителя, за разлика от Xenomai. Като следствие, не са налице толкова много
различни слоеве, подредени един върху друг, както при Xenomai. Фиг. 4 представя
архитектурата на RTAI.

Фиг. 4. Архитектура на RTAI
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До края на 2003 год. слоят на хардуерната абстракция разчита на така наречения Слой на хардуерна абстракция в реално време (RTHAL). В основата си той се
състои от набор от функционални показатели, които са поправени в Linux ядрото. В
началото, показателите се отнасят до стандартните Linux функции и нямат влияние
върху операциите на Linux ядрото. След зареждане на RTAI модулите, показателите
се променят, за да работят под контрола на RTAI. Процесът включва основното
управление на прекъсванията и на филтрирането. Преимуществото на този подход е
незначителното влияние върху Linux ядро. Едва около 70 линии от кода (lines of
code/ LOC) трябва да се променят или да бъдат добавени. Лицензионни проблеми с
RTLinux проекта принуждават RTAI да премести своя HAL на Adeos наноядрото.
Кодовата база няма вече нищо общо с RTLinux.
Подобно на Xenomai, RTAI разглежда стандартното Linux ядро като бездеен
процес с най-нисък приоритет, изпълним само когато няма никакви други планувани процеси в реално време. Таймерите в RTAI могат да бъдат програмирани да работят или в периодичен или в единичен режим. Единичният режим предлага висока
степен на детайлизация с малко повече режийни разноски, необходими за пренастройката на таймера.
RTAI предлага набор от тестове, известни като "showroom", които покриват
почти всяка особеност в RTAI. Това е много полезно за тестване на функциите на
RTAI и може да се използва за основни измервания, например планиране на времената за реакция при различни обстоятелства.
Освен това, така нареченият "RTAI – Lab Toolchain" позволява на потребителите да преобразуват блок схеми в RTAI модули и да следят тяхната работа при
различни цели. Диаграмите могат да бъдат развити, използвайки или Scilab/Scicos,
или Matlab/Simulink /RTW. Тази функционалност е фундаментално преимущество
пред Xenomai, където тази отличителна черта не е налична.
RTAI поддържа следните архитектури:
• x86
• x86_64 е в бета статус
• PowerPC – PowerPC G5 пачове, налични само за Linux ядро 2.4
• ARM – StrongARM 11x0, ARM7: Clps711x-family, Cirrus Logic EP7xxx,
CS89712, PXA25x, ARM9: Cirrus EDB9301 макетна платка с EP9301 CPU
(ARM920T)
Текущите експерименти с избраните API за реално време ще бъдат представени в бъдещи публикации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И НАСОКИ ЗА БЪДЕЩА РАБОТА
Показаната концепция позволява реализацията на скалируема система за комуникация между компоненти в интерактивен компютърен интерфейс за незрящи.
Този начин на комуникация практически прави интерфейса неограничен и независим от програмното осигуряване. Такъв подход може да се обобщи и да се прилага в
обществени домове, домове за почивка и курортни комплекси, в които основните
посетители са хора с увредено зрение.
От друга страна, концепцията дава възможност за реализация на симулатори
за комплексни сензорни мрежи, което е предмет на бъдеща работа на екипа.
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ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНДУКТОР ЗА НАГРЯВАНЕ
НА ФЛУИДИ
Даниела Марева, Димитър Юдов, Емил Марев
Бургаски свободен университет

DESIGN OF THE INDUCTOR OF INDUCTION HEATING
OF FLUIDS
Daniela Mareva , Dimitar Iudov, Emil Marev
Burgas Free University
Abstract: In heating of fluids used this principle - eddy currents inducing in the metal tube
or core with special form, located inside the nonmetallic piping. Transform this high
frequency magnetic field to heat. This heat is given to the selected fluid and heated to the
required temperature, a process that is adjusted quickly and precisely. The realized
method for determining the design features of the parameters of the water container,
electrical and magnetic parameters of the inductor and determine the number of turns it
Key words: heating fluids, inductor.
Превръщане на електрическата енергия в електромагнитна и използването и
за нагряване на флуиди е известно отдавна.
Индукционното нагряване е безконтактен метод. Генерира се топлина в
повърхностния слой на магнитнопроводим материал (метал). Това се дължи на загубите от вихрови токове в работния детайл, които се получават от променливо магнитно поле с висока честота. Това поле се произвежда от бобина-индуктор, захранвана от високочестен инвертор, реализиран с мощни ключови полупроводникови
елементи MOS или IGBT. Това е един подходящ подход за индукционно нагряване
в процесите за получаване на електрическа топлина и обработка, поради голямата
си достъпност (несложност на схемните решения), точност при поддържането на
температурата, гъвкавост, чистота на процеса, бързина на реакцията на регулиране,
безопасност на технологията, компактност по размер на устройството и лекота при
управление [4].
Бобина - индуктор е навита от немагнитен (меден) проводник, който се увива
около работния детайл или е поставен успоредно на работната повърхност, която
ще се нагрява. Там се преобразува високочестотното електрическо във високочестотно магнитно поле.
При нагряването на флуиди се използва този принцип – вихрови токове, индуциращи се в метална тръба. Тази топлина се отдава на избрания флуид и го подгрява до необходимата температура, като този процес може да се регулира бързо и
прецизно.
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Блокова схема на система за индукционно нагряване на флуиди с използването на високочестотен инвертор, има вида:

Фиг. 1. Блокова схема на система за индукционно нагряване
Променливото мрежово напрежение се превръща в изправено напрежение,
посредством безтрансформаторен токоизправител (ТИ), изглажда се от филтър (Ф)
и се превръща във високочестотно напрежение от автономния инвертор (АИ).
Индукторът (И) превръща високочестотно напрежение във високочестотно магнитно поле, което индуктира токове на Фуко в металната тръба.
Важен елемент в разглежданата схема е индуктора, който превръща електрическата енергия от инвертора в електромагнитна и от там в топлинна.
Предмет на настоящата работа е разглеждането, анализиране и създаване на
методика за проектирането на индуктор за индукционно нагряване на флуиди с висока честота.
От обзора [1] е показано голямото разнообразие на различни индуктори.
Въпросът за проектиране на индуктора е важен и нелесно реализуем.
Всички индуктори прилагани за нагряване на флуиди си приличат по това, че
основната част е бобина, непосредствено сързана към инвертора с товар, който
представлява сърцевина /тръба/ от феромагнитен материал с различна форма и размери.
Класически правилно е методиката за проектиране да се разглежда за найопростена форма, която с определени допускания и корекции може да се принесе и
на други форми.
На фиг. 2 е показан чертеж на класически индуктор приложим за нагряване
на флуиди – cиметрична по оста цилиндрична електромагнитна ситема индуктор –
товар, като за феромагнитна сърцевина е избрана стоманена тръба,
където: 1 – бобина на индуктора с вътрешен диаметър d1;
2 – стоманена тръба /товар/с външен диаметър d2;
3 – въздушна междина между индуктора и товара;
4 – въздушно пространство отвън на индуктора;
5 – въздушно пространство в стоманената тръба /товар/
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Фиг. 2. Схема на цилиндрична електромагнитна ситема
индуктор – товар
Изходните данни за проектирането на индуктора са известните при внедряването на система за нагряване на флуиди на определено място.
Примерни изходни данни са:
Дебит на водата в канализационната мрежа – Q=0,2 l/s
Температура на водата във вода преносната канализационната мрежа –
ТС1=200С
Температура след нагряване на водата – ТС2=500С
Методиката на проектиране се състои в оптимален избор на тръбата на индуктора, диаметъра и дължината на индуктора, електрическо и конструктивно оразмеряване на индукционната бобина. Може да има следната последователност:
1. Избор на конструктивни параметри на нагряваната тръба (водосъдържател) – схема 2
- определяне диаметъра на тръбата:
(1)

,

където: V – скорост на водата в тръбата
Според измерванията в тръбите от преносната системата V= (1÷2)m/s.
В топлообменика се приема по-малка скорост за по-дълго време на нагряване. Приема се V= (0,2÷0,4)m/s

Избира се стандартна стоманена тръба примерно с диаметър
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- определяне дебелината на тръбата – b2:
Налягането на водата е (1÷6) атмосфери – превърнато в bar=(1,01÷6.0795).
Според стандартите на параметрите, тръбите с диаметър
отговарят
дебелини (2÷5,8) mm.
издържаща до 10bar
-

определяне дължината на тръбата, обхваната от магнитното поле на
индуктора
Избраната дължина трябва да осигури необходимото подгряване на водата
според избрана мощност. Силата на магнитното поле спада по експоненциален
закон близо до края на индуктора /няколко сантиметра след края на бобината/.
Също така, тръбата е с определена дължина в зависимост от приложението/да се побере в устройството/. Диапазонът обикновено се избира (0,2÷0,6) m
В случая се избира
-

.

определяне изолация между индуктора и нагряваната тръба

Поставя се изолационен материал с дебелина b3=1÷10 мм.
За примера се избира
защото се работи с високо напрежение и
честота и е близо до водна среда.
Вътрешният диаметър на индуктора е:

2. Електрически изчисления
2.1. Необходима полезна (активна) електрическа мощност за нагряване на
водосъдържателя –
(2)
Където: Q – дебит на водата 0,2l/s;
– температура на флоида на входа и изхода на системата;
с – атмосферно налягане по линията на насищане ≈ 1kJ/kg.K

Рo =6kW
2.1.1. Избор на захранващо напрежение Ui
- при мощност < 10kW се използва еднофазно захранване 220Vac;
- при мощност > 10kW се използва трифазно захранване 380Vac.
2.2. Специфичната повърхностна мощност на водосъдържателя е:
(3)
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2.3. Избрана стойност на относителната магнитна проницаемост – µρ
В температурния диапазон от (20до 200) oC е валидна зависимостта:
(4)
където: ρ2 – специфичното електрическо съпротивление на стомана 45
при toC от 20÷100oC (по таблица) е от
÷
В случая се избира ρ2=
Стойността на относителната магнитна проницаемост зависи от съдържанието на въглерод и от напрегнатостта на магнитното поле H(A/m) и приема стойности
(A/m).
от 10÷1000 при H=
µ20 – изчислена стойност на относителната магнитна проницаемост при 20oC
[2] от графика при специфичната повърхностна мощност
при
се избира µ20=40.

2.4. Дълбочина на проникване на електромагнитните вълни в повърхността на
водосъдържателя
(5)

Избраната дебелина на тръбата на индуктора трябва да е
В случая това условие се изпълнява.

.

2.5. Напрегнатостта на магнитното поле на повърхността на товара – H02, А/m
Определя се по формулата:
(6)
Корекционният коефициент k4 се определя от съотношението
графика [2] и в случая има стойност k4=1,1
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2.6. Коефициентът на връзка характеризира взаимодействието между индуктора и металния топлообменник kв
Коефициентът на връзка за случая
се определя приблизително по
формулата:
(7)
където: k1 – функция, получаваща се от отношението на диаметъра на индуктора
към неговата височина – от графиката [2] се получава k1=1,6 ;
k2 – функция, получаваща се от отношението на височината на товара към
диаметъра – от графиката [2] се получава k2 =2

2.7. Напрегнатостта на магнитното поле на повърхността на индуктора
H01,[А/m]:
(8)

2.8. Активната мощност на индуктора в kW е :
(9)

,

където: k3 – коефициент на запълване на индуктора (обикновено k3=(0,8÷0,9) –
избира се k3=0,9

2.9. Реактивната мощност на индуктора в kW е :
(10)

2.10. Реактивната мощност в товара
(11)
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2.11. Реактивната мощност във въздушната междина в kW е :
(12)

2.12. Реактивната мощност в пространството на системата индуктор-товар в kW е:
(13)
Където: kN – коефициент на Нагаока и се определя от графика [1].

2.13. Активната мощност

се изчислява по:

2.14. Реактивна мощност

по:

(14)

(15)

2.15. Пълната мощност на системата по:
(16)
Kw
2.16. Eлектрическото кпд:
(17)
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2.17. Коефициент на мощност
(18)

2.18. Ток през индуктора –
(19)

[A]

2.19. Напрежение върху индуктора
U1 – ефективна стойност на първата хармонична на инвертора [3]
При Е=280V÷315V
(20)

2.20. Броят на навивките на индуктора:
(21)

навивки
Реализираната методика за проектиране предлага определяне на параметрите
на водосъдържателя, електрическите и магнитните параметри на индуктора и определяне броя на навивките му.
Получените резултати показват, че проектирания индуктор напълно удовлетворява изискванията на проточен битов бойлер.
Ниският фактор на мощност на индуктора, като товар на инвертора, обуславя
голям реактивен ток през бобината на инвертора, което трябва да се има в предвид
при проектиране на инвертора и избор на проводника на индуктора.
Литература:
1. Марева Д., Юдов Д., Марев Е. „Автономен инвертор за индукционно нагряване на вода”, BFU 2010.
2. Кувалдин А.Б. Индукционньй нагрев феромагнитной стали питания / Енергоатомиздат. Москва. 1988.
3. Sugimura H., Muraoka H., Nakaoka M. “A Novel Soft Switching PWM Power
Frequency Converter with Non DC Smoothing Filter Link for consumer High–
Frequency Induction Heating”, IEEE 2004.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОФТ КОМПЮТИНГ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ
гл. ас. Пенка Вълкова Георгиева
Бургаски свободен университет

APPLICATION OF SOFT COMPUTING IN ASSET
MANAGEMENT
Penka Georgieva
Burgas Free University
Abstract: А short description of a software system for asset management is presented. The
system is based on the tools that fuzzy logic provides as a major part of soft computing.
The system’s work is illustrated with real data from Bulgarian Stock Exchange.
Key words: soft computing, fuzzy logic, financial asset management.
Основна цел при всяка инвестиция е отказът от потребление да бъде възнаграден с нарастване на инвестираната сума. Процесът за взимане на инвеститорско
решение за постигането на тази цел започва с избор на инвестиционен носител и този избор зависи от оценката на инвеститора за полезността от инвестицията.
Ключовият икономически измерител на дадена инвестиция е нейната възвращаемост, която заедно с риска са основните характеристики и на всеки финансов актив. [2]
I.Прогнозиране на характеристики на индивидуални финансови активи
Най-важната предпоставка при взимане на инвеститорско решение е очакването на инвеститора за бъдещата възвращаемост от инвестицията. Някои от основните подходи за формиране на прогнозни оценки и очаквания за бъдещото изменение на характеристики на активите са субективна оценка, анализ на сценарии, технически анализ и сортиращи алгоритми.
Субективна оценка. При този подход анализаторът прави прогнози за очакваните изменения в икономическото развитие и използвайки интуицията си прави
предвиждания за очакваните възвращаемост и риск. Анализаторът може да има достъп до оценки за бъдещото изменение от други експерти и може да ги използва за
да подкрепи или отхвърли своята прогноза; или може да комбинира своята и на други експерти прогнози с получените от историческите данни оценки на характеристиките за някои от активите.
Анализ на сценарии с използване на исторически данни. В тази ситуация
анализаторът дефинира няколко сценария за евентуални бъдещи изменения на икономическите условия. На всеки сценарий се приписва субективна вероятност, като
тези вероятности се използват за пресмятане на претеглени очаквани възвращаемост и риск. Вероятностите могат да се изведат и като статистики от емпирични
наблюдения, като периодът, за който има данни, може да бъде разделен на различни
подпериоди (пр. периоди на бичи и мечи пазар), откъдето да се пресметнат съответните вероятности.
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Технически анализ. Използването на техническия анализ във финансовата
практика е постоянно оспорвано и атакувано, но факт е че той продължава да е част
от нея. В съвременния свят, с развитието на компютърните технологии, цената на
събиране, съхранение и обработване на данни е значително редуцирана и данните са
в голяма степен по-лесно достъпни. От друга страна много по-важното от самите
данни е информацията, която може да бъде получена от тях. В техническия анализ
се използва основно предположението, че прогнозите за бъдещи състояния на пазара могат да бъдат изведени от предишни данни за състоянието му.
Една от целите на техническия анализ е да се открият дългосрочни, средносрочни и краткосрочни тенденции в изменението на цените на ценните книжа и да
се използват за определяне на вероятни бъдещи цени, които стават основа на процеса на вземане на решения при управление на финансови активи. За да е успешна една стратегия, тенденциите би трябвало да са постоянни и непрекъснати, с малки
случайни отклонения нагоре и надолу. Също така е важно достатъчно ранното откриване на непрекъснати тенденции да може да става автоматизирано, което е и основна цел на компютърните системи за вземане на решения, базирани на технически анализ.
Съществена в техническия анализ е постановката, че някои изменения на цените са важни и те формират тенденцията, докато други са почти случайни отклонения („шум”) и могат да бъдат игнорирани. В много случаи “човешкото око” може да
открие тези сигнали бързо и точно. За автоматизирано откриване на тези тенденции
е подходящо да се използват изглаждащи естиматори, които извличат нелинейни зависимости чрез осредняване на шума.
Различни техники за приближение (естимиране) на нелинейни зависимости
са плъзгащи средни, регресии, развитие в редове по ортогонални функции, метод на
най-близкия съсед, сплайни, невронни мрежи и пр. След оглаждане на данните се
проследява наличие или отсъствие на различни тенденции (HS, HIS, BT, BB, TT,
TB, RT, RB, DT, DB) или се пресмятат индикатори (стохастичен осцилатор, Уилямс
%R, нива на Фибоначи, индекс на относителната сила (RSI) и пр.).
Сортиращи алгоритми. Общ подход при сортиращите алгоритми е предварително дефиниране на характеристика или критична стойност C j на характеристиката, според която активите се сортират. [4], [9]
Сортиране с бета анализ. За всеки актив се пресмятат отношенията е
и ако

, то се пресмятат

, където е

C ∗ = min {C j } , Rf е възвращаемостта на безрисковия актив и сортиj

рането се осъществява по пресметнатите zj.
Сортиране чрез корелационен анализ. Процедурата е същата като при сортирането с бета анализ, но използваното отношение е
Сортиране по отношението възвращаемост/риск. Процедурата е аналогична за отношенията отношение е

, където riskj е коя да е оценка на риска.
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Сортиране по стандартно отклонение. Сортирането е аналогично, но след
пресмятане на е

.

Сортиране по LPM. Сортирането е аналогично след пресмятане на

.

II. Модел за оценяване на финансови активи, използващ средствата на
софт компютинг
За проектирането на софтуерното приложение за управление на финансови
активи е използван модулен принцип. Различните модули имат такава функционалност, че да се осъществи събиране на информация за цените на активи в реално
време, съхраняване на тази информация, осигуряване на лесен достъп, да се предоставя на инвеститора оценки за активите и да бъдат конструирани множество от
портфейли от активи. На фигура 1 е показана общата схема на системата.
В тази статия се разглежда само Управление на индивидуален актив.

Фондова борса

Събиране и
съхраняване на данни

Модул
размита логика

Управление на
индивидуален
актив

Управление на
инвестиционен
портфейл

Фигура 1. Схема на софтуерно приложение за управление
на финансови активи
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Събиране и съхраняване на данни. Данните за цените на активите се
публикуват в сайта на фондовата борса или в друг източник на борсова информация. Тези данни се извличат с приложение за парсване на код и след това се съхраняват в база от данни. Над съхранените данни се извършват математически изчисления за получаване на оценки за възвращаемостта, риска и q-ratio по съответните
формули [6], [7], [10]. Резултатите от математическите изчисления се обработват с
помощта на средствата на размита логика. След обработката, тези резултати отново
биват съхранени по такъв начин, че да е възможно използването им както за управление на всеки от единичните активи, така и за конструиране на инвестиционни
портфейли от активи.
Предложеният алгоритъм не допуска наличие на липсващи данни за активите, но фондовите борси работят само през делнични дни, което означава, че през
почивните дни няма информация за никой от активите. Освен това има работни дни,
в които даден актив не е търгуван и в този случай за него също липсват данни.
Един начин за решаване на проблема с липсващите данни е да се допълни
редицата, като се “допише” котировката при последната сделка съответния брой
пъти. При използване на средногеометрична като оценка за възвращаемостта, това
“дописване” може да бъде избегнато, защото ако се добавят липсващите за
съответните
дни
наблюдения
се
получава
подредицата
P(t − 1), P(t ), K, P(t ), P(t + 1) и за пресмятането на възвращаемостта в момента

14243
Δt

на

брой

()

t + 1 отново P (t + 1) се разделя на P t , т.е. за възвращаемостта се получава същата стойност. Следователно и общата възвращаемост се пресмята като произведение на възвращаемостите R =

T

P (T )

∏ r (t ) = P(1) . В предложената система е предвиt =2

дено котировките при липсващи данни да се дописват, с цел времевите редове за
цените да имат равен брой елементи.
Модул Размита логика (МРЛ). Входните данни за МРЛ се извличат от
базата от данни, след приключване на работата на модула за събиране и съхраняваза всеки
не на данни. В МРЛ характеристиките възвращаемост, риск и
актив се размиват, т.е. се представят като лингвистични променливи. Всяка лингвистична променлива е съвкупност от наименование, интервал и множество от размити терми. Размитите терми съдържат наименование и функция за принадлежност.
За всяка входна стойност се изчислява степента на принадлежност към съответната
лингвистична променлива. Размити правила описват правилата за агрегация. Тези
правила са от тип АКО - ТО и моделират процеса за вземане на решение. Размита
изходна променлива дефинира размита променлива Q с размити терми, описващи
качеството на финансовия актив. Целта на деразмиване е да бъде получена конкретна изходна стойност, като се използва размитата изходна променлива и алгоритъм
за деразмиване. За деразмиване е избран методът център на тежестта, при което за
съответния актив е получена точна стойност, отразяваща неговото качество. [1], [3],
[5], [8], [10]
Пресметнатата стойност за всеки актив се записва в базата данни и след това
се използва за управление на индивидуалния актив или за конструиране на инвестиционни портфейли.
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III. Управление на индивидуален актив
Получените точни стойности за Q-мярката на активите могат да бъдат използвани от инвеститора в процеса на вземане на решения. Q-мярката на актива е
комбинация от три величини: възвращаемост, риск и отношението им. В икономическата наука е прието да се смята, че винаги може да се замени възвращаемост за
риск, т.е. по-висока възвращаемост винаги носи по-голям риск и обратно. Емпиричните резултати потвърждават това схващане. [6]
Но за инвеститор, който не извършва спекулативни сделки е важно да каква
степен тези две характеристики (възвращаемост и риск) ще бъдат стабилни във
времето. Предложеният модел за оценка на индивидуални активи използва и една
. То отразява до каква степен подопълнителна характеристика – отношението
етият риск ще бъде оправдан с по-висока възвращаемост.
Емпирични тестове за изменението на възвращаемостта и риска във времето
показват, че Q-мярката е показател за качеството на актива. [10]
При Q-мярка по-малка от 0,4 (независимо какви са възвращаемостта и риска)
в краткосрочен (до около 3 месеца) хоризонт настъпва драматично изменение в цената на актива в посока намаление. При същия времеви хоризонт и Q-мярка между
0,4 и 0,6 цената на актива не се променя съществено и дори да се е повишила или
намалила, то цената на транзакции ще надвиши евентуалната полза. При Q-мярка
по-голяма от 0,6 активът трайно повишава цената си и е подходящ за купуване.
Изводите, направени от емпирични тестове на активи от БФБ, са показани в
таблица 1.
Q-мярка

Качество
на актива

Инвестиционно
действие

Q<0,4

лошо

продава

0,4 Q 0,6

неутрално

задържа

Q>0,6

добро

купува

Таблица 1. Инвестиционно действие според Q-мярката на актива
IV. Експериментални резултати
Софтуерното приложение е тествано с реални данни от Българската фондова
борса. То реализира оценяване на всички активи, търгувани на БФБ и запазени от
модула Събиране и съхранение на данни. Резултатите от оценяването на 51 актива
от БФБ за периода от 19.10.2011 г. до 15.02.2012 г. са показани в таблица 2.
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Код
3JR
4CF
4EH
5F4
6C4
E4A
1VX
3JU
3MZ
3NB
3NJ
3ZL
4BJ
4I8
4ID
4IN
4L4
4O1
52E
53B
55B
57B
5BN
5IC
5MH
5ODE
5ORG
5OTZ
5SR
5V2
6A8
6A9
6AB
6C4P
6L1
6S5
6S7
AO0
C81
E4AP
G0A
SO5
4EC
5BD
5BU
5H4
6A6
6BMA
6F3
BLKC
ZNOA

Възвращаемост
0,86588
0,80388
0,87871
0,84348
0,70206
0,86022
1,17391
0,98535
0,9636
0,88569
0,92778
0,57388
0,92946
0,75111
0,91796
0,73468
1,3125
0,77039
0,77956
0,76792
0,87291
1,02665
1,09127
0,67961
0,86707
0,92487
1
0,60976
0,7616
1,17043
0,94975
1
0,91379
0,94717
0,69
1,30435
0,66667
1,17958
0,71667
0,9986
1,13636
1,0582
1,72136
1,0679
1,22139
1,15873
1,12038
0,80769
1,00442
0,96061
1,38056

том ХХVII, 2012 г.

Риск
0,00878
0,01906
0,02594
0,02959
0,02366
0,01301
0,01598
0,01714
0,03284
0,02745
0,03047
0,03674
0,01994
0,03454
0,02987
0,05748
0,0228
0,04901
0,03154
0,03119
0,01459
0,02625
0,01054
0,0351
0,01985
0,02239
0
0,03989
0,0267
0,03182
0,00983
0,03503
0,00709
0,02696
0,03249
0,0211
0,04533
0,04112
0,3248
0,01688
0,01319
0,01477
0,02378
0,03434
0,02292
0,00812
0,01152
0,03925
0,03394
0,02072
0,07691

Годишна норма
на възвращаемост
0,59763
0,41165
0,63614
0,53043
0,10619
0,58065
1,52174
0,95606
0,89081
0,65706
0,78333
-0,2784
0,78837
0,25333
0,75389
0,20403
1,9375
0,31116
0,33867
0,30375
0,61872
1,07994
1,2738
0,03883
0,6012
0,77462
1
-0,1707
0,2848
1,51129
0,84925
1
0,74138
0,8415
0,07
1,91304
1.5543124e-015
1,53874
0,15
0,99581
1,40909
1,1746
3,16409
1,2037
1,66418
1,47619
1,36113
0,42308
1,01327
0,88182
2,14167

q-ratio

Q-Мярка

68,0317
21,6024
24,5232
17,9287
4,48764
44,6162
95,2483
55,7954
27,1293
23,9397
25,7124
-7,5773
39,5334
7,33382
25,2389
3,54992
84,9622
6,34955
10,7391
9,73956
42,4134
41,1446
120,84
1,10655
30,2933
34,5974
0
-4,2797
10,6649
47,5021
86,4039
28,5484
104,603
31,2182
2,15438
90,6738
3.428996e-014
37,4181
0,46182
59,0087
106,855
79,5393
133,044
35,0483
72,6153
181,686
118,107
10,7795
29,8562
42,5645
27,8465

0,34158
0,19791
0,20375
0,20056
0,19297
0,28087
0,809
0,34062
0,23761
0,20406
0,21761
0,18919
0,28443
0,19471
0,21195
0,1938
0,82888
0,19614
0,19668
0,19594
0,27763
0,34086
0,81218
0,1922
0,25051
0,27467
0,19943
0,19051
0,19536
0,51089
0,78095
0,26337
0,80937
0,26877
0,19252
0,81145
0,19178
0,50135
0,20175
0,35244
0,81151
0,75408
0,81247
0,36046
0,68653
0,81245
0,81215
0,19841
0,279
0,30396
0,68352

Таблица 2. Резултатите от оценяването на 51 актива
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Изследване на актива 4EC ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ София
От активите с висока Q мярка за илюстрация на изводите е избран един – 4EC.
На фигура 2 е показана графика за едногодишното изменение на цената на този
актив. В момента на пресмятането на Q мярка (табл. 1), активът е имал двумесечно
повишаване на цената (от 22.12.2011 до 15.02.2012). Q-Мярката е по-голяма от 0,75
което според заложената в системата методология е индикация за стабилно повишаване на цената му, т.е. показва следващото трайно и голямо увеличение на цената, което е видно на фигура 2.

Фигура 2. Едногодишна графика на цените на актива 4EC
V. Заключение
Събирането на информация е съществена част от функционирането на експертните системи за взимане на решения. Представеното в тази статия софтуерно
приложение събиране и обработва финансова информация. Цялата система е проектирана и реализирана така, че Q-мярката на даден финансов актив да бъде използвана за прогнозиране на измененията на цената му. Тази прогноза може да бъде използвана както за управление на този актив, т.е. за взимане на решения от вида
{купи; продай; задръж} така и при конструиране на инвестиционен портфейл. Описанието на модула за управление на портфейл е извън обсега на тази статия.
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ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО В МЕЖДУНАРОДНОТО
ПУБЛИЧНО ПРАВО
проф. д-р Александър Драгиев
Бургаски свободен университет

GENERAL PRINCIPLES OF LAW IN PUBLIC
INTERNATIONAL LAW
Professor Alexander Draguiev, PhD
Bourgas Free University

Abstract: The existence of general principles of law is unanimously recognized in
international law. Yet it is a matter of discussion what is their legal nature, and what are
the particular principles. The present article outlines the conclusion that by their nature
the general principles of law are maxims of legal logic bearing the following features:
they exist as legal principles and are recognized as such by both the different domestic
systems of law and the international law.
Key words: principles of law, international law, domestic systems of law, International
Court of Justice, legal logic.

1. ОБЩА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
Понятието „общи принципи на правото” е добре познато в международното
публично право. Но затова пък в него все още са дискусионни както въпросът за
правната природа на това понятие, така и въпросът кои са конкретните общи правни
принципи. Единствената нормативна уредба на общите принципи на правото в
международното право се съдържа в б. в) на чл. 38, т. 1 от Статута на Международния съд на ООН (СтМСООН, СтМС), поради което тази разпоредба е подходящ
ориентир за изясняването на проблематиката относно тези принципи.
Чл. 38, т. 1, б. в) СтМСООН третира общите правни принципи като вид
приложимо право, което МС използва за решаване на отнесените до него международни спорове. В текста на разпоредбата преди всичко прави впечатление формулировката, дефинираща тези принципи: „общите принципи на правото, признати от
цивилизованите нации”.
Автор на тази формулировка е Консултативният комитет от юристи, натоварен със съставянето на учредителния акт (наречен Статут) на първия в историята на
международното право съдебен орган – Постоянния съд за международно правосъдие (ПСМП), създаден през 1920 г.1 Така, при разработването на видовете приложи-

1
Вж. van Hoof, G. J. H. Rethinking the Sources of International Law. Deventer etc., 1983, p. 131,
Degan, V. D. Sources of International Law. The Hague, Boston, London, 1997, pp. 46, 52.

302

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

мо право за решаването от него на делата си, председателят на комитета, барон
Декан от Белгия, предлага, освен договора и обичая, и още един самостоятелен такъв вид: „нормите на международното право, признати от правосъзнанието на
цивилизованите нации”2. По-късно членът на комитета от САЩ И. Руут предлага
нова редакция, която е окончателно приета с приемането на самия Статут на ПСМП
(СтПСМП): „общите принципи на правото, признати от цивилизованите нации”3.
При изготвянето на СтМСООН, той възприема почти буквално СтПСМП, включително и чл. 38 от него, посветен на приложимото право за решаване на делата.
Така в СтМСООН преминават и общите правни принципи, като един от видовете
такова право4 (чл. 38, т. 1, б. в), и то с абсолютно същата формулировка, която са
имали в Статута на предишния съд.
2. ИЗРАЗЪТ „ЦИВИЛИЗОВАНИ НАЦИИ”
Самата формулировка “общи принципи на правото, признати от цивилизованите нации” показва, че първият въпрос, изискващ изясняване, е въпросът за смисъла, в който е употребен изразът “цивилизовани нации”. Означава ли той, че държавите в света се делят на “цивилизовани” и “нецивилизовани”, и съответно в международното право и в частност в международното правосъдие се прилагат само тези
общи принципи на правото, които са признати от “цивилизованите” държави? Такова деление обаче противоречи както на съвременната система на международните
отношения, така и на същността на съвременното международно право, един от основните принципи на което е именно принципът на суверенното равенство на държавите, както е прогласено в чл. 2, т. 1 Устава на ООН и в Декларацията на ООН за
принципите на международното право от 1970 г. Очевидно присъствието на този израз в текста на чл. 38, т. 1, б. в) СтМСООН се дължи на факта, че тази разпоредба
преминава в него без промяна от СтПСМП. „Вероятно само липсата на време и
ангажирането с по-важни политически въпроси е попречило на конференцията в
Сан Франциско през 1945 г. да прередактира тази неясна формулировка.”5 А пък
възприемането на израза „цивилизовани нации” от СтПСМП трябва да се обясни, от
своя страна, с международноправните възгледи в историческия момент, когато е изготвен СтПСМП, и най-вече със състоянието на международните отношения по това време.
Изразът “цивилизовани нации” характеризира света по времето, когато мнозинството държави в Азия и Африка още са колонии на европейски държави, част
от независимите държави играят изключително маловажна роля в международните
отношения, а нормите на международното право се създават единствено от големите европейски държави и САЩ, по-късно – и Япония6. Постепенно обаче този “ев-

2

Вж. Degan, V. D. Op. cit., pp. 46 – 47.
Ibid., p. 48. За историята на разпоредбата на чл. 38 СтПСМП вж. също Cassese, A.
International Law. Oxford, 2005, pp. 190 – 191, Brownlie, J. Principles of Public International
Law. Oxford, 1999, pp. 15, 16.
4
Degan, V. D. Op. cit., p. 51.
5
Degan, V. D. Op. cit., p. 68.
6
Вж. Cassese, A. Op. cit., p. 190.
3

303

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

ропоцентризъм”7 в международното право се разбива. След Първата, но особено
след Втората световни войни съставът на международната общност се променя коренно с разпадането на световната колониална система и възникването на новоосвободилите се държави от Азия и Африка.
В началото на 20-те години на XX век обаче, когато е изработен СтПСМП,
господстващият все още в тези континенти колониализъм предопределя неравенството между техните народи и народите от Европа и Северна Америка. Отразявайки
това политическо неравенство, действащото по това време международно право допуска употребата на такъв израз като “цивилизовани нации”, обозначавайки с него
съществуващите в момента суверенни държави.
Разбира се, съвременното международно право изоставя вече както посочената лексика, така и обозначаваните с нея концепции. От тази гледна точка безспорно
изразът “цивилизовани нации” в текста на чл. 38, т. 1, б. в) СтМСООН е анахронизъм и следователно в него сега, при действието на съвременното международно
право, трябва да се влага друго, различно съдържание от това, което първоначално е
заложено. „Буквалното тълкуване на б. в) на чл. 38, т. 1 в наше време е неприемливо, просто защото не може да се допусне деленето на нациите или на държавите на
„цивилизовани” и „нецивилизовани”8. Под “цивилизовани нации” трябва да се разбират всички държави в света, без да се прави разлика между тях от гледна точка на
територия, население, географско положение, икономическо и политическо развитие, културни постижения или някаква друга степен на цивилизованост. Поради тази причина е излишно изобщо да се употребява изразът “цивилизовани нации”9, а
разпоредбата на чл. 38, т. 1, б. в) СтМСООН трябва да се тълкува като отнасяща се
до общите принципи на правото, признати от различните държави в света10.
3. ПРАВНА ПРИРОДА НА ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО
3.1. Общите принципи на правото преди всичко са правни принципи. Това
означава, че те не са правни норми и следователно не може да се очаква да бъдат
намерени формулирани във вътрешноправен или международноправен акт, т. е. Може да бъдат формулирани, но може и да не бъдат. „Между принцип и юридическа
норма съществува не само важно неравенство, но и една разлика в природата им.”11

7

Вж. Thirlway, H. The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960–1989. Part
Two. – The British Year Book of International Law, vol. 61, 1990, p. 123.
8
Degan, V. D. Op. cit., p. 69.
9
В своето индивидуално мнение по делото за континенталния шелф на Северно море в
МСООН съдията Ф. Амун заявява: „....Съдът, когато цитира....б. в) на чл. 38, би могъл да
изпусне посоченото прилагателно („цивилизовани” – б. м., А. Д.), и да се задоволи с думите
„общите принципи на правото, признати от ...нациите”. (Reports of Judgments, Advisory
Opinions and Orders of the International Court of Justice (I. C. J. Reports) 1969, p. 135).
10
За критиката на израза “цивилизовани нации” вж. Thirlway, H. Op. cit., pp. 119, 124,
Herczegh, G. General Principles of Law and the International Legal Order. Budapest, 1969, pp. 40,
41, Rosenne, S. The Law and Practice of the International Court. Dordrecht, Boston, Lancaster,
1985, p. 608, Malanczuk, P. Akehurst’s Modern Introduction to International Law. L., N. Y., 1999,
p.48, Hungdah, Ch. Chinese Views on the Sources of International Law – Harvard International
Law Journal, vol. 28, 1987, № 2, p. 300, Evans, M. International Law. Oxford 2006, p. 128.
11
Бержел, Ж. Л. Обща теория на правото. С., 1993, с. 112.
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Нормата е специално предназначена да регулира „дадени актове или дадени факти”,
съответстващи на нейния предмет. Обратно, един принцип се отнася до неопределена серия прилагания. Така, че „принципите властват над позитивното право, докато
правните норми са само тяхна реализация или изключение”12. Същото е разбирането за правен принцип и в международноправната литература: „...”принципи” не би
трябвало да се разглеждат наравно с нормите на позитивното право, които съдържат
конкретни и ясни елементи, регламентирани от създателите на нормите”13. А принципите „ръководят и дават живот на позитивното право”14.
Правните принципи са всеобхватни, обобщаващи правила, фундаментални
юридически идеи и концепции, диктуващи насоките на развитие на правотворческия процес. “Една норма отговаря на въпроса “какво”, а един принцип отговаря
на въпроса “защо”.”15 Правните принципи дават ръководните начала, ориентирите,
жалоните за създаването, тълкуването и прилагането на правните норми. От тази
гледна точка принципите са тези, които определят каква да бъде точната формулировка на нормативните разпоредби, така че да се постигнат целите на съответната
правна регламентация, и същевременно съдействат при тълкуването и прилагането
на тези разпоредби, защото съдействат за разкриването на действителната воля на
нормотвореца, заложена в тях. Така, че правните принципи, от една страна, лежат в
основата на правните норми, обуславят съдържанието им, определят смисъла, заложен в тях, а от друга страна, тези принципи са обобщение на правните норми.
Един принцип може да бъде регламентиран в правна норма, но не е задължително. А ако бъде регламентиран, този принцип намира външен израз не чрез една
само отделна норма, а чрез група взаимносвързани норми, които са обединени от
това, че отразяват по един и същ начин дадения принцип. Нормативното закрепване
няма да лиши правния принцип от това му качество – той просто ще има двойно
битие: на него ще могат да се позовават като на принцип от правната система на
съответната държава, а същевременно като правна норма той ще регулира и пряко
обществените отношения в нея. Обратното, незакрепването, също с нищо няма да
накърни мястото и ролята на правния принцип в правото на съответната държава.
3.2. Общите принципи на правото са правни принципи, познати на
вътрешното право на държавите. Такава концепция за тези приниципи единодушно изразяват още членовете на Консултативния комитет от юристи, изработил
СтПСМП. Това е много важно, защото всъщност те са авторите на разпоредбата на
б. в) от чл. 38, т. 1 СтМСООН – тя е възприета буквално в него от СтПСМП.
Британският член на комитета лорд Филимор заявява: „Общите принципи ..... са
тези, които са приети от всички нации – във вътрешното им право...”16 Тази концеп-

12

Пак там.
Bassiouni, M. C. A Functional Approach to ‘General Principles of International Law’ – Michigan
Journal of International Law, vol. 11, 1989 – 1990, p. 784.
14
Ibid., p. 785.
15
Fitzmaurice, G. The General Principles of International Law Considered from the Standpoint of
the Rule of Law. – In: Recueil des Cours de l’Academie du Droit International. Vol. 91–II. La Haye,
1957, p. 7.
16
Degan, V. D. Op. cit., p. 49.
13
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ция понастоящем е възприета единодушно и в цялото международно право17. Нормативно потвърждение за това дава Римският статут на Международния наказателен съд: „общите принципи, които съдът извлича от националните закони в правните системи по света” (чл. 21, т. 1, б. (с).
Общите принципи на правото са всъщност вътрешноправни принципи, защото дължат възникването и съществуването си на вътрешното право на държавите.
Очевидното обяснение за това е, че вътрешното право възниква по-рано и се развива по-динамично в сравнение с международното право, и в крайна сметка постига
по-голяма степен на зрялост18. „Принципите, закрепени в националното право,
обикновено са преминали през проверката на времето и опита и са по-лесни за
установяване.”19
Но за един вътрешноправен принцип тази негова характеристика не е достатъчна, за да бъде общ принцип на правото. Той трябва да има и още едно качество –
да е приет във вътрешното право на различните държави, на държавите като цяло.
Като илюстрация на този критерий за общ принцип на правото може да се посочат и
мненията на съдиите в МС: „...общите принципи на правото, посочени в чл. 38, т. 1, б. в)
от Статута не са нищо друго освен нормите, общи за различните законодателства в
света, обединени от идентичността на правната логика, или ratio legis…”20; общите
правни принципи са „общите принципи на правото, признати във всички правни
системи”21. Причината различните държави да приемат, да признават определени
едни и същи правни принципи е, че те имат фундаментален юридически характер,
общовалидност на правните идеи и правните концепции, заложени в тях – казано
обобщено, тези принципи присъстват навсякъде, където има право, в тях се „открива духа на....правото”22.
Ето защо тези правни принципи отразяват закономерностите на правните
процеси и на правното регулиране на обществените отношения във всяка една
държава. Тези принципи по необходимост залягат в основата на всяка юридическа
конструкция в държавите, те създават правните си норми като функция на общите
принципи. „...различните правни системи намират своята общност на нивото на общите правни принципи. Тези общи принципи са обединителните принципи на правото.”23 Оттук и общоприложимостта на тези правни принципи в различните държави, която от своя страна ги води до консенсус, че тези принципи са присъщи за вътрешното право изобщо24. Но тази констатация не е достатъчна – поставя се въпро-

17
Вж. напр. Hungdah, Ch. Op. cit., p. 299, Thirlway, H. Op. cit., pp. 112, 116, Herczegh, G. Op.
cit., pp. 97 – 100, Akehurst, M. A. A Modern Introduction to International Law. L., Boston,
Sydney, 1985, p. 34, van Hoof, G. J. H. Op. cit., p. 140.
18
В този смисъл вж. Brownlie, I. Op. cit., p. 16, Shaw, M. International Law. Cambridge, 2008, p. 98.
19
Bassiouni, M. C. Op. cit., p. 774.
20
Вж. индивидуалното мнение на съдията Ф. Амун в North Sea Continental Shelf case (I. C. J.
Reports 1969), p. 134.
21
Вж. индивидуалното мнение на съдията К.-А. Флайшхауер в Legality of the Treat or Use of
Nuclear Weapons. Advisory Opinion. (I. C. J. Reports 1996), pp. 308 – 309.
22
Карбоние, Ж. Гражданско право. Въведение. С., 1999, с.265.
23
Бержел, Ж. Л. Цит. съч., с. 113.
24
Вж. Schachter, O. Intrnational Law in Theory and Practice. L., Dordrecht, Boston, 1991, pp. 50, 51.
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сът как и къде могат да бъдат намерени те в правните системи на държавите. Отговорът може да се даде само като се изясни правната природа на тези принципи.
В основата си принципите на вътрешното право са правила на правната логика, т. е. логически правила, приложени в правото. Част от тях обаче задължително
се регламентират в правни норми, просто защото не могат да изпълняват регулативната си функция без да бъдат такива. Преди всичко това са правните принципи с
процесуален характер, напр. силата на пресъдено нещо (res judicata) на съдебното
решение, задължението съдът да изслуша и двете страни в процеса, съдът знае
правото, никой не може да бъде съдия по собственото си дело. Друга част са
правнологически максими в собствения смисъл на това понятие – те са такива и по
природата си, и по формата си на съществуване25; още лорд Филимор определя
общите принципи на правото освен като вътрешноправни принципи, също и като
„правни максими”26. За тях няма никакво значение дали са закрепени в правна норма или не. Правният им авторитет и съответно правното им действие, което прониква през всички правни отрасли в държавата, се дължат на логическата им природа. Ето защо без максимите на юридическата логика не може да има изобщо право,
те са „вътрешноприсъщи на идеята за право”27 и са „съществени елементи от юридическото мислене”28.
Поради логическата си природа правнологическите максими не зависят от
волята на държавната власт: ако създаването на правната норма е подчинено на интереса, и оттук – на управленското решение на властта каква точно да е регулацията
на определени обществени отношения в държавата, то властта на може да влияе
върху правилата на юридическата логика. Може да ги формулира или не в нормативен акт, но не може да ги премахне или да измени тяхното съдържание. Същността
им на логически постулати е доминираща над евентуалното им нормативно регламентиране.
В правната система на никоя държава, а и в правото като цяло, не съществува, и не е възможно да бъде изготвен, изчерпателен списък, изброяващ всички общи
правни принципи. И все пак има някои принципи, на които държавите най-често се
позовават, поради което се третират като безспорно възприети от всички или почти
всички от тях. Освен това тези принципи почти винаги се изразяват със сентенции
на латински език, подсказвайки, че възникват като правни принципи още в римското право. Такива са напр. lex specialis derogat legi generali (специалната норма отменя общата), lex posterior derogate prior (последващата норма отменя предишната),
nemo plus juris transferre potest quam ipse habet (никой не може да прехвърли повече
права, отколкото сам има), nemo esse judex in sua causa potest (никой не може да
бъде съдия по свое дело), audiatur et altera pars (да се изслуша и другата страна), jura
novit curia (съдът знае правото), pacta sunt servanda (договорите трябва да се
спазват), notoria non sunt probanda (всеизвестният факт не се доказва), ex injuria non
oritur jus (никой не може да извлича права от собственото си правонарушение), sic
utere tuo ut alienum non laedas (ползвай своето така, че да не вредиш на чуждото), qui

25

Вж. Herczegh, G. Op. cit., p. 78, Schachter, O. Op. cit., pp. 51, 54, Degan, V. D. Op. cit., p. 73.
Вж. Degan, V. D. Op. cit., p. 49.
27
Schachter, O. Op. cit., p. 54.
28
Ibid.
26
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tacet consentire videtur (който мълчи, дава съгласие), inadimplenti non est adimplendum (не
трябва да се изпълнява на този, който сам не е изпълнил задължението си), pacta
tertiis nec nocent nec prosunt (договорът не поражда нито задължения, нито права за
трети).
3.3. Третата характеристика на общите принципи на правото е, че те са принципи, познати освен на вътрешното право, също така и на международното
право. Логично и естествено е точно правните принципи, общи за националните
правни системи на държавите, да са приложими и в международното право поради
фундаменталния и основополагащ характер на правилата, съдържащи се в тях.
„....общите принципи на правото се извличат от един резервоар, съдържащ се в
националните правни системи на държавите.”29
Третата, последна характеристика на общите принципи на правото е завършващият и решаващ елемент от фактическия състав на всеки такъв принцип – признаването им и от международното право. Само такъв правен принцип, който по своята
специфика е еднакво приложим и във вътрешното, и в международното право, може
да има качеството на общ принцип на правото. “Съдът (МСООН – б. м., А. Д.) едва
ли би признал съществуването на един общ принцип на правото даже ако има достатъчно доказателства за единодушното му приемане като такъв в националните
правни системи, ако не личи, че държавите в своите действия се ръководят от него.”30 Потвърждение за това е самата разпоредба на б. в) от чл. 38, т. 1 СтМС – посочените там принципи са общи защото нито трябва да са принципи само от правните
системи на държавите, нито само от системата на международното право, а да са
принципи на правото като такова31. Необходимостта от възможност за прилагане на
общите правни принципи в международното право е изразена и в практиката на
МС. Според индивидуалното мнение на съдията Ф. Амун тези принципи представляват принципи, общи за различните национални законодателства в света и „прехвърлени от вътрешната правна система в международната правна система”32. А
съдията К.-А. Флайшхауер изтъква, че „Съдът трябва да прилага на основата на чл.
38 от Статута си...общите принципи на правото, признати във всички правни системи”33.
Но общите принципи на правото не са вътрешноправни принципи, които
автоматично и механично са привнесени в международното право. Напротив, международното право ще възприеме само такива вътрешноправни принципи, които са
подходящи за регулирането на международните отношения, и преди всичко
отношенията между държавите, включително и за решаване на споровете между
тях; тоест принципи, адекватни на спецификата на международното право и на неговите субекти34. Това означава, че от една страна, не всеки вътрешноправен принцип ще може да бъде приет в международното право, и следователно не всеки такъв

29

van Hoof, G. J. H. Op. cit., p. 140.
Thirlway, H. Op. cit., p. 113.
31
Същата е позицията на международноправната доктрина. Вж. напр. Rosenne, S. Op. cit., p. 608,
Degan, V. D. Op. cit., p. 73, Herczegh, G. Op. cit, pp. 97 – 100.
32
North Sea Continental Shelf case (I. C. J. Reports 1969), p. 134.
33
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion. (I. C. J. Reports 1996), pp. 308 – 309.
34
Вж. в този смисъл Cassese, A. Op. cit., p. 194, van Hoof, G. J. H.. Op. cit., p. 140, Thirlway,
H. Op. cit., p. 113, Schachter, O. Op. cit., p. 52.
30
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ще стане общ правен принцип. От друга страна, дори и да е признат от международното право, вътрешноправният принцип най-вероятно там ще придобие израз,
съдържание и обхват, различни от тези, които има във вътрешното право. Системите на международното право и на вътрешното право не са идентични (най-малкото
поради изпреварващото в развитието си вътрешно право спрямо международното) и
не може да се очаква, а и не е необходимо, един и същ правен принцип да е проявен
по един и същ начин и на двете места.
Същинската разлика, разбира се, е в регламентирането на общите правни
принципи като международноправни норми. Тази разлика първо е в това, че даден
общ принцип във вътрешното право може да е нормативно уреден в мнозинството
или даже във всички държави, докато международното право да не постигне закрепването му в правна норма, което означава, че самите държави не могат да се споразумеят за това. Второ, разликата е и между самите общи правни принципи вече като
принципи на международното право – едни от тях придобиват нормативен външен
израз, други – не. Но тук веднага трябва да се подчертае нещо, казано вече за правните принципи и във вътрешното право – регламентирането им в правни норми не
ги лишава от качеството им на принципи.
В международното право общите правни принципи от процесуалноправно
естество винаги се превръщат в правни норми, както е и в националното законодателство. Например принципът res judicata: чл. 59 СтМС постановява, че съдебното
решение е задължително, а чл. 60 – че е окончателно, а това е съдържанието на силата на пресъдено нещо. Друг пример е общият принцип, според който един съд е в
правото си сам да преценява подсъдността си – според т. 6 от чл. 36 Ст. при спор
относно компетентността на МС въпросът се решава от самия него. Но примери за
закрепване на общи правни принципи в международноправни норми могат да се
дадат не само от процесуалното право. Виенската конвенция за правото на договорите от 1969 г. за пръв път регламентира в своите разпоредби редица общи правни
принципи. Преди всичко това са основанията за недействителност на международните договори (чл. 46-53), по-голяма част от които произтичат от правни принципи,
които са общи, защото обуславят основанията за недействителност и на договорите
от вътрешното право, като те са от тези общи принципи, които винаги и задължително се уреждат в националните законодателства. Такива общи основания за недействителност са грешката, измамата, принудата, противоречието с повелителни
норми на правото.
Друг пример е един правен принцип с безспорна общоприетост във всички
възможни правни системи – правилото, че последващата норма отменя предишната
(lex posteriori derogat prior). Според чл. 30, т. 3 от Виенската конвенция за правото
на договорите при последователно сключени договори по един и същ въпрос, ако и
страните по договорите са едни и същи, „предидущият договор се прилага само
дотолкова, доколкото неговите разпоредби са съвместими с разпоредбите на последващия договор”. Тоест, ако договорите са с противоречаща си правна уредба на
общия си предмет, ще се прилага не предишния, по-„стария” договор, а последващия, по-„новия”.
Друг, също толкова безспорен общ правен принцип – pacta sunt servanda, е
уреден в чл. 26 на конвенцията: „Всеки действуващ договор е задължителен за
страните по него и трябва добросъвестно да се изпълнява от тях.” Още един общ
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правен принцип, закрепен в конвенцията е, че никой не може да извлича изгода от
собственото си правонарушение. Чл. 62 предвижда възможност за анулиране на договора поради коренна промяна на обстоятелствата, съществували по време на
сключването му; същевременно неговата т. 2 не допуска анулирането когато коренната промяна е резултат от нарушаването на свое задължение от държавата, позоваваща се на нея с цел прекратяване на договора. Като пример за общ правен принцип
във Виенската конвенция може да се посочи и разпоредбата на нейния чл. 34: един договор не създава нито задължения, нито права за трета държава без нейно съгласие.
Но международното право познава и обратните примери – когато общият
правен принцип не е нормативно уреден. Един безспорен такъв принцип е, че специалната норма отменя общата. Той не е закрепен в международноправна норма, и
така е най-често и във вътрешното право. Затова държавите се обръщат към него не
като към директен нормативен регулатор, а като към инструмент за тълкуването на
правните норми.
Илюстрация за това е Виенската конвенция за правоприемството на държавите по отношение на договорите от 1978 г. Чл. 16 от нея предвижда, че нова независима държава, т. е. освободила се бивша колония, не е задължена да запази спрямо
себе си договорите, сключени от нейната държава – предшественик, т. е. бившата й
метрополия. Същевременно чл. 11, б. а) от конвенцията прави правоприемството задължително в един конкретен специфичен случай – по отношение на договорите,
установяващи граници. Това означава, че на никоя държава не е позволено да променя границата си, прекратявайки договора за нея поради правоприемство. За новоосвободената държава чл. 11, б. а) е специална норма – ако чл. 16 формулира
правило, валидно изобщо за договорите, заварени от новата държава, то б. а) на чл. 11 е
посветена само на един вид договори – тези за граници. Никъде в конвенцията няма
изрична разпоредба, регламентираща съотношението между обща и специална норма. Въпреки това обаче международното право никога не се затруднява да даде
отговор на това съотношение, и това е отговорът, съдържащ се в общия правен
принцип, че специалната норма има приоритет пред общата. Което означава, че новоосвободената държава, независимо че не е обвързана от договорите на предшественичката си, е длъжна да запази в сила заварените нейни договори за граници.
Но и тези общи принципи на правото, които в момента са договорни правни
норми преди това също действат в международното право, но като правни принципи, възприети от вътрешното право. Съответно държавите се отнасят към тях и се
ръководят от тях именно като общи принципи на правото. Едва ли някой би могъл
да приеме, само защото няма правна норма за обратното, че по-старият по време договор ще има предимство пред новия, или че договорът може да налага задължения
на трета, неучастваща в него държава, или че един договор може и да не се спазва.
Следователно, за международното право са без значение проявните форми на съществуване на общите принципи на правото – по своята правна природа и правно
действие те си остават правни принципи. „Ако един от тези общи принципи бъде
трансформиран в обичайно право, или ако е кодифициран или закрепен в договор,
той не губи поради тази причина характера си на общ принцип на правото.”35

35

Degan, V. D. OP. cit., p. 74.
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ВЪВЕЖДАНЕ НА ВТОРО НИВО НА МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ - ОСНОВНА АНТИКРИЗИСНА МЯРКА
д-р Мария Нейкова
Бургаски свободен университет

INTRODUCTION OF SECOND LEVEL OF LOCAL
SELFGOVERNMEN AS A PRIMARY ANTI - CRISIS MEASURE
Maria Neikova
Bourgas Free University
Abstract: The research examines the necessity of introducing new administrative and
territorial organization. The research also examines the issues and tasks which the second
level of local self-government would be involved with.
Key words: decentralization, local self-government, reform, second level of government.
Държавното управление на всяка една цивилизована държава е сложен комплекс от взаимосвързани закономерности и тяхното практическо приложение в
обществените отношения. Те зависят от редица фактори, най-важните сред които са
нивото на развитието на политическата система и състоянието на икономиката.
Важна роля в държавното управление играят определянето на структрата и компетентността на всички органи, а също и разпределянето на всички властнически
правомощия между тях. Доброто управление е упражняване на политическа, икономическа и административна власт при ръководството на всички нива.
Децентрализацията е процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от държавните органи към общината за укрепване на местното
самоуправление. Централната власт прехвърля права на общините да предоставят
специфични местни услуги, отговорността да определят тяхното количество и качество, както и всички останали въпроси, свързани с тяхното управление и финансиране. Децентрализацията има няколко аспекта – политически, административен,
финансов, териториателен и т.н. Тя дава възможност на населението да взема по-активно участие в решаването на определен кръг въпроси от местен интерес. Налице е
необходимост от делегиране на повече правомощия на общините и постигане на повече финансова самостоятелност, което би било предпочитан подход и предпоставка за по-добро управление на населените места.
От началото на прехода през 1990 г. досега Република България определя реформата в местното самоуправление като основна част от демократичната реформа. Сега, когато страната е пълноправна членка на Европейския съюз, неин приоритет е да намери точния баланс между централистичното и децентралистичното
начало в държавното управление. Десетилетия наред, реформирайки административната си система, държавите от Европейския съюз поставят ударението върху
развитието и укрепването на местното самоуправление.
В рамките на политиката на широкомащабна децентрализация се установяват
физическите и институционалните граници на местното развитие, а местните власти
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получават законово установени правомощия изцяло да изпълняват отговорностите,
смятани за специфично техни. Един от водещите приципи на децентрализацията е
принципа на субсидиарността. За пръв път този прицип е регламентиран в Европейската харта за местно самоуправление на Съвета на Европа през 1985г., а през 1992 г.
този принцип бе включен като основен в Договора от Маастрихт за Европейския
съюз. Той гласи ”В областите, които не са от изключителна компетентност на
Общността, тя ще предприема действия – в съответствие с принципа на субсидираността, само тогава и когато целите на предложените действия не могат да бъдат
постигнати в достатъчна степен от страните членки, поради което в резултат на
мащаба или на ефектите от предложените действия, тези цели биха били постигнати
по-добре от Общността”. Договорът определя ЕС като структура, в която решенията
се вземат колкото е възможно по-близо до гражданите. Този принцип отново се
въвежда и в Конституцията на Европа. Както се вижда от представеното разбиране
на Европейския съюз за принципа на субсидиарността, той съдържа презумпцията
за децентрализация, доколкото допуска упражняването на управленски правомощия
на общо европейско равнище само в случаите, когато има добри основания за това.
Главният аргумент за децентрализация на функциите на различните равнища на
изпълнителната власт се състои в това, че тя осигурява вземането на решения, които
отговарят в повишена степен на различията в предпочитанията и в интересите на
различните общности.
Още през 1996г. по повод отбелязването на десетата годишнина от подписването на европейската харта за местно самоуправление бяха направени констатации,
че „в основни линии в Европа, в това число и Източна, процесът на установяване на
местно самоуправление е приключил”. Новото административно-териториално деление беше установено у нас в началото на 1999 г., тогава правителството декларира, че реформата е приключила. Историческият преглед показва, че промените на
териториално деление на облaстно ниво в България все още не е приключил. Много
скоро след като приключиха административните си реформи страните от Източна и
Централна Европа трябваше отново да поставят на дневен ред въпроса за териториалното си устройство.
Последните няколко години в България все по-често се говори за ново административо-териториално устройство, съответстващо на общата тенденция в Европа
към създаване на по-големи административно-териториални единици и на по-добри
условия за активно участие на регионите в планирането и усвояването на структурните фондове. Политиката на Европейския съюз показва желание второто ниво да
бъде изведено като фактор за растеж заедно с държавата.
Тенденция в осъществяване на децентрализацията в Европа е да се измества
вниманието от развитието на местното самоуправление на общинско ниво и да се
постави акцент върху регионализацията. Чрез интегрирането на няколко сегашни
административни района, биха се акумулирали повече ресурси и би се осъществило
по-балансирано представителство на политическите сили. В чл. 135, ал. 2 от Конституцията е предвидена възможността със закон да бъдат създавани и други
административно-териториални единици, ведно с органи на самоуправление в тях,
различни от общините и областите. Това означава, че със закон могат да бъдат създавани различни нива на самоуправление, но тези нива трябва да бъдат на ниво различно от областното.
В съседна Гърция през 1994 г. се създадоха 13 големи региона, а съществуващите дотогава 51 окръзи се запазиха като се превърнаха в нива на самоуправление.
През 2001 г. Конституцията на Гърция претърпява промяна, в която се определя, че
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първото и второто ниво на местно самоуправление могат да изпълняват функции на
централната власт. Прехвърлянето на правомощия и регламентирането на отговорностите на различните нива на местна власт и регионалните администрации е важен критерий за определянето на отношенията между централната власт и местните власти.
В Чехия през 2000 г. се въведе ново административно-териториално деление,
като съществуващите окръзи бяха окрупнени в 14 големи региона, като окръзите
продължиха да съществуват.
В Дания от 1 януари 2007 г. има също ново административно-териториално
деление като се създадоха 5 големи региона вместо дотогавашните 16 окръга.
И трите страни са унитарни, със сравнително близки до българските територия и население, имат по две нива на самоуправление, извършвали са реформи в
местното самоуправление и принадлежат към региони с различни модели на управление. Опитът и изводите от хода на реформите в тези страни могат да бъдат изключително полезни за България. Тя е държава с висока степен на централизация на
властта и слабо местно самоуправление. Съществува изцяло погрешен модел, драстично съкращаващ компетенциите на местното самоуправление и съответно на
гражданите в решаването на местните проблеми и използването на местните ресурси. В резултат на това се създаде свръхцентрализирана държава, където общините
все по-трудно посрещат своите разходи, а гражданите не получават на място необходимия брой услуги и нямат възможност да оказват ефективен контрол.
Проблеми, за които второто ниво на местното самоуправление би донесло
по-удачни решения са и проблемите от административно-оперативен характер:
въпроси на инфраструктурата, управлението на общинската собственост, обслужване на гражданите, липсата на достатъчно подготвен административен капацитет за
усвояване на финансови средства. Няколко фактора затрудняват работата на местното самоуправление: финансовия недостиг на общините, липсата на подготвени
кадри, корупцията на местно ниво, недостатъчната активност на гражданското общество, липсата на прозрачност и публичност в работата на местната администрация.
Доброто управление трябва да се търси в жизнената връзка със структурите
на гражданското общество. Засега обаче гражданското общество не е сериозен
участник в това управление. Поради тази причина приоритети трябва да бъдат реформата в местното самоуправление, децентрализацията, чрез въвеждането на второ
изборно ниво на самоуправление, както и начина за избиране на органите на местната власт. Днес все повече се говори за изборност на областните управители и
центровете на бъдещите региони за планиране, но второто ниво на самоуправление
не е свързано само с това. Възможно е и да има изборност, аз лично приветствам тази идея, но преди това трябва много внимателно да се огледат положителните и отрицателните страни на изборността на тези органи. Европейска практика е във всяка
страна да има орган, който следи за законосъобразност на актовете на местната
власт, независимо как се казва той.
Второто ниво на управление има за цел решаване на проблеми от различно
естество, които съществуват над ниво община. Те предполагат обединяване на усилията за по-голяма териториална общност, но не на нивото на държавата. Така както
има общински съвети, може да се създадат и областни съвети със съответните
правомощия и след приемането на тази промяна може да се говори за намаляване на
общия брой на общинските съветници например. Тази промяна е лесно да се регламентира, защото не изисква промяна в Конституцията, нито свикване на ВНС преди
това.
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По показателите финансова самостоятелност и капиталови разходи българските общини са на едно от последните места в Европа. Вследствие на това е наличието на огромно преразпределяне на средства през бюджета и съответно централно
приемани неефективни решения за развитието на общините. Още повече местните
икономики са обект на регулация от центъра, които не са съобразени със спецификата на региона. Държавата упражнява монопол върху много местни и регионални
ресурси. Тук трябва да посочим и една много важна полза от децентрализацията –
тя следва да се разглежда не само като важна реформа, но и като основна антикризисна мярка. Държавата би следвало да делегира определени функции към това второ ниво на самоуправление, като например регионалното планиране и териториалното устройство, регионалната инфраструктура и функции по отношение на опазването на околната среда. Ясно изразена насока е предоставянето на социални дейности като решаването на въпроси от местно значение, образование, здравеопазване и
вътрешен ред. Необходимо е също да се обмислят и начини за финансовата обезпеченост на това второ ниво (чрез преотстъпване на данъци, чрез генериране на приходи от собственост).
Като начало следва да бъдат предприети мерки за създаване на второ изборно
ниво на местно самоуправление и да се предвиди част от данъка от доходите на
физическите лица да остават в общините, а не да се чака централно преразпределение. Трябва да се насърчи конкуренцията между общините и тази, която е подобра да събира повече приходи от данък общ доход. Самата децентрализация представлява прехвърляне на повече права, повече пари и съответно повече задължения
на местните власти в страната.
Целта на децентрализацията не е само нуждата средствата да бъдат насочвани справедливо и пропорционално към районите според приноса им към държавния
бюджет. Целта на децентрализацията е да увеличи общественото благополучие. Общините трябва да разполагат с достатъчна свобода да решават за съществуването на
определени данъци и да определят размера им. Именно по този начин ще се създадат условия за конкурентна среда между регионите и като цяло ще се подобрят условията за развитие на икономиката на страната. Всеки регион ще може да работи
сам за създаването на по-добра бизнес среда и да събира по-големи приходи от данъци. Децентрализацията неминуемо ще стимулира по-малките и бедни общини
чрез адекватни действия да имат възможност за създаване на по-добри условия за
развитие на местната икономиката и за привличане на повече инвестиции.
Има въпроси и дейности, които държавата трябва да делегира на регионалните власти. Второ ниво на самоуправление в България ще има. В някои държави има и
трето ниво. Въпросът е кога щe бъдат предприети адекватни мерки и действия за това?
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ – ОСНОВЕН ФАКТОР
ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
д-р Мария Нейкова
Бургаски свободен университет

THE PROCESS OF DECENTRALIZATION – A PRIMARY
FACTOR IN INCREASING THE EFFICIENCY
OF ADMINISTRATION
Maria Neikova
Bourgas Free University
Abstract: The research examines the process of decentralization and its distinctions
compared to deconcentration, delegation (of competences) and delocalization. The
research also deals with the different forms of decentralization - territorial, financial,
political and functional decentralization.
Key words: centralization, decentralization, deconcentration, delegation, delocalization,
territorial deconcentraton, financial deconcentration, political deconcentration and
functional deconcentration.
Важен момент в организацията и функционирането на държавното управление е децентрализацията. При нея има предоставяне на компетентност на държавни
органи или недържавни образувания, които са до голяма степен независими от
централните държавни органи. За да стигнем до същността на децентрализацията и
нейното проявление в държавното управление на България, ще разгледаме какво
представлява централизацията.
Централизацията е съсредоточатаване на власт или ръководство в едно
лице или място. От гледна точка на държавното управление тя представлява такъв
тип система на държавните органи и разпределение на правомощия, при които има
обединяване на усилия и концентриране на компетентност в един център. Акад.
Стайнов я разглежда като „Форма на администрацията”. Основна цел на централизацията е съчетаването на интереси, които имат различна насоченост. Чрез нея се
осигурява „ръководство, организация и материално техническа дейност по даден
клон на държавното управление в мащаб на цялата страна”. При централизацията
съществува подчинение и строга йерархична система. Спецификата и особеностите
на държавното управление предполагат различни форми и проявления, а от тук и
различен интензитет на централизацията, като властническо въздействие върху
подчинените структури. Когато говорим за централизацията, трябва да правим
разлика между политическа централизация, която обезпечава единството на правото
в държавата, и административна централизация, чрез която се осъществява един315
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ство в изпълнение на законите. Административната централизация, от своя страна,
може да бъде разглеждана от две гледни точки: централизация на дейността, която
се състои в съсредоточаване в ръцете на държавната администрация на все поголям брой отрасли от проявите на националния живот и централизация в
устройството на службите.
Децентрализацията е процес, включващ предоставянето на поредица от
правомощия, компетентнции и ресурси от централното правителство на избраните
местни власти. В последните десетилетия в европейските страни се извършва
промяна в областта на управлението. Процесът на децентрализация цели преди
всичко повишаване на ефективността на администрацията. За тази цел е нужно да
бъде постигната максимална оптимизация на вертикалното и хоризонтално разпределение на различните цели и ресурси между нивата на управление-държавно,
регионално и местно.
Преди да пристъпим към разглеждане на проявните форми на децентрализацията е необходимо да разгледаме и понятията деконцентрация, делокализация
и делегация.
Деконцентрацията е действие, чрез което определено ниво на държавната
административна структура прехвърля, като изключително право, определени правомощия за вземане на решения към йерархически зависим ешелон, на това пониско ниво, но в рамките на същата организация. Деконцентрацията може да бъде
определена като усъвършенствана, производна форма на централизацията, която се
изразява в разширяване на самостоятелността на някои местни органи и органи на
администрацията. Класически пример на деконцентрацията в България е институтът
на областния управител.
Делокализацията съществува, когато има процес, при който една институция се премества от едно на друго място от националната територия, без каквито и
да са промени в процеса на вземане на решения и в управлението на нейния бюджет. Пример за това е преместването на Агенцията по аквакултури, заедно с нейния
ръководен състав, бюджет, персонал и т.н. от София в Бурас.
Делегирането е една от възможностите, които правото предвижда за търсене
на рацинално и качествено осъществяване на функциите на административния
орган. Делегирането е специфичен начин на възлагане на правомощия за временно
изпълнение на функции от долустоящ орган. При делегирането административен
орган възлага на друг нисшестоящ орган извършването на определена дейност,
която спада към компетентността на първия орган. При делегацията долустоящите
органи вземат решения въз основа на специално овластяване от органа, от чиято
компетентност е съответният решаван проблем. Правомощията на административния орган и вьзможностите за делегирането им са определени и ограничени от неговата компетентност. Тя е правно основание за делегирането на административни
правомощия. Законьт определя компетентността на административния орган, следователно и делегирането на правомощията. Сьществуват няколко принципни ограничения вьв вьзможностите за извьршване на делегиране на административни правомощия. Не може да бьде извьршена делегация на правомощия, определени като
изрична компетентност на сьответния орган. Второто ограничение на вьзможността за делегиране се отнася до обекта на делегирането. Административният орган
316

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

няма право да препредава на друг орган вьпроси за решаване, които вече са му
вьзложени чрез делегиране. В сила е правилото, че когато по закон административният орган има право да делегира известни правомощия на друг определен орган, то
този орган не може от своя страна да пределегира другиму така делегираните му
правомощия, освен ако такава вьзможност е предвидена в закона.
Децентрализацията може да се вьзприема и проявява чрез различни форми,
по-важните от които са:
• Териториална децентрализация. Тя има за своя основа териториалното,
политическото, социалното обособяване на основата на географски ограничен
район, който обхваща най-често едно или няколко населени места. В уводната част
на Закона за административно – териториалното устройство на Република България
се дефинират основните структурни единици на територията на страната. Децентрализацията предполага „самостоятелни центрове на административна инициатива и дейност, при което централната административна власт може да запази
един по-широк или ограничен надзор”. Една от формите на този вид организация на
държавно управление е самоуправлението. За териториална децентрализация можем да говорим само ако е налице структура от органи, които притежават определена самостоятелност. Допълнителен елемент, когато говорим за практическото
проявление на децентрализацията, е необходимостта от цялостно уреждане на правомощията, предоставени на органите на местно самоуправление. Това изискване е
визирано в Евпропейската харта за местното самоуправление и в българското законодателство.
• Финансова децентрализация. Не е възможно да говорим за децентрализация без да е налице финансова и икономическа самостоятелност. Тя създава
условия за ресурсно осигуряване на дейността на регионалните и местни власти,
като гарантира справедливо разпределение на самите ресурси. Конституцията и
други нормативни актове предвиждат възможност за обособяване на общинска
собственост и за нейното използване в интерес на общината.
• Политическа децентрализация. Тази децентрализация се свързва с формиране на териториални единици, в които се обособяват органи с определени законодателни правомощия и функции – парламент, министерство..... Тези териториални общности разполагат с права, компетенции, административни, нормативни
и правителствени функции на административната единица с определена териториална база, чиито власти са избрани демократично и която разполага с „автономия„
за създаване на свои правила и закони.
• Административна децентрализация. Тя се изразява в териториално и
институционално разпределяне на правомощията и отговорностите за предоставяне
на ефективни и качествени услуги на населението и баланса на интересите и целите на централната регионалната и местната политика. Административната децентрализация, за разлика от политическата, зачита единството на закона в държавата и е напълно съвместима с политическата централизация, като се съчетава с
нея по начин, да се обезпечи в рамките на единното държавно управление, наидоброто управление на обществените служби. В тази връзка полезно е да припомним една мисъл, изказана във французкия декрет-закон от 25 март 1852 год. върху
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административната децентрализация: ”Може да се управлява от далеч, но само от
близо може да се администрира добре. Поради това колкото е важно да се централизира правителствената дейност в държавата, толкова е необходимо да се децентрализира чисто административната дейност.”
В заключение следва да обобщим, че непрекъснато нараства значението на
децентрализацията при управлението на големите градове и градски агломерации,
където има силно съсредоточаване на хора и ресурси, където местното самоуправление освен силен териториален аспект има и важно политическо значение. Необходимо е да се търсят условия за разширяване на приложното поле на децентрализацията. Стремежът към разширяване на самоуправлението трябва да бъде
съчетан с обективните процеси при развитието на гражданското общество.
Децентрализацията е не само основен фактор за промяна на характера на
публичната администрация, но и играе важна роля за изграждането на гражданското
общество. Изграждането на гражданското общество е комплексен и продължителен
процес. В тази връзка е добре да се цитират знаменитите думи на Р. Дарендорф
„Фундаменталните политически промени могат да се напрвят за 6 месеца, основните икономически промени могат да се направят за 6 години, на социалните промени са им нужни 60 години за изграждане гражданско общество”.
Причините за засилване процеса на децентрализация са няколко – въвеждане
на нови практики на управление, целящи ограничаване на разходите и взаимстването на някои практики от частната сфера при управлението на публичните услуги;
нуждата от повишаването на демократичната легитимност на управлението; стремежът да се повиши участието на гражданите при формирането на политическите
решения, които се отнасят пряко до тях.
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ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ И ГРАЖДАНИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
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CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN
UNION AND THIRD- COUNTRY NATIONALS
Vania Hristova Stamatova
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Abstract: Charter of Fundamental Rights of the European Union is an innovative political
and legal act in the field of human rights. The paper analyze the structure of the Charter
and the problem of its application in relation to third countries.
Key words: European Union, Charter of Fundamental Rights of the European Union,
fundamental rights, third countries.
От самото създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС),
както и при всички последващи трансформации на Европейската общност и Европейският съюз, продиктувани от основополагащите договори, ЕС и отделните
страни-членки са били заинтересовани от спазването на основните човешки права и
свободи1. Подобно положение съществува още в „идеологическите” основи дали
възможност за създаването на съвременната Обединена Европа.
Напълно естествено е защитата на правата на човека да бъде основополагащ
принцип, който да намери съответно отражение в учредителните документи на
Съюза. Заедно с това, достатъчно сложният процес на „израстването” на Съюза не
позволява до момента на приемането на Договора от Лисабон и съответните
Договор за Европейски Съюз (ДЕС) и Договор за функционирането на Европейския
съюз (ДФЕС) в рамките на основните учредителни договори да бъдат включени
правни норми, изрично посочващи защитата на правата на човека като основополагащ принцип на функциониране на Съюза.
По отношение на основните права на човека, тяхното разбиране, конструиране, формиране на практиката на правоприлагането, ЕС винаги се е старал да се придържа към традициите, които са формирани в отделните държави-членки.

1

Терминът „основни права” се използва от Общността в контекста на термина „човешки
права”, който обикновено се употребява в международното право. Някои автори смятат , че
„основните права” се отнасят до по-широк набор от права, като се включват и тези, които са
общи за държавите-членки, според техните конституционни традиции. Терминологията,
използвана в законодателството на Общността, обаче не е последователна. Европейският
съвет през 2003 г. говори за „Агенция за човешките права”, докато Комисията използа
„Агенция за основните права”, докато накрая със законодателна мярка се приема последното.
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Историческа традиция е законодателят в европейските страни да настоява за
ясно разграничаване на основните човешки права от всички други и съставянето на
техен пълен и изчерпателен „каталог”. Онези от тях, които са закрепени в конституциите на повечето страни са „съзрявали” в продължение на векове2.
Аналогичен, „предпазлив” подход се проявява от европейските страни и на
международната арена. Той се проявява както във Всеобщата декларация за правата
на човека от 1948 г. приета от ООН, така и в Европейската Конвенция за защита
правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) от 1950 г.
Въпреки сериозното внимание, което се отделя както от наднационалните органи на ЕС, така и от властта на отделните държави-членки до момента на влизането в сила на договора от Лисабон, ЕКЗПЧОС, както и другите нормативни актове имаха преди всичко декларативен характер. С приемането на новият учредителен
договор принципа на спазването на човешките права придобива конституционно
значение за страните-членки.
Чл.2 от ДЕС постановява: „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на
човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на значението на правата на човека, включително правата на лицата,
които принадлежат към малцинствата”. Тези ценности са общи за държавите-членки, за чиито общества са характерни плурализмът, недискриминацията, търпимостта, справедливостта, солидарността и равенството. Тези ценности, свързани с правата на човека могат да бъдат характеризирани като ценности от първостепенно значение. Именно тяхното спазване е критерий за установяване на трайни взаимоотношения на Съюза с трети страни. Заедно с това за държавите-членки и съответно
гражданите им са характерни и други, допълнителни завоевания, такива като демократизма на управлението, равнопоставеността пред закона и др. Разликата между
двете категории ценности се състои в това, че при нарушаването на базисните ценности може да служи за основание за налагането на санкции. Правното съдържание
на положението за уважение на човешките права се разкрива в чл.6 от ДЕС. В този
член от договора е казано: „Съюзът зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г.
адаптирана на 12 декември 2007 г. в Страсбург, която има същата юридическа сила
както Договорите”(т.1 от чл.6). В чл.6, т.3 се подчертава: „Основните права, както
са гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и както произтичат от общите конституционни традиции на държавите-членки са част от правото на Съюза в качеството им на общи принципи”. Така
положенията на чл.6 от ДЕС могат да бъдат определени като новация в правото на
Съюза, тъй като те непосредствено конкретизират периметъра на правната защита
на човешките права като определят правата като основни правни принципи на страните-членки и на Съюза като цяло. Изхождайки от това положение може да се извлече следствието, че всички органи (правоохранителни и правораздавателни) следва да се придържат в своята практика към основните принципи, заложени в Хартата
на основните права на ЕС. От чл.6, т.3 от ДЕС следва, че основните права са част от
правото на ЕС в качеството на общи принципи и именно в това качество Съдът на
ЕС трябва да гарантира тяхното спазване от Съюза.

2

Кашкин С.Ю., Право Европейского Союза, ЮРАЙТ, 2011.
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Готовността на ЕС да отстоява и защитава правата на човека е подкрепена от
политически механизъм за контрол и въвеждането на санкции срещу държава-членка, която със своите действия поставя под съмнение основополагащите ценности на
интеграционното обединение. Този механизъм е конструиран по такъв начин, че
държавата, срещу която са предприети превантивни или принудителни мерки е лишена от възможността да избегне тяхното въвеждане като заедно с това решението
за тях не може да бъде „лесно”.
Чл.7 от ДЕС предвижда възможност за превантивни акции от страна на
Съвета, насочени към предотвратяване на негативното развитие на събитията във
всяка една страна от региона на ЕС. Така действията на Съюза могат да започнат
още на ранен стадий на кризата, т.е. тогава, когато съзряват условията за извършване на нарушението. Съветът „може да констатира очевидна заплаха за сериозно
нарушение” от страна на държава-членка на ценностите изброени в чл.2 от ДЕС и
да издаде съответните препоръки. Решението за това се взема с квалифицирано
мнозинство от 4/5 от гласовете. Гласът на заинтересованата държава при определянето на квалифицираното мнозинство не се взема под внимание (чл.354 от ДФЕС).
За започването на процедурата е необходимо мотивирано предложение или на
Европарламента или на 1/3 от държавите-членки или на Еврокомисията. Преди да
се направи констатацията за възможно нарушение, Съветът задължително изслушва
държавата, сблъскала се с посочените трудности. От момента на констатацията, в
която е възникнала заплаха за ценностите, ЕС е обект на непрекъснат мониторинг
от страна на Съвета. Ако това бъде недостатъчно, Съветът може да констатира наличието на „сериозно и нееднократно” нарушаване от държавата-членка на ценностите, изброени в чл.2 от ДЕС.
Ако констатацията е последвана от решение на Съвета за въвеждане на санкции срещу определена държава-членка се изисква квалифицирано мнозинство от
гласовете (т.3а и 3b на чл.238 от ДФЕС). Съветът може временно да ограничи осъществяването на определени права на държавата-членка, произтичащи от прилагането на Договорите3.
Хартата на основните права на ЕС
Хартата на основните права в ЕС представлява новаторски политико-правен
акт.4 Тя е изградена без оглед традиционното разделяне на човешките права на политически, социални, икономически и на права от различни поколения5.
В Протокол №30 „За прилагането на Хартата на основните права на ЕС към
Полша и Великобритания” се посочва, че тя съдържа права, които по своята същност са граждански, политически, както и икономически и социални. В основата на
съдържащата се в Хартата класификация е заложен не предмета на субективното
право, а ценностите, които се защитават от нея – човешкото достойнство, свободата,
равенството и солидарността. Конкретните права на човека закрепени от Хартата са
групирани в съответствие с тези критерии.

3
Энтин Л.М., Право Европейского Союза. Правовое обеспечение защиты прав человека.
Москва, 2011, стр. 487.
4
Костов, Ст. Договори на Европейския съюз. Съдебна практика. Сиби, 2010.
5
Един от традиционните методологични подходи при разглеждането на човешките права,
възприет след приемането на Конвенцията от 1950 г.
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Хартата съдържа 54 члена, които са групирани в седем глави.
Глава I „Достойнство” съдържа пет члена и закрепва правата и гаранциите,
осигуряващи достойното съществуване на човешката личност в обществото, включително правото на живот, забраната на изтезанията, робството и др. Чл.2 засяга
правото на живот, предвижда забрана на смъртното наказание като възпроизвежда
чл.3 от ЕКЗПЧОС. Личното право на физическа и психологическа цялост е допълнено от извънредно актуалното в съвременните условия право, засягащо биомедицината. Точка 2 на чл.3 от Хартата установява редица забрани в областта на биомедицината такива като репродуктивното клониране и използването на човешкото
тяло и негови части за получаването на печалба. Чл.5 засяга забраната на робството
и принудителният труд и в сравнение с аналогичният член от ЕКЗПЧОС е допълнен
от забраната за търговия с хора. В контекста на мобилизацията на обществото в борбата с такива форми на организираната престъпност като проституцията, сексуалната експлоатация на малолетните и др. подобно допълнение е напълно оправдано.
Глава II „Свобода” състояща се от 14 члена включва правото на ненамеса в
личния живот и по-специално правото на свобода и лична неприкосновеност, правото на уважение към личния и семеен живот, защитата на личните данни, правото за
встъпване в брак и създаване на семейство, свободата на мисълта, съвестта и
вероизповеданието, свободата на упражняване на научна и творческа дейност, както
и свободата на предприемаческата дейност. Тази глава е по-тясно свързана с
ЕКЗПОС в сравнение с другите. Така чл.6 гарантира свободата и сигурността на отделния човек, чл.7 уважението към личния и семейния живот, чл.9 осигурява
правото на всеки да встъпва в брак, чл.10 свободата на съвестта и религията, а чл.12
свободата на сдружаване. Тези положения като цяло съответстват на аналогичните
норми на ЕКПЧ. Заедно с това тези класически норми са допълнени от правото на
всеки да защитава личните си данни съгласно чл.8 от Хартата. В този член в концентриран вид са изложени основните положения на Директива 95/46/ЕО за защита
на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение
на тези данни.6
Новация за Хартата е провъзгласяването на свободата на изкуството и научното познание (чл.13). В тази част на Хартата са включени и редица социално-икономически права и по-специално: свободата на професионална дейност (чл.15), свободата на предприемаческата дейност (чл.16). Към тази категория може да бъде отнесено и правото на убежище (чл.18), което съответства на основните положения на
Женевската конвенция от 1951 г. и Протокола към нея отнасящ се до правния статут
на бежанците. Чл.19 засяга забраната на колективна екстрадиция от дадена страна,
както и недопустимостта на екстрадицията на лица, които са заплашени от смъртно
наказание, прилагането на мъчения или нечовешко или унизително отношение.
Глава III „Равенство” състояща се от седем члена наред с равенството в
неговите различни форми закрепва правата на лицата, които се нуждаят от социална
закрила. Става дума за децата, възрастните хора и инвалидите. В чл. 20 освен установяването на формалното равенство на всеки пред закона, прави опит за фактическото формиране на това равенство. Това се прави преди всичко с цел предотвратяването на дискриминацията на нуждаещите в по-висока степен на защита групи от

6

Официален вестник L 281, 23/11/1995 стр. 31 - 50
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населението. Чл.21 съдържа значително разширено изброяване на признаците на
дискриминацията. Тези признаци са значително по-многобройни от съдържащите се
в чл.14 от ЕКЗПЧОС или чл.19 от ДФЕС. В рамките на тази глава от Хартата отделно се прокламира многообразието на културите, религиите и езиците.
Глава IV „Солидарност” състояща се от 12 члена има за цел осигуряването
на социалната справедливост в обществото, както и намаляването на противоречията между различните групи от населението. В този контекст се разглеждат и правата на трудещите се, както и правото на социално осигуряване, здравеопазване, а
също и други социални права. Хартата провъзгласява правото на трудещите се да
получават информация и консултации (чл.27), да провеждат колективни действия
включително и провеждане на стачки (чл.28), да претендират за достойни и справедливи условия на труд и платен отпуск (чл.31), защита от необосновано уволнение (чл.30), както и получаването на помощ при намирането на работа (чл.29).
Забранява се експлоатацията на детския труд.
В контекста на общите представи за справедливост се гарантира правната,
икономическа и социална защита на семейството и такива нейни конкретни прояви
като защита от уволнение мотивирано от майчинство, право на платен отпуск и гледане на дете (чл.33). Чл.34 регламентира основните видове социално осигуряване и
социална подкрепа на майчинството, както и социална защита в случай на болест, загуба на работа, необходимост от специални грижи. Чл.35 утвърждава правото на всеки от
здравеопазване и получаването на медицинска помощ. В чл.37 се предписва осъществяването на политика за защита и повишаване на качеството на околната среда7.
Заедно с това, както и по отношение на много други социални права се прави
уговорката, че конкретното им съдържание се определя от правилата установени с
правото на ЕС, както и от националното законодателство и практика.
Глава V „Гражданство” съставено от осем члена изброява правата, които
могат да използват гражданите на ЕС, респективно на отделните страни-членки.
Сумирайки правата, произтичащи от гражданството на ЕС, даденият раздел от Хартата придава на тези права статут на основни права на човека. Чл.39 от Хартата възпроизвежда признаваното от Учредителните договори активно и пасивно избирателно право при изборите за Европейски парламент. Чл.40 правото на глас и правото за кандидатиране при провеждането на местни избори за гражданите на ЕС независимо от това в коя държава-членка те се намират. В тази глава получават конкретизация и някои от правата, присъстващи в учредителните актове и законодателството на ЕС. Така чл.41 установява правото на надлежно управление. Това право
гарантира на всеки гражданин на ЕС справедливо и безпристрастно разглеждане от
органите на ЕС на проблемите му. Препоръчва на службите на ЕС изслушването на
онези граждани, по отношение на които се подготвят индивидуални решения. Чл.43
и 44 адаптират към вътрешните потребности на ЕС такива класически за конституционните традиции на държавите-членки права на човека като правото за подаване
на петиции и жалби.
Глава VI „Правосъдие”, състояща се от четири члена, утвърждаващи гаранциите на правото на личността да се възползва от съдебна защита. Тук се включват:
презумпцията за невиновност, недопустимостта на обратната сила на закона, съраз-

7

От самият текст се вижда, че това положение има определено програмен характер.
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мерността на наказанието от вината и др. Съдържанието на чл.47-50 от Хартата като
цяло възпроизвеждат положенията на чл.6, 7, 13 от ЕКЗПЧОС и чл.2 и 4 от
Протокол №7, приложен към ЕКЗПЧОС. В съответствие с тези норми на всеки се
предоставя право за използването на ефективни средства за правна защита, право на
справедливо разглеждане на неговото дело от безпристрастен съд създаден на основата на закона, както и разглеждане в разумни срокове. Потвърждава се презумпцията
за невиновност, правото на защита, правото дадено лице да не се подлага втори път на
съдебно преследване и наказание за едно и също престъпление (non bis in idem).
Подробно се разкрива принципа на законност и съразмерност на наказанието.
Глава VII „Общи положения” състояща се от четири члена определя сферата
на прилагане на Хартата, нейното съотношение с ЕКЗПЧОС, ограниченията свързани с използването на включените в нея права, свободи и принципи. Чл.53 от
Хартата предвижда недопускането на намаляването на правата на човека в отделните страни-членки, ако тези права вече са били гарантирани от други нормативни актове или правен ред приети преди действието на Хартата.
Малко по-различно се разглежда в Хартата проблема за ограничаването на
правата на човека в сравнение с ЕКЗПЧОС. В ЕКЗПЧОС те са приложени към отделни права. В Хартата те са изнесени в хоризонтална норма. Това е единствено
възможния подход с оглед на по-широкия спектър на правата, определени от
Хартата и техния хетерогенен характер. Чл.52 постановява изискване, съгласно
което всяко ограничение на правата и свободите гарантирани от Хартата трябва да бъде
пропорционално, предвидено от закон да взема под внимание съдържателната същност
на ограничаваното право, както и да се прилага само тогава, когато това е необходимо с
оглед общия интерес или защитата на правата и свободите на други лица. Изрично е
подчертано, че принципите залегнали в Хартата получават съдебна защита постъпателно според въплътяването им в позитивните норми на действащото право.
Превръщането на Хартата в задължителен акт, приравнен по своята правна
сила на ДЕС и ДФЕС формално не води до ни най-малки промени в разпределението между ЕС и държавите-членки, тъй като тя е съставена при пълноценно зачитане
на принципа на субсидиарност.
В Хартата се съдържа и разяснение относно това как следва да бъде разбирана често срещаната препратка към конституционните традиции на държавитечленки. В чл.52, т.4 се посочва: „Доколкото настоящата Харта признава основните
права, които произтичат от общите за държавите-членки конституционни традиции,
тези права трябва да бъдат тълкувани в хармония с тези традиции”.
Хартата съдържа и още един принципен момент, отнасящ се до онези норми,
които макар и включени в Хартата са по-скоро принцип, отколкото материална
правна норма и не могат да намерят пряко приложение. Съгласно т.5 от чл.52:
„Разпоредбите на настоящата Харта, които съдържат принципи могат да бъдат прилагани чрез законодателни и изпълнителни актове приети от институциите, органите и агенциите на Съюза, както и чрез актове на държавите-членки когато те прилагат правото на Съюза при упражняването на съответните им компетенции. Позоваването на тези принципи пред съд е допустимо само за тълкуване и проверка на
законността на такива актове8.

8
Энтин Л.М., Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009-2017 годы. Москва,
Аксиом, 2009.
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Приложение на Хартата на основните права на ЕС спрямо граждани на
трети страни.
В теорията и практиката се поставя въпроса: притежават ли гражданите на
трети страни правата, залегнали в Хартата на основните права на ЕС?
Като цяло гражданите на трети страни се ползват от правата, създадени за
всички хора, включително и тези за гражданите на ЕС. Практиката обаче е противоречива по отношение на принципите на недискриминация и равенство9, тъй като
тези принципи не се появяват в Дял ІV на Договора от Амстердам, посветен на
имиграционната политика.
Въпреки това, в светлината на няколко разпоредби на Хартата се счита, че
гражданите на трети страни могат да притежават всички права, за които изрично не
е постановено, че могат да бъдат притежавани само от граждани на ЕС. Те включват
правото на живот, право на неприкосновеност на личността, право на свобода и
сигурност, зачитане на личния и семейния живот, право на образование (съотв. чл.
2, 3, 6, 7 и 14 от Хартата), които са формулирани с израза: “Всеки има право
да……….” На други места, напр. в разпоредбите за защита срещу екстрадиция или
експулсиране, правата на детето и защитата на семейния и професионалния живот
(чл.19, 24 и 33, ал.1) се използват абстрактни изрази, отнасящи се до всяко човешко
същество.
Това широко тълкуване може да бъде ограничено в случаите, когато националното законодателство на държавите-членки предвижда специфични разпоредби, отнасящи се до еднаквото третиране на гражданите на трети страни и гражданите на държавите- членки, напр. при закрила на здравето.10
От значение е и чл. 52 от Хартата, озаглавен „Обхват и тълкуване на правата
и принципите”, част от Дял VІІ „Общи разпоредби, относно тълкуването и прилагането на Хартата”. Тази норма е силно критикувана11, тъй като при нейния прочит
става ясно, че :” при спазване на принципа на пропорционалност могат да бъдат
налагани ограничения (на правата и свободите, предвидени в Хартата) само ако са
необходими и ако действително отговарят на признати от Съюза цели от общ
интерес или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора.
Тази норма, в действителност може да се използва за ограничаване на прилагането
на някои разпоредби на Хартата по отношение на гражданите на ЕС.
Други автори отиват още по-далеч като отбелязват, че правата, съдържащи се
в дял V „ Гражданство” не се отнасят изключително и само за гражданите на ЕС,
както е в случая с правото на добра администрация (чл.41), който използва формулировката „всеки” за разлика от „всеки гражданин на ЕС”, която се използва в други
случаи.12 Напр. в чл.42 ( право на достъп до документи) и чл.44 (право на петиции)
се казва, че: „всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо лице…….,което

9

GUILD E., Citizens, Immigrants, Terrorists and Others, in The EU Charter of FundamentalRightsPolitics, Law and Policy, Hart publishing, 2004, p. 234.
10
Чл.35: ”Всеки има право на достъп до здравна профилактика и да ползва медицински
грижи при условията, установени от националните законодателства и практики.”
11
GUILD E., Citizenship and fundamental rights, ІV Европейски конгрес на адвокати в областта
на имиграцията и убежището, The future of free movement of persons in the EU, 22 aprile 2005,
Louvain-la-Neuve
12
HILSON C., What.s in a right? The relationship between Community, fundamental and
citizenship rights in EU law, cit., p. 644
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пребивава……на територията на държава-членка има право……” Тази формулировка е доста широка и позволява и на лица, неграждани на ЕС да притежават правата, определени с тези разпоредби.
Хартата на основните права на ЕС съдържа и две разпоредби, които са свързани пряко с определени права на гражданите на трети страни. Това са разпоредбите
на чл.15, ал.3 за свободата на избор на професия и труд и чл.45, ал.2 за свободното
движение и пребиваване.13
В този смисъл, признаването от Хартата на определени права на граждани на
трети страни може да се окаже в основата на създаването на един бъдещ правен статут на европейските имигранти /Имиграционен кодекс/. Може да се помисли за
прилагането на принципите на Хартата за всички лица, които пребивават законно на
територията на Съюза, независимо от тяхната националност14. Това тълкуване е в
съответствие със Заключенията от Тампере, които имаха за цел да гарантират за
гражданите на трети страни набор от права, възможно най-близък до правата, ползвани от гражданите на ЕС. Това положение обаче не се потвърди с Програмата от
Хага. Въпреки, че някои автори подчертават приложимостта на определени права от
Хартата за граждани на трети страни, които пребивават и работят законно на територията на ЕС за незаконно пребиваващите въпроса е по-сложен. В светлината на
Хартата тези лица трудно могат да бъдат посочени като адресати на тези разпоредби.
Трябва да отбележим, че на общностно равнище въпросът за правата на нелегалните имигранти трябва да бъде внимателно разглеждан, тъй като е тясно свързан
с изключително чувствителни интереси на държавите-членки, с правния статут на
тези лица, както и ролята на правото на Съюза за създаването на този статут. Напр.
под натиск от някои държави от Латинска Америка (особено Бразилия и
Аржентина) се настоява за ратификация от страна на европейските държави на
Конвенцията на ООН за правата на работниците-мигранти и членовете на техните
семейства15. Представители на Комисията се изразяват с изключителна предпазливост за насърчаване за тази ратификация, тъй като става ясно, че не е спазен един
от основните принципи на имиграционната политика на ЕС, а именно разликата
между законни и незаконни имигранти. Конвенцията предоставя права, без да прави
разлика между двете категории лица, като това се счита неприемливо за Общността
и може да застраши нормалното функциониране на националните системи за обществено осигуряване.
Европа днес е изправена пред голямо предизвикателство: гарантиране на правата на човека за всеки човек в рамката на правните системи на ЕС и на държавитечленки, основаващи се на традиционното понятие за гражданство, което отказва
част от тези права на лица, които не са граждани, както и на правно разграничение

13

чл.15, ал.3 „Гражданите на трети страни, които имат разрешение да работят на територията
на държавите-членки, имат право на условия на труд, еднакви на условията, които имат
гражданите на Съюза.” Чл.45, ал.2 „В съответствие с Договорите правото на свободно
движение и пребиваване може да се предоставя на гражданите на трети страни, които
пребивават законно на територията на държава-членка.”
14
DEHOUSSE F. , MARTINEZ J. G., La politique européenne d immigration et d asile, cit.,
p. 103, NASCIMBENE B., MAFROLLA M., Recenti sviluppi della politica comunitaria in materia
di immigrazione e asilo, p. 34.
15
Конвенцията е приета на 8 декември 1990 г. и влезе в сила през юли 2003 г.
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между „гражданин“ и „чужденец“, между „законен имигрант“ или „нередовен
имигрант“.
Европейските законодателни актове в областта на имиграцията не гарантират
по подходящ начин статута на имигранта като правен субект и обект на закрила.
Стриктната правна обвързаност между разрешението за работа и разрешението за
пребиваване доказва, че имигрантът не се разглежда като лице, а като работна ръка,
т.е. като инструмент в служба на пазара на труда, който, в случай че не е необходим, губи възможност за законно пребиваване и по тази причина губи много от правата с промяната на административния му статут – става имигрант без документи.
От направения анализ може да се направи извод,че правата на човека са универсални, неотменими и защитават всички лица, независимо от тяхното положение
и юридически статут.
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ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА КОНСТИТУИРАНЕТО
НА ПОСТРАДАЛ В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО
гл. ас. Мила Иванова
Бургаски свободен университет

PREREQUISITES OF CONSTITUTION OF THE INJURED
IN PRE-TRIAL PROCEEDING
Mila Ivanova
Bourgas Free University

Abstract: This article aims to analyze the conditions for the constitution of the injured in
pre-trial proceeding. Attention is paid to the concept of "injured" and argues that the
same is subject to criminal proceedings. Studied are all prerequisites for the constitution
of the injured.
Key words: injured

Понятието “пострадал”
Най-напред следва да се уточни понятието “пострадал” и понятието
“жертва”. Европейската конвенция за обезщетяване от 1983 г. не съдържа обяснение на термина “жертва”, но определя субекта, който държавата трябва да обезщети. Това са лица, които са претърпели сериозни физически увреждания или чието
здраве е пострадало като пряк резултат от тежко предумишлено престъпление и
лицата на издръжка на починалия вследствие на това престъпление. В Декларацията
на ООН от 1985 г. “жертва” е лицето или лицата, които поотделно или колективно
са претърпели вреди и по-специално посегателство срещу тяхната физическа или
психическа цялост, морално страдание, икономическа загуба или сериозно нарушаване на основните им права вследствие на действия или бездействия, извършени
при неспазване на наказателните закони, действащи в рамките на държавата.
Включват се и лицата, близки роднини или лицата на издръжка от жертвата, а и
онези, които са претърпели щети, оказвайки помощ на жертвите в затруднено положение. В Рамковото решение от 2001 г. е дадена следната дефиниция на понятието
“жертва” – “физическо лице, претърпяло вреди чрез увреждане на неговия физически или психически интегритет, морално страдание или материална загуба, пряко
причинени от действие или бездействие, обявено за престъпление по националното
законодателство”. Според Проектодирективата “жертва” е физическо лице, което е
претърпяло вреди, включително физическо, душевно или емоционално страдание
или икономическа вреда, които са пряка последица от престъпление, членове на
семейството на лице, чиято смърт е пряка последица от престъпление и които са
претърпели вреда в резултат на смъртта на лицето.
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От цитираните дефиниции безспорно следва извод, че “жертва” е само физическо лице. НПК обаче установява права в досъдебната фаза, не само на физическите, но и на юридическите лица, претърпели вреди от престъпление. Те участват в
досъдебната фаза в качеството им на ощетено юридическо лице, а в съдебната фаза
като граждански ищец 1.
Според чл. 74, ал. 1 НПК пострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението. В ал. 2 на същия текст
е регламентирано, че при смърт на лицето това право преминава върху неговите
наследници. Тази разпоредба означава, че лицето, претърпяло вреди от престъплението, може да се конституира в наказателния процес, включително и в неговата досъдебна фаза в процесуалното качество на пострадал. Това право имат и неговите
наследници. При смърт на лицето вследствие на престъплението неговите наследници по смисъла на гражданското право се конституират като пострадали в наказателния процес. Когато с деянието са причинени само имуществени вреди, правото
да се конституират като пострадали възниква със смъртта на лицето. Но ако от
деянието са причинени неимуществени вреди, правата на пострадалия преминават
върху неговите наследници, само ако преди смъртта си той е заявил, че желае да
участва в наказателния процес, за да търси обезщетение за причинените му вреди 2.
От разпоредбата на чл. 74 НПК може да се направи извод, че пострадал е
само физическо лице. Това е така, защото за смърт и за наследници може да се говори само при физическите лица. Освен това, когато НПК регламентира правата на
юридически лица, той си служи с друго понятие, а именно – “ощетено юридическо
лице” 3.
Пострадалият като субект на наказателния процес
До приемането на новия НПК в доктрината и практиката имаше спор дали
пострадалият е участник в досъдебното производство. В Тълкувателно решение
№ 2 от 2002 г. на ОСНК на ВКС е прието, че “пострадалият не разполага със самостоятелни права на участник в предварителното производство, които да подлежат
на съблюдаване от следователя и прокурора”. В същото това решение се приема

1

Виж по-подробно Чинова М., Пострадалият по новия НПК, Съвременно право, 2006, кн. 1,
с. 50 и сл.
2
Според НПК на Италия пострадал е лицето, предявило претенция за обезщетение срещу
обвиняемия. На пострадалото лице са предоставени различни права. Например в чл. 369 НПК
е регламентирано правото му да бъде информиран за датата и мястото на извършване на
деянието и посочване на законовите норми, които се приемат за нарушени, и за правото да
избере доверен защитник; чл. 360 НПК урежда правото му да участва в назначени от прокурора експертни проверки, които не подлежат на повтаряне; чл. 394 НПК му дава право да
поиска от прокуратурата да предприеме действия по събиране на доказателства, както и
право да присъства на тези действия (чл. 401 НПК) и др. Организации и сдружения, преставляващи колективни интереси, накърнени от престъпление, също могат да участват в наказателното производство с правата, предоставени на пострадалите, и с тяхното съгласие (чл. 91
и сл. НПК). Според НПК на Франция на пострадалия са предоставени редица права като
право да възбуди наказателно преследване (чл. 1, ал. 2 НПК); да бъде информиран за правата
си (чл. 51-1 НПК); право да възрази постановлението на прокурора за отказ да възбуди
наказателно преследване (чл. 40 НПК) и редица други.
3
Виж по-подробно Павлов С., Наказателен процес на Република България, Обща част, С.,
1996, с. 191 и сл.; Чинова М., Пострадалият по... ц.с., с. 50 и сл.
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още, че НПК не познава процесуалното качество “пострадал” и че “пострадалият не
е включен в кръга на участниците в наказателния процес…, нормите на чл. 237,
ал. 3 НПК (отм.) и чл. 239, ал. 3 НПК (отм.) също не третират пострадалия като процесуален субект. Те му предоставят единствено възможност чрез достъп до съд да
обезпечи онези свои интереси, които би реализирал ако впоследствие встъпи в
производството в процесуалното качество на частен обвинител и/или граждански
ищец”. В това Тълкувателно решение не се прави разлика между участник и субект
на наказателния процес. В българската правна литература отдавна е утвърден изводът, че участник е всяко лице, на което законът предоставя едни или други
процесуални права и задължения. Докато, за да бъде един участник и субект на
процеса, трябва да отговаря и на някои допълнителни условия (да осъществява една
от функциите на процеса, да притежава право за активно участие в производството,
да защитава свои или чужди права и законни интереси) 4.
По отменения НПК пострадалият също имаше, макар и ограничени по обем,
процесуални права на досъдебната фаза, което означава, че е участник в тази фаза
на процеса. В тази връзка е и Р-553-2002-ІІ н.о., в което ВКС е приел, че автор на
жалбата може да е само лице, което има качеството на пострадал. Вярно, че по
отменения НПК не съществуваше нарочен текст, който да изброява правата на
пострадалия. Но за да бъде едно лице участник в процеса, няма изискване правата
му да са регламентирани в самостоятелна разпоредба. Не може да е аргумент и
обстоятелството, че процесуалните права на пострадалия са малко на брой и затова
той не е участник. Броят на правата не може да е критерий за това дали едно лице е
участник, или не в наказателния процес. Затова е верен изводът, че по отменения
НПК пострадалият бе участник, но не и субект на процеса. Неговите права бяха
ограничени по обем, а по естеството си не можеха да гарантират осъществяването
на пълноценна функция по обвинение. Освен това, за реализирането на тези права в
закона не бяха предвидени и съответни процесуални гаранции. Според константната практика на съдилищата – “нарушението... в досъдебната фаза на процеса не е
съществено, след като не е довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия или до нарушаване на правото му на защита. Съдебната практика, да се
връща делото на прокурора за нарушени права на пострадалия, е неправилна с оглед
разпоредбите на закона” (Р-165-1999-ІІІ н.о. на ВКС).
При сега действащия НПК се налага изводът, че пострадалият е участник,
който е и субект на наказателния процес в неговата досъдебна фаза. Съображенията за този извод могат да се обобщят така. Първо, пострадалият участва в процеса, за да отстоява собствените си права и интереси. Второ, той осъществява функция по обвинение. В доктрината е прието, че обвинението обхваща два вида дейности – по повдигане на обвинението и по обосноваване на същото 5. Пострадалият не
може да повдига обвинение, но той участва в дейността по обосноваване на вече
повдигнатото обвинение. Впрочем, по делата от общ характер всички гражданисубекти на процеса, които осъществяват функция по обвинение, осъществяват само
дейността по обосноваване на повдигнатото обвинение от прокурора и разследващите органи. Трето, пострадалият активно участва на досъдебното производство,
упражнявайки правата си по чл. 75 НПК. Четвърто, само субектите на процеса са в

4
5

Виж Павлов С., Наказателен процес... ц. с., с.131 и сл.
Виж Павлов С., Наказателен процес... ц.с., с. 161.
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същото време и субекти на процеса на доказването. Това означава, че само те имат
право да участват при събирането, проверката и оценката на доказателствения
материал. Пострадалият на основание чл. 227, ал. 2 НПК може да присъства при
предявяване на разследването ако е поискал това. След като проучи материалите,
има право на искания, бележки и възражения (чл. 229, ал. 1 НПК). С последните
изменения на НПК в досъдебното производство той може да прави искания, бележки и възражения. Исканията могат да се отнасят включително и до извършване на
допълнителни действия по разследването, събиране и предоставяне на нови доказателства и т.н. Поради тези съображения може да се поддържа тезата, че пострадалият е не само участник, той е и субект на досъдебното производство 6.
Предпоставките за конституирането на пострадал в досъдебното производство
За да възникне фигурата на пострадал, трябва да са налице редица процесуални предпоставки.
1. На първо място, лицето трябва да е процесуално правоспособно, за да встъпи в
наказателния процес в едно или друго процесуално качество. Процесуалната правоспособност изисква освен да е налице общата правоспособност и други допълнителни условия, които са специфични за различните субекти на процеса. Няма разлика
обаче в процесуалната правоспособност на едно лице да се установи на досъдебната
фаза като пострадал, а в съдебната – като частен обвинител и граждански ищец. В
този смисъл е и константната практика на ВКС – пострадал, който има право да обжалва постановлението на прокурора за прекратяване на производството, е лицето,
което в съдебната фаза може да участва като частен обвинител и граждански ищец
(Р-596-2002-ІІІ н.о. и Тълкувателно решение № 2 от 2002 г. на ОСНК на ВКС).
Аргументите за верността на този извод може да се изведат от самия закон. В НПК
и за трите фигури процесуалната правоспособност е очертана по идентичен начин –
“лице, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението” (чл. 74, ал. 1 НПК – за пострадалия и чл. 76 НПК – за частния обвинител).
Вярно, че за гражданския ищец процесуалната правоспособност е очертана без нарочно указване, че вредите са имуществени или неимуществени (чл. 84, ал. 1 НПК).
Използвано е общото понятие “вреди”, което обаче несъмнено означава, че те могат
да бъдат както имуществени, така и неимуществени. От изложеното следва, че
допълнителните условия, които са специфични за различните субекти на процеса, са
идентични и за трите процесуални фигури.
Пострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени
вреди от престъплението (чл. 74, ал.1 НПК). Следователно, пострадалият освен че е
физическо лице, то трябва да е и претърпяло вреди от престъпление 7, което се
преследва по общия ред.

6
Поради изложените съображения не може да се съгласим, че пострадалият е квазисубект на
наказателния процес в досъдебна му фаза (виж Ненков Р., Новото в съдебното производство
според новия Наказателно-процесуален кодекс, С., 2006).
7
Вредата е понятие от облигационното право и се определя като засягане на правно защитено благо (виж Калайджиев А., Облигационно право, Обща част, С., 2002, с. 348).

331

Годишник на БСУ

том ХХVII, 2012 г.

- Вредата трябва да е последица от самото престъпно деяние, което е предмет на обвинението 8. В противен случай ще се стигне до положение, при което ще
се затрудни наказателния процес, като се ограничи правото на защита на обвиняемия и се попречи на разкриване на обективната истина 9.
- Вредата трябва да е пряка и непосредствена последица от деянието. Ако
вредите не се явяват такава последица, макар и да са причинени от деянието, не са
основание за конституирането на пострадал 10.
- В наказателния процес могат да се претендират само вредите, причинени от
престъплението, поради което основанието на този иск е деликтно. В Р-194-2000-III
н. о. на ВКС изрично е посочено, че “основанието на гражданския иск в наказателния процес е деянието като деликт, а не всяко действие или бездействие, от което
виновно са произлезли вреди... действието или бездействието в рамките на едно
договорно облигационно правоотношение, от което са настъпили вреди, не е основанието на гражданския иск в наказателния процес”. С Р-81-2009-I н. о. ВКС се е
произнесъл в същия смисъл, че: “за приемане и съвместно разглеждане в наказателния процес подлежи не всеки граждански иск, а само този, който се предявява на
деликтно основание”.
Затова и пострадалият може да се конституира в досъдебното производсто,
но само за вреди, причинени му от престъпното деяние, а не и на друго основание
(Р-704-2005-ІІІ н.о. на ВКС; Тълкувателно решение № 2 от 2002 г. на ОСНК на
ВКС).
- Необходимо е още вредите да са реално претърпени. В тази връзка остава
важима практиката на ВС, че трябва да са претърпени действителни морални болки
и страдания. Няма значение размерът на вредите, стига да са действителни и сериозни.
Практиката обаче не е единодушна по въпроса, вредата, изразяваща се в
пропуснати ползи 11, е ли основание за конституиране на пострадал в наказателния
процес. В Р-81-2009-I н. о. на ВКС е посочено, че: “претенцията за обезщетяване на
пропуснати ползи е недопустима, защото по иск на договорно основание пострадалият не може да се установи като граждански ищец в наказателния процес...
Пропуснатата полза е институт на гражданското право, защото е последица от

8

В Тълкувателно решение № 53 от 1961 г. на ОСНК на ВС е посочено – “да се приеме за разглеждане граждански иск в наказателния процес, въпреки че вредите не произтичат от
престъплението..., означава разглеждане на граждански иск, който няма нищо общо с
деянието по обвинителния акт. Това довежда на практика до фактическо лишаване на обвиняемия от правото на защита и от разкриване на материалната истина”. В този смисъл е
Постановление №1 от 07.02.1957 на Пленума на ВС, Постановление № 9 от 25.XII.1961 г. на
Пленума на ВС, изм. с Постановление № 7/87 г. В този смъсъл е и Р-600-1974-ІІ н.о. на ВС.
9
В тази вързка са Р-1282-1976-ІІІ н.о. на ВС; Р-76-1982-ВК; Р-248-1987-І н.о. на ВС.
10
Р-680-2004-І н. о. на ВКС – “Изнуденият да даде подкуп посредством злоупотребата от
длъжностно лице със служебното положение, може да участва като частен обвинител и
граждански ищец по делото за това престъпление, защото търпи вреди от него”; Р-76-1981-г.к. на
ВС – “Повредите, причинени на сградите при проникването в тях за извършване на кражби,
са пряка и непосредствена последица от престъпната дейност и съгласно чл. 60, ал. 1 НПК
пострадалите могат да предявят граждански искове в наказателния процес за обезщетяване на
вредите”. В тази вързка са и Р-755-1969-II н.о. на ВС; Р-17-1977- II н. о. на ВС и др.
11
За понятията “претърпяна вреда” и “пропусната полза” виж Кожухаров Ал., Облигационно
право, общо учение за облигационното отношение, С., 1958, с. 323-325.
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неизпълнение на длъжник по договор. По принцип тя подлежи на обезщетяване, но
по общия исков ред, когато е пряка и непосредствена последица от неизпълнението
и е могла да бъде предвидена при пораждане на задължението, съгласно чл. 82
ЗЗД”. В този смисъл са и много други по-нови решения на ВКС (Р-68-2010-I н. о.;
Р-162-2011-I н. о.; Р-301-2003-I н. о.). Има обаче и решения, които са в точно обратния смисъл, че вредата може да засяга както настоящото имущество на увредения,
така и неговото вероятно бъдещо увеличаване (Р-66-2011-ІV г.о. на ВКС; Р-80-2011ІІІ г.о. на ВКС.
В доктрината надделява разбирането, че “вредата може да се свърже с процесуалната правоспособност да се предяви граждански иск в наказателния процес и
когато в резултат на престъплението се осуетява увеличаването на личния патримониум” 12.
В обобщение, считам че пострадал може да се конституира в досъдебното
производство и ако претърпяната от него вреда представлява пропусната полза,
стига да е пряк и непосредствен резултат от престъплението предмет на обвинението. Този извод се налага най-малкото поради две съображения. Първо, безспорно е
прието в практиката и доктрината, че граждански иск в наказателния процес се
предявява на основание чл. 45 Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), елемент
от фактическия състав, на който е и “вредата”. Второ, също така е безспорно, че с
този иск се предявяват както действително претърпени вреди, така и пропуснати
ползи. След като предпоставките за конституиране на пострадал са идентични с
тези на гражданския ищец, то и пострадал, на който е причинена пропусната полза,
трябва да може да участва в досъдебното производство в това му процесуално
качество.
- Вредата може да е както имуществена, така и неимуществена 13. Този извод
следва от самата разпоредба на чл. 74, ал. 1 НПК. Затова в Р-583-2009-IV г. о. на
ВКС е прието, че “подлежат на обезщетяване всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Те могат да са имуществени или неимуществени. В случаите, когато в резултат от увреждането ищецът е понесъл болки и
страдания, той може да претендира обезвреда за неимуществени вреди”. В този
смисъл е и Р-304-2011-ІІІ н.о. на ВКС – “независимо, че престъплението набедяване
е против правосъдието, пострадали от деянието... са уличените в престъпление по
чл. 167 НК... Срещу тях е била извършена проверка, давали са показания, събирани
са доказателства. Безсъмнено всичко това е довело до накърняване на тяхната чест и
достойнство, авторитет и добро име. В този смисъл правилно е прието, че те са претърпели неимуществени вреди и имат право да участват в съдебното производство
като граждански ищци и частни обвинители.”

12

Виж Павлов С., Наказателен процес... ц.с., с. 237; На същата позиция са Антонов Д.,
Непозволено увреждане, С., 1965, с. 59-60, както и Радева Р., Гражданския иск в наказателния процес на НР България, С., 1972, с. 21-22
13
В Р-154-2009- І н.о. на ВКС е прието, че “изборните резултати имат значение за всички
участници в изборния процес – носители на активно или пасивно избирателно право, в това
число и тези, спрямо които не е упражнено въздействието по чл. 167 ал. 2 НК. Свързано
обаче с чл. 74, ал. 1 НПК от престъплението по чл. 167, ал. 2 НК произтичат пряко и непосредствено неимуществени вреди за лицата, на които се предлага или дава имотна облага с
цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат,
както и за онези кандидати, различни от последния”.
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- Практиката на ВКС през последните години е в насока, че лицето, което е
притърпяло вреди от престъпление по смисъла на чл. 74, ал. 1 НПК, означава да е
претърпяло съставомерни вреди. Така в Р-540-2009-III н. о. на ВКС е посочено, че
“тълкуването на чл. 76 НПК насочва, че качеството на пострадали имат лица от
деяние, за което в признаците на състава са предвидени съставомерни вредни последици. Фактическият състав на документната измама съдържа съставомерни имуществени вредни последици, но не и неимуществени такива, каквито е претендирал
конституирания граждански ищец... При това положение искът е бил недопустим и
е следвало да се остави без разглеждане.”( Р-473-2010-І н.о. на ВКС; Р-68-2010-І н.о.
на ВКС; Р-562-2009-І н.о. на ВКС). В този смисъл е и Р-1081-2006-ІІІ н.о. на ВКС,
според което, “само когато причинените вреди са елемент от състава на престъплението, лицето, на което са причинени, ще може да се конституира като страна в процеса” (Р-301-2003-І н.о. на ВКС, Р-596-2002-ІІ н.о. на ВКС и др.) 14. Следователно,
това лице не може да участва и като пострадал на досъдебното производство.
В практиката на ВКС обаче има и решения в точно обратния смисъл. В тях се
приема, че понятието за вреди включва и несъставомерните общественоопасни
последици (Р-605-2011-ІІ н.о. на ВКС; Р-605-2010-ІІ н.о. на ВКС). Според Р-6802004-І н.о. на ВКС – “Членове 52 и 60, ал. 1 НПК нямат предвид само “съставомерните” по чл. 302, т. 2 НК вреди ”. В същия смисъл е и Р-12-2009-І н.о. на ВКС. В
друго Р-304-2011-ІІІ н.о. на ВКС е прието, че след като са претърпени неимуществени вреди, лицата имат право да участват в съдебното производство като граждански
ищци и частни обвинители. Като аргумент се сочат разпоредбите на чл. 76 и чл. 84
НПК, според които право на участие имат лицата, които са претърпели вреди от
престъплението, което се преследва по общия ред, без да се конкретизира дали са
съставомерни или не.
В българската правна литература се приема, че може да се конституира като
пострадал лицето, което е претърпяло вреди от престъплението, независимо дали
същите са състовамерни или не, стига да са пряк и непосредствен резултат от престъпното деяние 15. В разпоредбите на чл. 74, чл. 76 и чл. 84 НПК е използван изразът “вреди от престъплението” Този израз обаче в практиката на ВКС се тълкува
стеснително и така се стига до извода, че тези разпоредби на НПК имат предвид
само съставомерните вреди. Това тълкуване обаче е недопустимо, защото чл. 74 и
чл. 76 НПК установяват права на граждани, а такъв вид норми се знае, че трябва да
се тълкуват или буквално, или разширително 16.

14
В Определение от 18.09.2007 г. на Окръжен съд – София по в.н.ч.д. №729/2007 г. е
посочено, че предмет на документните престъпления са – “обществените отношения, свързани със съставянето, ползването и съхраняването на документите, като те накърняват реда и
правната сигурност на документирането и затрудняват дейността на държавните и обществени органи, както и отношенията между тях и гражданите”. С оглед специфичния обект на документните престъпления практиката на ВКС е, че пострадал от документно престъпление не
може да бъде определено физическо лице (Р-596-2002-ІІ н.о.; Р-562-2009-ІІІ н.о.; Р-473-2010-І
н.о.; Р-68-2010-І н.о.; Р-562-2009-І н.о.).
15
Виж по-подробно Чинова М., Пострадалият по...ц.с., с. 52; На същата позиция е Смолички
П., Гражданския иск в наказателня процес, С., 2012.
16
Виж по-подробно Виж по-подробно Чинова М., Новите положения на досъдебното производство по НПК, С., 2007.
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С чл. 74, ал. 2 НПК е установена възможност процесуалната правоспособност
на пострадалия да се наследява. В процесуалното качество на пострадал могат да се
конституират и наследниците на физическото лице, претърпяло вреди от престъпление. Когато вредите са имуществени, наследниците могат да се конституират като
пострадали, но само в случай, че са били лишени от издръжката от починалото
лице. В тази връзка е важимо Постановления № 4 от 1961 г., № 5 от 1969 г. и № 2 от
1984 г. на Пленума на Върховния съд, според които право да получат обезщетение
за имуществени вреди от непозволено увреждане имат онези лица, които са понесли
такива вреди-съпруг, възходящи и низходящи, братя и сестри, взетото за отглеждане, но неосиновено дете, както и отглеждащият го и лицата, които живееят на фактически начала без сключен граждански брак 17.
Когато вредите са неимуществени, в качеството на пострадал могат да се
конституират само наследниците, които действително са претърпели болки и страдания по повод загубата на близкия човек. Кръгът им е ограничен до съпруг, възходящи и низходящи от първа степен, взетото за отглеждане, но неосиновено дете,
както и отглеждащият го и лицата, които живеят на фактически начала без сключен
граждански брак 18. Нямат право на обезщетение за неимуществени вреди близките
на починалия, които са били с него в лоши лични отношения – родители, изоставили децата си, и обратно, съпрузи, живеещи в дълга фактическа раздяла, и др., защото е явно, че те не понасят болки и страдания от загубата на човека.
Когато пострадалото лице е претърпяло неимуществени вреди и почине преди да се е конституирало като пострадал, наследниците не могат да участват в наказателното производство. Това следва от обстоятелството, че физическите болки и
морални страдания са лични и като такива не може да се наследяват. Различно е, когато лицето е починало след като се е конституирало в качеството на пострадал. В
такъв случай наследниците на общо основание могат да встъпят и участват в наказателния процес. Личната преценка на пострадалия, дали да се предяви иска, вече е
направена и затова наследниците могат да го продължат.
Неимуществени вреди могат да се претендират само от увредените, затова
само те могат да участват в досъдебното производство като пострадали. Наследниците могат да продължат участието, но не и за пръв път да предявяват иск за тези
вреди (Определение № 94 от 1991 г. по н. д. № 668/91 г. на І н.о. на ВС). Този иск,
макар и строго личен, има имуществен характер и наследниците наследяват не само
присъдените обезщетения, но и вземанията по предявените искове.
За процесуалната правоспособност няма значение дали пострадалият е
допринесъл за настъпването на вредите. Ако вредите обаче са резултат само на не-

17

Това може да е майката, която със смъртта на сина си е била лишена от издръжка, плащана
от него, без значение дали той я е давал, дъщерята, която със смъртта на баща си е лишена от
издръжка и т.н (виж по-подробно Смолички П., Гражданския иск в... ц.с.). За кръга от лица,
имащи право да участват като пострадали в процеса при дела за убийство по УПК РСФСР
виж по-подробно Зеленин С., Потерпевший в состязательном процессе, Российская юстиция,
2001, кн.3, с. 48 и сл.
18
Постановление № 4 от 1961 г. на Пленума на Върховния съд изключва от кръга на лицата,
които могат да претендират неимуществени вреди от непозволено увреждане:братята и
сестрите, възходящи от втора и по-горна степен – дядо, прадядо, както и низходящи от втора
и по-горна степен – внуци и правнуци.
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говото виновно поведение, той няма да е процесуално правоспособен да участва
като пострадал.
При положение, че няколко лица са претърпели вреди, процесуална правоспособност има всеки от тях и всеки може самостоятелно да упражни правото си да
участва в наказателното производство, образувано по повод извършеното престъпление, независимо от волята на останалите. В Р-155-2010-II н. о. на ВКС е посочено,
че претърпените от всеки вреди са индивидуални и подлежат на доказване, поради
което не може да понесат общи болки и страдания, между тях не съществува общ
интерес и взаимна връзка. Когато извършителите са няколко, претенцията от
пострадалия може да се насочи към всички или към някои от тях (Р-203-2005-ІІІ н.о.
на ВКС).
Лицето, претърпяло вреди от престъплението, не може да участва в наказателния процес като пострадал, ако деецът доброволно е репарирал причинените вреди. Вредите обаче трябва да са възстановени именно на пострадалия, а не на друго
лице.
2. Втората предпоставка е процесуалната дееспособност. Процесуално
дееспособно е лицето, което може да извършва валидни процесуални действия, като
самостоятелно упражнява предоставените му процесуални права и изпълнява процесуалните си задължения. Когато лицето е пълнолетно и не е поставено под запрещение, то е дееспособно да участва в наказателния процес в качеството на пострадал. Непълнолетните и поставените под ограничено запрещение са ограничено
дееспособни. Това обаче не е пречка да участват в досъдебното производство като
пострадали. Те действат лично и със съгласието на своите родители, ако са непълнолетни, а ако са ограничено запретените – със съгласието на своите попечители.
Напълно недееспособните, каквито са малолетните и поставените под пълно запрещение, не могат със свои действия, лично да се конституират и участват като пострадали. Вместо тях действат техните родители, респ. настойници 19.
3. Друга предпоставка за конституирането на пострадал е да е образувано досъдебно производство по чл. 212, ал. 1 и ал. 2 НПК. Пострадал е процесуално
качество и може да се придобие само в рамките на висящ наказателен процес.
За съжаление в НПК понятието “пострадал” се употребява в различен смисъл
и това създава проблеми и трудности при прилагането на съответните текстове. В
тази връзка визираме чл. 207, ал. 2 НПК, според който “в предвидените в особената
част на Наказателния кодекс случаи производство от общ характер се образува по
тъжба на пострадалия до прокурора и не може да се прекрати на основание чл. 24,
ал. 1, т. 9 НПК”. В цитираната разпоредба понятието “пострадал” е употребено в
смисъл на лице, което твърди, че е претърпяло вреди от престъпление. При тези дела, известни като дела от частно-публичен характер, няма разлика, защото по същия
начин първо се образува производството и след това лицето, претърпяло вреди, се
конституира като пострадал.
В ал. 4 на чл. 207 НПК се предвижда, че не се дължи държавна такса при
подаването на тъжба по делата от частно-публичен характер. С това се цели максимално да се гарантират правата на лицата, претърпели вреди от престъпление,

19

В Р-578-1962-IV г. о. на ВС е посочено, че пострадал може да бъде заченатото, но още
неродено дете в момента на настъпване на вредоносния резултат, то от момента на раждането
може да претендира обезщетение за имуществени или неимуществени вреди.
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като се улесни техния достъп до правосъдие. Зачитането на волята на пострадалия
като правно-релевантна за образуване на наказателно производство е в пълно съответствие с европейските стандарти 20. В чл. 2, ал. 1 от Рамковото решение от 2011 г.
е указано, че “всяка държава-членка взема мерки пострадалите да разполагат с
действителни и подходящи възможности за действие в рамките на нейната система
за наказателно правораздаване”. Този текст предполага установяване на възможност
за иницииране на наказателно производство и от пострадалия от престъпното деяние. Според българското право такава възможност е предоставена по делата от частен и частно-публичен характер, като е ограничена до някои престъпления, от особената част на Наказателния кодекс (НК). Монополът за иницииране на наказателно
производство при всички други престъпления е на прокуратурата. Друг е въпросът,
че законодателят трябва да преосмисли приложното поле на престъпленията от
частно-публичен и публично-частен характер. Същото трябва да се разшири, като
се включат и някои други престъпления, при които само волята на пострадалия да е
от значение за започване на разследване или продължаване на същото.
4. За да възникне фигурата на пострадалия, е необходимо лицето да е изразило волята си за това. Съгласно чл. 75, ал. 3 НПК правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес
за призоваване в страната. От тази разпоредба следва, че участието на пострадалия
в наказателния процес не е задължително. Едно лице се конституира в качеството
на пострадал, но само при изрично изразена воля за това.
Искането на пострадалото лице да участва в наказателното производство
може да се направи както писмено, така и устно. Единственият задължителен реквизит на това искане е да е посочен адрес за призоваване в страната (чл. 75, ал. 3
НПК). Без да е посочен такъв адрес компетентните органи няма да могат своевременно да информират пострадалия за хода на наказателното производство. Непосочването на адрес за призоваване в страната не е основание да се откаже на лицето,
което е претърпяло вреди, да участва в производството като пострадал. Друг е въпросът как тези органи ще осигурят призоваването му за участие в наказателнопроцесуалната дейност. С оглед на изложеното може да се направи извод, че пострадалият се конституира в това процесуално качество само въз основа на неговата
молба, но правата си той ще може да упражни, само след като посочи и адрес за
призоваване в страната.
5. Другата предпоставка е – срокът за конституиране на пострадал в досъдебното производство. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 НПК установява задължение за
органа, който образува досъдебното производство да уведоми незабавно пострадалия за това, ако той е посочил адрес за призоваване в страната. Очевидно че лицето,
претърпяло вреди от престъпление, може да се конституира като пострадал найрано от момента на образуване на досъдебното производство. Няма значение дали
делото е образувано срещу известен или неизвестен извършител, нито пък има

20

Виж Препоръка R /85/ 11 по позицията на потърпевшата страна в рамките на наказателното право и съдебно производство; Препоръка R /87/ 21 за подпомагане на потърпевшите
и предотвратяване на престъпленията срещу личността; Препоръка R /99/ 19 на Комитета на
министрите на страните-членки на Съвета на Европа относно посредничеството по наказателни дела /приета от Комитета на министрите на 15 септември 1999 г./. (Текстовете на
актовете на Съвета на Европа са достъпни на Интернет адрес: http:// conventions.coc.int.).
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значение дали е привлечен обвиняем или не. Конституирането на пострадал не е
поставено в зависимост от фигурата на обвиняемия.
Разпоредба на чл. 75, ал. 2 НПК обаче поставя редица други проблеми.
Държавният орган може да уведоми пострадалия за образуваното досъдебно производство, но само ако той е посочил адрес за призоваване в страната. Очевидно че
ако пострадалият не знае за образуваното производство, не би могъл да посочи и адрес за призоваване. В такъв случай няма как да бъде уведомен за образуваното
производство, нито да участва в хода на разследването по смисъла на чл. 75, ал. 3
НПК. След образуване на досъдебното производство пострадалият може да се конституира във всеки следващ момент от разследването до неговото приключване.
Той трябва да приеме вече извършените действия и да участва само в действията,
които предстоят да се извършат. Нито едно действие не трябва да бъде повторено
под претекст, че в извършването му не е взел участие пострадалият.
6. Предпоставка за конституирането на пострадал е и допускането му до
участие в досъдебното производство. Компетентен е прокурорът или разследващият орган. За допускането на лицето като пострадал, НПК не изисква издаването
на постановление. Това крие известни рискове, защото е трудно да се докаже от кой
момент пострадалият е конституиран в това качество. По този начин е трудно и доказването на допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаването на неговите процесуални права.
Затова считам, че допускането на пострадалия да участва в производството,
трябва да се документира по един или друг начин. В случаите, когато искането е
направено устно, допускането трябва да се отрази в протокола от първото действие,
в което участва пострадалият. При отказ държаният орган задължително трябва да
се произнесе с постановление. Само по този начин пострадалият ще може да се защити, като обжалва същото пред прокурора или пред горестоящия прокурор по правилата на чл. 200 НПК.
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ДЖОН ОСТИН И ПРАВНИЯТ ПОЗИТИВИЗЪМ
Пламен Митков Калев
Бургаски свободен университет

JOHN AUSTIN AND LEGAL POSITIVISM
Plamen Mitkov Kalev
Bourgas Free University

Правният позитивизъм е едно от основните направления в правната наука,
заемащо централно място в правно-философския дебат. Той е учението за правото,
събрало най-бързо и за най-кратък период от време /последните две столетия/ през
годините най-много поддръжници. Причините за това се коренят в силата на аргументацията му и в близката му връзка с юридическата практика и теория.1
Основните характеристики на правния позитивизъм можем да сведем до две: първо
правото се разглежда като факт на социалната действителност и задачата на правната наука се свежда до неговто описание такова каквото е, а не кавото трябвя да
бъде или още повече такова каквото на нас ни се иска да бъде; второ валидността на
правните предписания не се обвързва със съдържателното им съответствие с морала.
Като самостоятелно правно-философско разбиране за правото правният позитивизъм се заражда през първата половина на ХІХ век в Англия. Не след дълго
позитивистката концепция за правото намира привърженици и се разпространява в
континетална Европа, където през втората половина на същия век се утвърждава
като доминиращо учение за правото. В хода на развитието на правния позитивизъм
можем да отграничим три основни етапа: ранен /класически или още традиционен/
правен позитивизъм, нормативизъм и съвременен правен позитивизъм.2
Предмет на настоящото изложение е ранният правен позитивизъм в неговия
англиски вариянт създаден и развиван от „бащата” на правния позитивизъм – както
го нарича Жегож Зайдлер3 – Джон Остин.
Като предшественик на английския правен позитивизъм следва да посочим
името на Джерами Бентам.Той е роден на 15 февруари 1748 г. в Лондон. От найранна възраст се отличава с умственото си развитие и постъпва на обучение в
Устминстърската школа. Не след дълго следва като студент в Оксфорд, след което
за кратко работи като адвокат докато не се отдадва напълно на размишления върху

1

Вж.Ташев.,Р., „Съвременният правен позитивизъм”.,сп.,Съвременно право., бр.6/2000 г.,
с. 25-37
2
Пак там.
3
Вж.Зайдлер.,Ж.,”Правни доктрини на империализма”., С., 1964 г., с.8
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въпросите за преобразуването на обществото.4 Някой от по-важните му трудове са:
„Въведение в началата на нравствеността и законодателството”; „Деонтология”;
”Откъс за управлението”; „За доброто състояние и обработка на законите”; „За
тактиката на съвещателните учреждения” и др.
Трябва да отбележим и усилията на Бентам за реформа на юридическия език
и стремежът му към освобождаване от фиктивните и празни правни понятия,
отхвърлянето на лицемерния и ненужен жаргон, който отчуждава непрофисионалистите, за опростяване на ритуалите в правото.5 Бентам се бори за конкретни и
точни правни понятия. Това е и една от основните задачи преследвана от правните
позитивисти – очистване на правната наука от всякаква метафизика и мистика,
изграждане на ясна и стройна система от правни понятия, които да обслужват практиката в процеса на правоприлагане.
Английският правен позитивизъм изхожда от уталитарните възгледите на
Джерами Бентам за правото като заповед на суверена, която трябва да бъде насочена към осигуряване на най-голямо щастие на най-голям брой хора. Тази негова
формулировка останала непубликувана до 1945 г. е подета и развита чрез доктрината на неговия ученик Джон Остин /1790-1859 г./ – пръв професор по юриспруденция в новооснования Лондонски университет.6 Той полага основите на правния
позитивизъм в Англия, публикувайки през 1832 г. лекциите си под заглавие ”Определена област на юриспруденцията”. Според Дж. Кели „макар и далеч от представата ни за паметник на литературата този труд става доминиращ в учението за
юриспуденцията в Англия и в останалата част от света на общото право”7. Доминиращо положение заема и създадената от Остин т.нар. „школа на аналитичната
юриспруденция”, чийто съвременен етап на развитие свързваме с името на Харбърт
Харт / 1907-1992 г./.
Според Джон Остин предмет на разглеждане от юриспруденцията е позитивното право. ”Това е правото” – както самият той се изразява в началото на цитирания труд – „наречено така просто и точно”.8 От предмета на правната наука Остин
изключва всякакви елементи на празната метафизика. Правната наука се занимава с
позитивното право, с правото в тесният смисъл на думата, без да дава оценка на
правните норми от гледна точка на морала. Той използва позитивното право като
материал за анализ въз основа, на който да изгради една логическа система от правни понятия. Система, която да е конкретна, кратка и логически безпротиворечива.
Това е ситемата, към която се стреми и самият Бентам през целия си творчески път.
За Дж.Остин правото е реален факт на социалната действителност. Той
дефинира правото като обща „команда, заповед” в собствения и строгия смисъл на

4
За по-пълна информация относно живота на Бентам виж: Георгов., Ив.,”Лекции по история
на философията”., С., 2008 г., с.519
5
Шопов., К., Бузов., В. „Философия и логика на правото в уталитаризма на Джерами
Бентам”., сп. Правна мисъл., бр.4/1993 г., с.85-94
6
Вж. Кели., Дж., „Кратка история на западната теория на правото”., С., 1998 г., с.213
7
Пак там.
8
Пак там.
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думата. Правото според него е заповед на суверена, отправена към неговите поданици.9 Следователно за да определим дали е право или не едно правило за поведение зависи само и единствено от това да установим дали то представлява обща
заповед издадена от суверена. В тази си преценка трабва да имаме предвид, че налице ще е заповед на суверена не само в случаите на нейното пряко издаване от
него, но и при условията и в случаите на делигирано законодателство, както и при
съдебния прецедент. Тези правила за поведение придобиват качеството на правни
норми в резултат на мълчаливата заповед на суверенния законодател, а не от изричните разпореждания на подчинените му.10
Дефинирайки правото като заповед на суверана, Дж.Остин поставя на централно място в своята теорията за правото и правната система понятието за „суверена”.11 Правото за него е определено от политически висшестоящите за политически низшестоящите. Правните норми са дадено напътствие към едно разумно същество от друго разумно същество имащо власт над него. Това властващо същество
е „суверенът”. Но кой е той, на чиято власт се дължи подчинение? Според Дж.
Остин суверенът е този: „ ...определен висшестоящ човек, който няма навика да се
подчинява на подобен висшестоящ, получава обичайно подчинение от множеството
на дадено общество, този определен висшестоящ е суверен в това общество, а обществото /включително и висшестоящия/ е политическо и независимо.”12 Именно
този политически висшестоящ е „суверен”. Той „...без да дължи обичайно подчинение на друг, по-висш от него, получава обичайно подчинение от преобладаващата
част от дадено общество”.13
Според Дж.Остин „суверенът” не е непременно индивид, той може да бъде
както едноличен т.е. един човек така и колективен т.е. група от хора, достатъчно е
той да получава фактическо подчинение в течение на достътъчно дълъг период от
време от преобладаващата част на дадено общество и в същото време той самият,
като член на същото общество да не дължи подчинение на друго лице или група от
хора от това общество. Макар и член на това общество, „суверенът” няма субективни права и задължения. Предоставената му законодателна власт е фактическа, а
не определена от права и задължения.14
Следователно за Дж.Остин правото се опира само на силата на висшестоящия, на силата на „суверена”. Така то следва да се отличава от други нормативни реалности, които не произлизат непосредствено от суверенната власт например моралът. Трябва да отбележим, че в тази си интерпретация Дж.Остин достига
още по далеч като изключва и други нормативни реалности от правната действителност като обичаното право, които обикновено биват отнасяни от други автори към
тази действителност. Причината за това е, че тези норми на обичайното право не

9

Вж.Ташев., Р., ”Теория за правната система”., С., 2006 г., с.23
Вж.Ташев., Р., ”Теория за правната система”., С.,2 006 г., с.24
11
Пак там.
12
Вж.Кели., Дж., „Кратка история на западната теория на правото”., С., 1998 г., с.213
13
Austin., J., „The Province of Jurisprudence Determined”., New York., 1954., p.194 цит. по
вж.Ташев., Р.,”Теория за правната система”.,С., 2006 г., с.23
14
Вж.Ташев., Р.,”Теория за правната система”., С., 2006 г., с.23
10
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произлизат от волята на „суверена”. Тях бихме могли да ги причислим към правото
само, ако се приеме, че с тяхното толериране суверенът имплицитно е заповядал
подчинение.15
След като същността на всяко право е заповедта на висшестоящия, отправена
към подчинения, то като последица за последния възниква задължение за изпълнение. Той е задължен да има определено поведение /да извърши нещо или да се
въздържи от извършването му/, защото в противен случаи за него ще последва неблагоприятна правна последица под формата на санкция.
Заповедта на „суверена” е подкрепена от заплахата на санкция в случай на
неизпълнение, която санкция ще бъде наложена от висшестоящия към подчинения.
След като санкцията е наложена от „суверена”, то тя ще е външна спрямо санкционирания. В това се изразява и другата отликата между правото и другите нормативни реалности, при които санкцията е вътрешно организирана и наложена.
Според Дж.Остин ”Ако вие изразите или намекнете за желание аз да извърша или
да се въздаржа от някакво действие и ако ме нападнете със зло в случай, че не се
съобразя с вашето желание, изразат или намекът за вашето желание е заповед”.16
Изводът, който можем да направим в настоящото изложение е, че правото
според Дж.Остин е заповед с определени характеристики: заповед, която изхожда
от суверенна власт; заповед, която създава задължение за изпълнение и заповед,
която е скрепена със санкция при наличие на неизпълненито и. Така представената
ни теория за правото от Дж. Остин, можем да определим като императивна теория
присъща на всички представители на ранния правен позитивизъм.17

15

Вж. Кели., Дж., „Кратка история на западната теория на правото”., С., 1998 г., с.214
Пак там.
17
Вж.Ташев., Р., ”Теория за правната система”., С., 2006 г., с.23
16
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