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МАРКЕТИНГ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НА ЛОЯЛНОСТ КЪМ МАРКАТА
проф. д-р Лина Анастасова
Бургаски свободен университет
Радослав Христов, магистър по маркетинг

RELATIONSHIP MARKETING: CONTEMPORARY APPROACH
TO BRAND LOYALTY BUILDING- THEORY
AND PRACTICAL APPLICATIONS
Prof. Lina Anastassova, PhD
Burgas Free University
Radoslav Hristov, MA in Marketing
Abstract: The study examines the theoretical basics and the practical implications of
relationship marketing on the example of a Bulgarian production company. The first part
of the paper examines the theoretical issues concerning the basics of relationship
marketing and the technology of the paradigm application in the company’s marketing
activities. The customer life time and the phases of building relationships with clients,
partners and suppliers are described and the importance of proper HR management as
well. The second part of the paper contains analysis of real practices in relationship
marketing in a Bulgarian production company with some critical conclusions at the end.
Key words: relationship marketing, brand loyalty, customer life time, marketing
effectiveness.
Въведение:
В динамиката на съвременните бизнес отношенията фирмите са изправени
пред нови и нови предизвикателства по отношение на изискванията на клиентите
към разнообразието на предлаганите от тях стоки и услуги като номенклатура, технологично равнище, обслужване и поддръжка. Промените в пазарите днес са толкова бързи и непредвидими, че установените модели на маркетингово поведение вече
са почти неприложими. Днес фирмите са изправени пред безброй нови променливи,
често отвъд техния контрол. В новата ера на засилена конкурентна борба кои са пазарните фактори, които пречат на лоялността на клиентите?
8
Изключително разнообразие от продукти и услуги, като предлагането
значително надхвърля търсенето, което пък от своя страна намалява обективните предпоставки за лоялност. В дадена продуктова категория броят
на достъпните за потребителя варианти се е увеличил експоненциално, те
не се чувстват обвързани и имат пълна свобода на избор;
9
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Нарастване на глобалната конкуренция, защото Интернет направи възможно включването в глобалния пазар не само на най-малките бизнес
единици, но и на голяма част от световното население с изключение на
най-изостаналите райони и държави. Компаниите са свързани с клиентите и помежду си с виртуална мрежа. Продавачите могат лесно да идентифицират потенциалните си купувачи, а купувачите от своя страна могат
да определят най-добрите търговци и производители и техните продукти.
Дигиталната революция дава възможност на търсещите свободна пазарна
ниша начинаещи компании с малко капитал да завладеят световните пазари;
Потребителите са по-капризни и по-опитни по отношение на управлението на информацията и на създаването и съвместното използване на дигитални знания, разменяйки си информация и контактувайки интензивно
помежду си и с производителите като с равни партньори.
Икономиката на знанието променя ролите на всички участници в пазара,
като все по-важна роля играят самите потребители;
Интензивният обмен на информация допринася за по-бързо скъсяване на
жизнения цикъл на продуктите. Конкурентите могат бързо да навлизат на
пазара и да градят върху грешките на останалите фирми. Динамиката на
пускане на нови марки се ускорява, като новите продукти оцеляват за пократко време на пазара.

Всички тези предпоставки налагат фирмите да преразгледат своите позиции и
да преосмислят маркетинга си. Утвърждаването на една компания на пазара все повече изисква пренасочване на вниманието от продукта към клиента и изграждане на
дългосрочни взаимоотношения с него като централен елемент на всяка бизнес дейност. Съвременната маркетингова парадигма наречена „маркетинг на взаимоотношенията” или „маркетинг на взаимовръзите” се концентира върху цялостното взаимно
разбирателство между продавача и купувача, изграждането и поддържането на взаимоотношения, при които потенциалните клиенти се превръщат в клиенти, а клиентите в поддръжници и приятели на марката и/или фирмата, както и се създават
предпоставки за по-ефективна организационна и управленска структура чрез потесни връзки между организацията и нейните доставчици и персонал.
Стандартните подходи в сегментирането и позиционирането не работят в новата среда на 21 век. Формират се сегменти чрез по-различни критерии от традиционното използваните и по-точно „честота на покупките”, „пожизнена стойност на клиента”, „лоялност” и др. В новата среда все повече нараства значимостта на потребителската лоялност към един или друг продукт, марка, магазин, услуга като базов
сегментационен критерий, която макар да е следствие от значими за потребителя
материални фактори, лежи по-скоро в емоционалната сфера на възприятията. Лоялността на клиентите повишава тяхната пожизнена стойност – показател, който дава
възможност на фирмите да идентифицират най-ценните си клиенти в дългосрочен
план.
Основната цел на настоящата статия е да се разгледа и анализира съвременният подход за изграждане на лоялност към марката със средствата на маркетинга
на взаимовръзките като обект на изследване в настоящата статия е фирма Чикън
Груп ООД, създадена през 2001 г. в гр. Бургас. Фирмата, със статут на дружество с
ограничена отговорност е специализирана в преработката на пилешко месо.
10
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За реализирането на целта е необходимо да бъдат изпълнени следните задачи:
9 Да се изясни същността на маркетинга на взаимовръзките и се разгледат
видовете взаимовръзки, спадащи към концепцията;
9 На основата на емпирични данни от фирмата да се направи анализ на
прилагането на философията на маркетинга на взаимовръзките;
9 Да се направи преглед на способите за измерване ефективността на маркетинга на взаимовръзките.
В хода на анализа ще бъде подкрепена с данни тезата, че във фирмата прилагат
успешно маркетинга на взаимовръзките и това е основната причина компанията да
преминава през икономическата криза не само без големи сътресения, но и утвърждавайки своите пазарни позиции.
1. Концептуална основа на маркетинга на взаимовръзките
Преди да разгледаме приложните аспекти на маркетинга на взаимовръзките на
примера на една производствена фирма, ще се спрем на концептуалната основа на
тази съвременна маркетингова философия.
Голям принос за маркетинга на взаимоотношенията има концепцията за т. нар.
Total Quality Management (Тотално управление на качеството), който все повече
влияе на маркетинговата практика. Total Quality Management е свързан със създаването на концепцията за качеството на взаимоотношенията, където на качеството
на взаимоотношенията се придава също толкова голямо значение, колкото и на качеството на продуктите. Маркетингът на взаимоотношенията е също причина и резултат от новите организационни модели, в които ролите на доставчиците и клиентите не са толкова еднозначно ограничени. Този вид маркетингова ориентация е
причина за по-тясна връзка между маркетинга и организационната структура. За да
се прилага успешно философията на маркетинга на взаимовръзките е много е важно
да се разберат основните ценности на тази концепция. Маркетинговата ориентация
трябва да проникне в цялата организация – най-вече в мислите и действията на
мениджърите. Един от значимите белези на маркетинга на взаимоотношенията е
сътрудничеството. Това означава, че доставчиците, клиентите и другите участници
гледат едни на други като партньори, а не като на противници.
Маркетингът на взаимовръзките представлява разширение на маркетинговата
концепция, предизвикано от динамиката в дигиталната ера. В маркетинга на взаимоотношенията вниманието е фокусирано върху цялостното взаимно разбирателство между продавача и купувача, а не просто върху размяната между тях. Той се
състои в изграждането и поддържането на взаимоотношения, при които потенциалните клиенти се превръщат в клиенти, а клиентите – в поддръжници и приятели.
Това обаче предполага бизнес организациите да използват по-добре своите сътрудници (доставчици, дистрибутори, служители и общност), за да са сигурни, че ще
успеят. Какви са ползите от маркетинга на взаимовръзките? С прилагането на тази
парадигма се създават дългосрочни взаимоотношения с клиентите, повишава се тяхната лоялност към фирмата. Като следствие може да се наблюдава повишаване на
устната пропаганда и препоръчване – „отплата” за фирмата от доволните клиенти.
Но маркетингът на взаимоотношенията не е ограничен дотам, а той създава предпоставки и за по-ефективен мениджмънт, укрепвайки връзките на организацията и с
неговите доставчици. Бизнес практиката сочи, че все по-често се създават стратегически алианси между фирми, които са сериозни конкуренти на пазара. Става ясно,
че дори фирми-гиганти не могат да създават, промотират и реализират сами своите
11
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продукти. Те встъпват в алианси с конкуренти, доставчици и посредници, за да пестят време и пари и за да си осигурят достъп до пазарите включително и до тези на
конкурентите си. Едно от най-големите предимства на стратегическите алианси е
възможността на фирмите да се учат една от друга, като при това не винаги тази
дейност е симетрична, тъй като едната фирма може да взаимства и да научи повече
от другата.
Приоритет при тази парадигма вече не е рекламата, а връзката с клиента и
удовлетворяването на неговите нужди и потребности чрез индивидуализиране на
офертата. За задоволяване на потребителските желания спомагат, както детайлната
информация за клиентите, от която се прави преценка за най-перспективните потребители до момента, така и маркетинговите стратегии и способи за привличане и запазване на лоялна клиентска маса. Този нов подход показва своята сила и адаптивност като в основата си поставя т.н. „пожизнена стойност на клиента”. Това е особено необходимо във времената на високи технологии, където конкурентните предимства за една компания клонят към взаимоотношенията с клиентите и приходите,
които се генерират в следствие на тази връзка, а по-малко внимание се обръща на
физическия капитал. За разлика от традиционния маркетингов подход, който акцентира върху привличане на нови клиенти, без да се отдава първостепенно значение
на задържането им, то при разглеждания подход, целта на маркетинговата стратегия
се измества към изграждането на лоялност у настоящите клиенти преди всичко, а
едва след това към привличане на нови клиентски маси. Когато говорим за маркетинг на взаимовръзките трябва да се отбележи, че при тази маркетингова философия в мениджмънта на дадена фирма се обръща внимание, както на външните клиенти (потребители), така и на сътрудниците (вътрешен пазар). Отношенията с персонала, доставчиците и партньорите, са изведени на по-високо ниво. Достигането на
тази нова култура в отношенията, налага от своя страна промяна в начина на възприемане на пазарите на потребление, както и култивирането на различни умения у
мениджърските екипи за ефективно преодоляване на колебанията в потребителските настроения. В маркетинга на взаимовръзките се използват различни и разнообразни способи за привличане, задържане или обратно спечелване на клиент в зависимост от ситуацията и статута на отделния клиент. Маркетингът на взаимовръзките фокусира вниманието си почти изцяло върху потребителската маса и статута
на клиентите в цялостната, дългосрочна стратегия на фирмата и в зависимост от това биват използвани инструменти, които биха могли пряко да повлияят върху нагласата на потребителя и да го насърчават към ангажираност.
Клиентите се привързват, когато техните ценности са в синхрон с тези на
фирмата-доставчик. Ценностите могат да се определят като основни убеждения,
надхвърлящи служещи за организиране и насочване на отношението и поведението
на индивидите и групите [15]. Според Морлер ценностите биват два вида: „същностни” т.е. изконни и социални. Първите са тези ценности, които са свързани пряко с нашето съществуване и те не се променят с времето – примерно автентичност,
емпатия, честност, съпричастност, любов, прошка и др.[14]. Социалните ценности,
макар и важни и необходими, те не са основополагащи, но също определят в голяма
степен поведението на индивидите и групите, като например: признание, толерантност, загриженост, съпричастност, благосъстояние, социален статус, влияние, притежание и др. Според различни автори именно чрез ценностите организациите биха
могли да възстановят загубеното потребителско доверие, сигурност и подкрепа, да
осигурят положителна диференциация спрямо конкурентите, да спечелят потреби12
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телска лоялност. Ролята на ценностите в поведението на потребителите и в брандинга все още не е достатъчно изследвана и анализирана. Една от причините е, че
„широко базираните понятия за ценности е по-вероятно да влияят върху общите модели на купуване, а не върху избора на марките в една категория продукти“[6]. Видният културолог и социолог Хофстеде [9] прави относително проста класификация
на ценностите на една организация като ги разделя на система от ценности на две
нива: хардуерно ниво (оборудване, техника, имущество) и „софтуерно” ниво (психологически и социални фактори на работната сила), с което съчетава чисто технологични и технически параметри с морални и социални категории.
Клиентите имат много и променливи основни убеждения и ценности, като
например честност, независимост, екологично съзнание, защита на децата, централна роля на семейството и др. Компаниите, които са обвинени в експлоатация на
детски труд, увреждане на околната среда или друго неетично действие са изложени
на риск. Гигантът Nestle беше обвинен за предлагане на пазара на продуктова формула за деца в африканските държави, където инфраструктурата направи нейната
употреба опасна. Различни компании се възползват от основаната на ценности ангажираност, например Body Shop, John Lewis, Harley Davidson, Co-operative Bank и
Virgin. Множество са примерите за изграждане на ангажираност чрез екологични
ценности. Body Shop International - дружество за търговия на дребно със здравни и
козметични продукти бива учредено от Анита и Гордън Родик. Ценностите на дружеството включват отказ от разпространение на продукти, тествани върху животни
и подкрепят общностната търговия, човешките права и екологията. На гърба на тези
ценности беше развит един успешен и влиятелен бизнес. Body Shop повлиява други
търговци на дребно да станат по-чувствителни към тези въпроси. Брандът
„Benetton” от дълги години внушава на своите потребители ангажираността си към
ценността „анти-дискриминация и равни права за всички” и дори собственикът на
компанията участва в рекламни кампании и плакати с деца от различни раси, като
това определено добавя стойност към марката.
Удовлетвореността и обвързаността на клиентите на една компания имат изключително голямо значение за продажбите, които тя реализира. Обвързването се
изразява в периодични покупки и положителна комуникация под формата на препоръчване на продуктите, а високата удовлетвореност води в много случаи до изграждане на лоялност към продукта, търговската марка и компанията. Казано с други думи обвързаността и лоялността на потребителите води до печалби за компанията и
по тази причина е необходимо тези два показателя непрекъснато да бъдат измервани. И макар, че удовлетвореността не преминава непременно в лоялност, се предполага, че между тях съществуват два вида зависимости – седловидна и прогресивна.
Констатациите от изследванията показват, че удовлетвореността на клиентите не
винаги води до обвързване, но тя е основна предпоставка за това. Факторите, които
засилват или отслабват тази зависимост, са качеството на продукта, характеристики
на потребителите, конкурентното обкръжение и др. Последователността от причинно-следствени връзки е популярна в бизнеса като т.нар. „стълба на отношенията с
клиента”:
И макар, че удовлетвореност не значи непременно лоялност, необходимост и
задължение на всяка компания е да намери причините, които водят до неудовлетвореност, защото ако тя се задълбочи това ще доведе до оттегляне на клиенти и съответно спад на печалбите. В специализираната литература са представени множество
взаимно противоречиви определения за клиентската удовлетвореност и нейното
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възникване. Повечето от тях се базират на подхода „съответствие – несъответствие”
с очакванията. Според този модел клиентската удовлетвореност представлява резултат от процес на сравнение между очакванията на клиентите и фактически възприетата от тях потребителска стойност. Ако очакванията съвпадат с възприетата потребителска стойност или са по-ниски от нея, то се отбелязва положително съответствие, което ще рече удовлетвореност или обратното, ако я надвишават, то се наблюдава отрицателно несъответствие, което значи неудовлетвореност [16].
Традиционният бизнес модел, който до скоро беше доминиращ във всички
сектори – стандартизиран продукт, масово производство и масови комуникации,
през последното десетилетие претърпя трансформация благодарение на бързото развитие на информационните технологии и нарастващата конкуренция и премина към
един по-различен, по-съвременен маркетинг, чиито външни белези са индивидуализиран продукт и оферти, индивидуализирани и добри персонални комуникации и
мултиканална дистрибуция с голямо участие на Интернет. Но наред с тези вътрешни характеристики, още по важна е дълбоката същност на новата парадигма, а
именно ударението й върху задържане и развитие на клиентите чрез предлагане на
все повече допълнителна стойност [1]. В тази връзка е важно да се отбележи, че „за
да могат да проучват, да създават и доставят стойност за индивидуалния клиент в
една много динамична и конкурентна обстановка, маркетинг специалистите трябва
да инвестират във взаимоотношенията на компанията с всички, които имат интереси в нея – потребители, сътрудници, служители и общности. Следователно фирмите
минават отвъд бизнес концепцията за управление на взаимоотношенията с клиентите към концепцията за управление на всички взаимовръзки”[1].
Представяйки основните постулати на парадигмата „маркетинг на взаимовръзките” е необходимо да се отбележи, че тази маркетингова концепция не е панацея и
не трябва да се приема като единствена алтернатива. Практиката от последните 15
години на усилено прилагане на концепцията в много продуктови сектори и браншове сочи, че трябва да се имат предвид следните реалности:
• Клиентите не искат вече да са лоялни, тъй като разнообразието от продукти и марки става все по-голямо;
• Всъщност не клиентите са тези, които искат взаимовръзки с фирмата, а
фирмата иска това [22].
• Лоялните клиенти не искат само да им се благодари, но и да получат възнаграждение за това, че са лоялни;
• Клиентите със своите изисквания и желания контролират продажбения
процес;
• Клиентите не обичат твърде сложните програми за лоялност.
Тези извлечени от бизнес практиките простички истини трябва да служат като
предупредителни сигнали за фирмите, които разработват стратегии и програми за
задържане и за развитие на клиентите.
2. Технология на прилагането на маркетинга на взаимовръзките
Както беше споменато в частта относно същността на маркетинга на взаимовръзките, той се заключава в няколко основни принципа:
а/ Набиране на детайлна информация за клиентите на фирмата;
б/ Идентифициране на най-перспективните потребители;
в/ Задържането им чрез разработване на подходящи стратегии;
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г/ Изграждане и поддържане на дълготрайни взаимоотношения с фирмите
доставчици и другите партньори;
д/ Отношение на мениджмънта към персонала като към вътрешен пазар.
Изброените принципи на практика се приемат и от други автори в България, в
потвърждение на което е и мнението на Е. Станимиров, според който „в условия на
несигурна икономическа среда, интензивна конкуренция и недостатъчно търсене в
сферата на услугите, пазарният успех на компаниите все повече зависи от способността им да бъдат потребителски ориентирани. Високата степен на неосезаемост
на продукта в сферата на бизнес услугите, засилва ролята на служителите по продажбите за формиране на потребителска удовлетвореност. Създаването на предпоставки за потребителска ориентация на компаниите налага да се предприемат действия по управление и развитие на служителите. Вътрешното развитие на персонала,
отворените и интензивните му комуникации с мениджърите, както и участието на
служителите в процеса на вземане на решения, са от критично значение за управлението на услугите… Потребителската ориентация на компаниите и активностите на
техните служители могат да се оценяват от различни гледни точки, сред които тези
на: клиентите, мениджърите, персонала, стейкхолдърите и други лица извън компаниите” [7]. Всъщност няма да е грешно предположението, че икономическата криза
се оказа сериозна причина фирмите да прилагат маркетинга на взаимовръзките –
фокусът на маркетинговите стратегии се насочи към постоянните клиенти на компаниите и към създаване на стимули за кръстосани и нарастващи продажби, в сравнение с полагане на усилия за привличане на нови клиенти. Обяснението за този процес е просто – действията по привличане на нови клиенти са съпроводени с много
повече разходи, отколкото са разходите по поддържане на взаимоотношения с вече
съществуващите клиенти [17].
Съвременният маркетингов подход изисква от бизнес организациите да се
вслушват в мнението и вижданията на клиентите, поради тяхната важност за изграждането на ползотворна обратна връзка. По този начин маркетинговият подход
би допринесъл за усъвършенстването на процеса, свързан с мениджмънта на отношенията.
2.1. Управление на връзките с клиенти
И така, в съвременната ера на географско разширяване на пазарите чрез интеграция и глобализация, конкуренцията придобива нов смисъл и значение, тъй
като фирмите ще се конкурират за няколко неща:
•
да си осигурят преференциален достъп до най-добрите и перспективни
клиенти и те да бъдат задържани за максимално дълъг период;
•
да се превърнат в производител /доставчик на продукти за най-кратко
време, тъй като то е най- ценният ресурс за потребителите;
•
да си осигурят успешно сътрудничество с определена група от фирми,
както конкуренти, така и други;
•
да набират и обработват повече данни и информация за клиентите, отколкото имат конкурентите, тъй като потребителските очаквания относно качеството на продуктите нарастват непрекъснато.“
На базата на десетки разговори с експерти по клиентските програми и маркетинг политиките за поддържане на верни потребителски бази, електронното списа15
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ние Inc.com публикува анализ, в който откроява четири ключа, залегнали в основата
на здравата връзка с клиента [18].
1. Да се предложи нещо неповторимо и ценно. Уникалността е пропускът
към света на лоялния клиент, който се завръща и предпочита отново марката. Ако не продавате нещо, което никой друг не може да предложи, продавате просто стока. Потребителите рядко са верни на бизнес, който считат само за доставчик на стоки. При наличието на всеки появил се конкурент с по-ниска цена биха си тръгнали незабавно, защото когато клиентът
не възприема нещо като стойностно, трудно може да бъде създадена емоционална връзка с него. Да се гради история на фирмата се оказва непосилна задача.
Две неща трябва да се знаят за уникалността на офертата, нужна на бизнеса:
o Тази уникалност трябва да бъде продуктова характеристика.
o Уникалността рядко е трайна. На пазара рано или късно се появява
нещо подобно.
2. Да се разбира ежедневието на клиента. Мит е, че повечето потребители
вече са перфектно информирани за вида продукти и услуги, които фирмите предлагат. Действително, интернет съдържа невероятно богатство от
информация. Реалните лица, които вземат решение за покупка в семейството, обаче рядко имат време да проучват предварително, напротив. Клиентите очакват вие да им обясните как ще им помогнете да направят живота си по-опростен и лесен. В идеалния вариант те ви възприемат като някой, който е част от индустрията на потребление. Не фирма, част от собствената си индустрия, обозначена с някакво икономическо название. Внушавайте концепцията „ние сме един от вас и ви разбираме”.
3. Да се предлага добавена стойност при всеки контакт. Дори да се продава
нещо уникално и дори продавачът да е голям експерт относно потребителския пазар, ако не той добавя стойност всеки път, когато един клиент комуникира с него, няма да бъде постигната желаната потребителска лоялност. Как да бъде направено това? Необходимо е да се представя нещо ново и интересно на масата за разговори всеки път. Трябва да се работи по
проблемите на хората, преди те да са осъзнали, че ги имат и да се уважава
времето им и никога да не се губи дори минута от него.
4. Да се надхвърлят очакванията, защото потребителската удовлетвореност е
трудно представи за сметка на него друг, който вече се е прехвърлил към
конкуренцията. Надхвърлянето на очакванията на хората може да ви се
струва трудно и скъпо, но то е истинската цена за спечелването на тяхната
лоялност.
Много е трудно обаче да се намерят индикатори или фактори, които да бъдат
разпределени точно и еднозначно само към удовлетвореността или само към обвързаността на клиентите.
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Стратегии за задържане и развитие на клиентите
Стратегиите по задържане на клиентите могат се разделят на позитивни и негативни. Позитивните възнаграждават клиента за поддържането на взаимоотношенията, негативните го наказват чрез налагане на санкции, най-често финансови заради промяната в предпочитанията. Към позитивните спадат удовлетворяването и
надхвърлянето на очакванията на клиента, намиране на начини за добавяне на стойност, системи за възнаграждаване на лоялността, кобрандинг, създаване на социални и структурни връзки и изграждане на ангажираност.
Усилията по задържането при наличие на портфолио за покупките могат да бъдат много трудни. Към кого да бъдат насочени усилията – към клиента с най-висок
дял, с когото имаме печеливши взаимоотношения, или към клиента със среден дял,
от когото можем да загубим допълнителен дял поради конкурентите, или към клиента с най-нисък дял, който има потенциал за пожизнена стойност? Отговорът е в
текущата стойност на клиента, потенциалът за растеж на тази стойност и разходите
за поддържане и развиване на връзката [1].
Самият процес на задържане на клиента се състои от 6 стъпки:
 Идентификация: Първата стъпка е идентифицирането и оценяването на
най-значимите, т.е. доходоносни за нас клиенти. В случая става въпрос за
сегментация, чиято цел е идентифициране на най-ценните клиенти. Вярно
е, че големите клиенти „си личат отдалече”, но често те получават огромни отстъпки или изискват големи разходи. От друга страна, еднократната
голяма сделка впечатлява, но има и клиенти пазаруващи „с малки вноски
но редовно”. Други клиенти на се „доходоносни”, но ни помагат де пробием сред определен кръг потребители. Съществено в крайна сметка е и
колко ни струва поддържането на един клиент.
 Анализ (профилиране). Чрез правилна идентификация към последваща
ЧРС (честота, размер на покупката, скорошност)! Включването в промоции и програми за лоялност е следващия значим показател за анализа. Този анализ позволява и определянето на следващите потенциални пазари
(групи потребители), към които трябва да насочим нашите усилия и които
мажем да спечелим с по-малки разходи. Това е част от т.нар. Маркетингов
одит. Редица компании остават изненадани от неизползваните и неразкрити, а намиращи се буквално под носа им възможности за нови продажби и
по-висока норма на печалба [11].
 Таргетиране: В основата си това са процеси и действия, насочени към намиране и достигане до нови клиенти, които съответстват на най-доходоносните досегашни наши клиенти. На базата на познанията за досегашните клиенти е възможно да се направи изключително силно търговско
предложение, удовлетворяващо конкретни специфични потребности. Изключително важно – знае се от какво клиентът има нужда и колко е готов
да плати.
 Медия: Използване на всяка форма на съзнателно въздействие върху адресата чрез средствата за масова комуникация за постигане на набелязаната
цел – не за поддържане на добър имидж пред обществото, а с намерение
за продажби. Рекламите трябва да бъдат специфицирани по време и степен по такъв начин, че да има възможност да се измерва успехът от тях
чрез проучвания и тестове.
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Комуникации: Модерният маркетинг не завършва с определянето на продукта, цената, мястото и времето му на реализация. Ако се разчита само
на тези елементи, в най-честия случай се стига единствено до провал на
маркетинговия план. В модерния живот символиката има не по-малко значение от самия продукт или услуга, а символиката се създава в процеса на
комуникация. Всеки човек в зависимост от своите ценности, разум и емоции възприема само определен кръг от символи, а не пълната символика,
и в това е същинската задача на ефективната комуникация.
Продажби. Фокус върху кръстосаните продажби, нужда от кадри с качества на активни търговци [11]. При маркетинга на взаимовръзките за разлика от традиционния маркетинг се отдава голямо значение на стратегии и
програми за развитие на клиентите. Развитието на клиентите е процесът
на увеличение на стойността на задържаните клиенти. Компаниите обикновено се опитват да осъществяват насрещни продажби и завишени продажби на продукти в клиентската база, като в същото време се грижат и за
удовлетворението на клиентите. Насрещна/ кръстосана продажба означава
продажба на допълнителни продукти и услуги. Завишена продажба означава продажба на продукти и услуги с по-висока стойност (и печалба [24].
Потребителите обикновено не отговарят позитивно на настойчивите и
повторни усилия за продажба на допълнителни продукти и услуги, които
не са свързани с техните изисквания. Това е аргумент показващ, че компаниите трябва да търсят средства за снижени продажби, когато е целесъобразно. Това означава определяне и осигуряване на ниско разходни решения за проблемите на клиентите, дори това да означава акумулиране на
по-ниска печалба. Клиентите могат да разглеждат завишените продажби
като експлоататорски, като по този начин снижават нивото на доверие в
доставчика. Какви са основните дейности при програми и стратегии за
развитие на клиентите т.е. когато целта на компанията е да увеличи дяла
си в портфейла на своите клиенти?
●
Съхранение на данни: офертите се основават на интелигентното съхранение на данни. Съхранените данни ни показват какво клиентите
са закупили. Те също могат да определят вероятността клиентът да
закупи други продукти (склонност към купуване) на основата на досието за транзакциите или демографския/ психографския профил.
First Direct – интернет и телефонна банка – използва индекс „склонност към купуване” за провеждането на целенасочени и ориентирани
към специфично събитие кампании за насрещни продажби чрез директна поща и центрове за обаждания. Те са насочени към високи
нива на конверсия, използвайки последващи телефонни обаждания.
●
Специфициране: офертите се специфицират на сегментационно ниво
или на ниво уникален клиент. Кореспонденцията също се персонализира към клиента и канала за комуникация – например, електронна
поща, обикновена поща или телефонно обаждане.
●
Интеграция на каналите: дейностите по развитието на клиентите се
интегрират по каналите. Разглежда се като лоша практика съществуването на различни канали, по които да се отправят различни оферти
към клиентите. При търговията на дребно това би означавало каналите, като например магазини, интернет центрове и директно насочени
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до потребителя канали да действат по един интегриран начин, при
който клиентът е в центъра на вниманието. По-ясно казано, информацията за клиента и плановете за развитие на клиента трябва да бъдат споделяни между всички канали.
●
Интегрирана кореспонденция за клиента: съобщенията, предадени на
клиента, се синхронизират по всички канали.
●
Управление на кампаниите: използва се софтуер за управление на
кампаниите: за разработката на кампании за развитие на клиентите и
регистриране на тяхната ефективност, особено що се отнася до продажбите и пределната печалба.
В процеса на взаимоотношенията има и момент, в който възниква необходимостта от прилагане на стратегии за спечелване обратно на вече загубени клиенти.
Тук се прилагат стратегии, наречени „компенсаторни”, „стимулиращи” и подобряващи“, при които задължителен елемент от процеса е поправянето на грешките в
миналото. Възможна е и друга стратегия – на отстраняване на клиенти. В тази категория попадат клиенти, които фирмата счита, че никога няма да бъдат печеливши за
нея и които не обслужват друга стратегическа цел. Най-често срещаният подход тук
е повишаването на цените, но се срещат също и реорганизиране на силите за продажби, въвеждане на „класове” клиенти, модифициране на продукта и т.н.
2.2. Изграждане на взаимовръзки с партньори и доставчици
Схващането, че отделните фирми вече не се конкурират поединично, а като
взаимно действащи мрежи, е може би един от най-важните пробиви в теорията на
управлението през последните години. Влизаме в ерата на „мрежовата конкуренция”, където наградата ще бъде за онези организации, които най-добре структурират, координират и управляват отношенията с партньорите си в мрежа насочена към
създаване на икономическа стойност за клиента и потребителя чрез взаимни действия. Тези партньорства могат да бъдат с доставчици, дистрибутори, разпространители, доставчици на специализирани услуги и все по-често и конкуренти. Понякога
разделителната линия между доставчици, клиенти и конкуренти е все по-неясна
[14].
Ролята на доставчиците и партньорите може да се изпълнява от отделни лица
или организации, които осигуряват необходимите на фирмата фактори за производство, което е главната причина за тяхното влияние върху отношенията между компанията и нейните потребители. Именно затова взаимовръзките с доставчиците и
партньорите са дотолкова важни в концепцията на маркетинга на взаимовръзките,
тъй като зле направеният избор и некоректните отношения между компанията и
нейните доставчици и партньори може не само да затрудни, но и да провали разработения от фирмата маркетинг микс. След като е взето решение за съвместна работа
с определени доставчици и партньори, компанията трябва да продължи наблюдението си върху тяхната дейност – техническите и технологичните им възможности,
икономическото им състояние, финансовите резултати и т.н. Важен момент е имиджът на партньорите в бизнес средите, тъй като те би следвало да подпомагат, да
пропагандират, да продават и физически да дистрибутират продукцията на компанията – компрометираният имидж не би могъл да бъде основа на дългосрочни взаимоизгодни отношения.
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В процеса на работа трябва да има ясни правила, съблюдаването на които би
предотвратило влошаването на взаимовръзките между компанията нейните партньори или доставчици. Тужаров в своя проект по управление на качеството прави
следния избор от правила, уреждащи процесите на взаимоотношения, описващи
двата свързани аспекта на управление на доставчиците и управление на бизнес взаимоотношенията [8].
Управление на бизнес взаимоотношения
Цел: Да се създадат и поддържат добри взаимоотношения между доставчика
на услугата и клиента, основани на разбиране на клиента и неговите бизнес цели.
Доставчикът на услуга трябва да определи и документира заинтересованите страни
и клиентите на услугите.
Доставчикът на услуга и клиентът трябва да извършват поне веднъж годишно
преглед на услугата за обсъждане на евентуални промени в обхвата на услугата,
споразумението за ниво на услугата, договора (ако има такъв) или бизнес целите, а
през уговорени интервали да провеждат междинни срещи за обсъждане на работата,
постиженията, спорните въпроси и плановете за действия. Тези срещи трябва да
бъдат документирани. На срещите може да бъдат поканени и други страни, имащи
отношение към услугата. В резултат от тези срещи, когато е уместно, се правят промени в договора(-ите), ако има такива, и споразуменията за нивото на услугата. Тези
промени трябва да бъдат предмет на процеса за управление на промени.
Доставчикът на услуга трябва да е наясно с потребностите на бизнеса и основните промени, за да се подготви да реагира на тези потребности. Трябва да съществува процедура за приемане на жалби. Начинът за подаване на официална жалба за
услуга трябва да е договорен с клиента. Всички официални жалби за услуга трябва
да бъдат записани от доставчика, разследвани, да са предприети действия по тях, да
са докладвани и официално приключени. Когато не е намерено решение на жалбата
посредством обичайните канали, на клиента трябва да се предостави алтернативна
възможност да се жалва на по-високо ниво.
Доставчикът на услуга трябва да посочи имената на лицата, които са отговорни за управление на удовлетвореността на клиента и на целия процес на бизнес
взаимоотношения. Трябва да съществува процес за осъществяване и предприемане
на действия като резултат от получена официална информация от редовни измервания на удовлетвореността на клиента. Набелязаните действия за подобряване по
време на този процес трябва да бъдат записани и включени като входни данни в
плана за подобряване на услугата.
Управление на доставчиците
Цел: Управление на доставчиците, за да се осигури предоставянето на непрекъснати качествени услуги.
Заб. 1. Обхватът на този стандарт изключва подбор на доставчици.
Заб. 2. Доставчикът на услуга може да използва други доставчици за осигуряване на част от услугата.
Необходимо е доставчикът на услугата да демонстрира съответствие с тези
процеси за управление на доставчици. Както се вижда от посочената по-долу примерна диаграма, може да има сложни взаимоотношения:
20

Годишник на БСУ

Фигура 1:

том ХХХ, 2014 г.

Пример за взаимоотношения между доставчици на услуга
и други доставчици

Доставчикът на услуга трябва да има документирани процеси за управление на
доставчици и трябва да посочи името на ръководителя, отговорен за всеки доставчик. Изискванията, обхватът, нивото на услугата и процесите за комуникация, които
ще се осигуряват от друг доставчик(-ици), трябва да бъдат документирани в споразумение за ниво на услугата или в други документи и да бъдат съгласувани между
всички страни.
Споразуменията с другите доставчици за ниво на услугата трябва да бъдат в
съответствие със споразумението за ниво на услугата с бизнеса. Взаимодействията
между процесите, използвани от всяка страна, трябва да бъдат документирани и
съгласувани. Всички роли и взаимоотношения между водещия и наетите подизпълнители трябва да бъдат ясно документирани. Водещите доставчици трябва да бъдат
в състояние да демонстрират процеси, които да гарантират, че наетите подизпълнители отговарят на изискванията по договор. Трябва да има внедрен процес за основен преглед на договора или официалното споразумение поне веднъж годишно, за
да се гарантира, че потребностите на бизнеса и задълженията по договор все още се
изпълняват. В резултат на тези прегледи или по всяко друго време, ако се налага,
може да се извършат промени в договора (ако има такъв) и споразумението за ниво
на услугата. Всички промени трябва да са предмет на процеса за управление на промени.
Трябва да има процес за уреждане на спорове по договора. Трябва да има и
внедрен процес за справяне при очаквано прекратяване на услугата, преждевременно прекратяване на услугата или прехвърлянето й към друга страна. Трябва да се извършва наблюдение и преглед на работата на услугата спрямо целите за нивото на
нейното предоставяне. Набелязаните по време на този процес действия за подобряване трябва да бъдат записани и включени като входни елементи към плана за подобряване на услугата [8].
По същество това са нов тип отношения между доставчици и потребители, базиран на управление на вериги от добавена стойност за клиентите. Такива отношения, планирани за продължително време и простиращи се във всички области на
съвместните интереси, създават конкурентни преимущества за двойката доставчик потребител. Непосредственият доставчик, след като се проникне от идеята „Заедно
създаваме, заедно печелим”, започва кампания за въвличане на своите доставчици в
този процес. Това е изгодно за крайния потребител, тъй като качеството на получе21
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ния от него продукт или услуга зависят от работата на доставчика на неговия
доставчик (под доставчик). Този процес продължава до началото на веригата доставки, т.е. до суровината.
Взаимно изгодните отношения с доставчиците и другите бизнес партньори са
от съществено значение за успешното развитие на всяка организация. Те са в пряка
зависимост от концепцията за управление на вериги и по-точно от възможностите
на организацията да усвои основните й принципи, да ги внедри и да ги прилага
ефективно. Обединяването на множество организации във вериги при съблюдаване
на принципа за взаимна изгода създава много добри възможности за всеки от участниците – да добавя стойност във веригата, да ползва допълнителни ресурси, както и
да прилага бенчмаркинг при усъвършенстване на дейността си. Изводът, който се
налага е, че маркетингът на взаимовръзките в отношенията с партньорите и доставчиците би бил неприложим, ако отсъства взаимната ангажираност между участниците.
2.3. Управление на вътрешните клиенти – човешкия ресурс
Значението на управлението на човешките ресурси е разнообразно, но днес то
се счита критично при оцеляването и успеха на организациите.
Управление на човешките ресурси е философия за управление на хората, която
се основава на тезата, че човешките ресурси са ресурси с решаващо значение за
постигане на бизнес успех на организацията. В исторически план управлението на
човешките ресурси е резултат на дългогодишните усилия на изследователите в области като мениджмънт, организационно поведение, социални науки и е синтез на
различни тези, концепции и теории [12]. Мощно влияние върху съвременната американска гледна точка за управление на човешките ресурси оказват два модела, създадени в академичните среди на американските висши училища. През 1984 г.
Fombrun и негови колеги изказват мнение, че системите за управление на човешките ресурси, както и организационната структура следва да се управляват в съответствие със стратегията на организацията. В същата година Beer и негови колеги споделят, че управлението на човешките ресурси е дългосрочен подход в управлението
на хора и че хората са потенциални активи на организацията, вместо ресурси, за
които се правят разходи. Тази гледна точка става известна като „Харвардски модел
за управление на човешките ресурси”. Нейна особеност е, че управлението на
човешките ресурси е функция, която е присъща на всички мениджъри, вместо само
на специалистите по персонала.
Според Price съвременните възгледи за управлението на човешките ресурси са
представени по четири различни начина:
¾ Като радикално нов подход за управление на хора, който за разлика от
управлението на персонала е проактивен и залага на хората в организацията като мощно средство за постигане на важни бизнес резултати;
¾ Като интегриран подход за управление, който обединява всички възможни средства за управление, вкл. и управлението на човешките ресурси в
една обща рамка, подчинена на постигането на бизнес целите;
¾ Като един от подходите за управление на хора, който възприема хората
като ресурси с решаващо значение за постигане на бизнес цели и в този
смисъл фокусира всички системи за управление (подбор, обучение, оценяване, възнаграждаване) към нагласите и съпричастието на служителите;
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¾

Като една от управленските функции, което означава, че управлението на
човешките ресурси е част от работата на всеки мениджър [10].
Управлението на човешките ресурси е част от управлението на всички останали ресурси като крайната цел е реализиране стратегическите цели на фирмата.
Ефективното управление на човешките ресурси влияе положително върху цялостното развитие на фирмата – повишаване производителността, подобряване качеството
на живота във фирмата и т.н. Управлението на човешките ресурси представлява използване на няколко дейности за осигуряване на ефективно управление на човешките ресурси, което е изгодно за индивида, обществото и бизнеса [13]. Основните
дейности, които спадат към управлението на човешкия ресурс на фирмата са: прецизен подбор на подходящи по образование, квалификация и личностни качества
хора за вакантните позиции, въвеждане в работата и мотивиране, осигуряване на
възможности за развитие и кариера, оценка на качеството на работата на човешкия
ресурс и прилагане на системи за морално и материално стимулиране, а всичко това
допринася за по-висока удовлетвореност на персонала от работата.
Успешните системи за управление на човешкия ресурс стимулират кадрите на
фирмата да работят според своя потенциал и им дават възможност да го доразвият и
разгърнат чрез обучение и квалификация според индивидуалните нужди и целите на
организацията. Спoред P.Cheese – изпълнителен директор на CIPD доброто управление на човешкия ресурс формира и доверие у сътрудниците спрямо мениджърския екип, което подпомага и изграждането на лоялност към фирмата [23]. Когато
мениджърският екип се отнася към сътрудниците си като към вътрешен клиент, той
цели по-високо качество на предлаганата услуга, защото ако сътрудниците на фирмата не са удовлетворени от условията на работа и работната обстановка, те не дават максимума от себе си. По този начин рано или късно качеството на предлаганата услуга се влошава, което още веднъж потвърждава извода, че хората са най-важният ресурс в компанията.
2.4. Способи за измерване ефективността на маркетинга на
взаимовръзките
Маркетингът на взаимовръзките като една нова концепция се нуждае от операционизиране чрез конкретно измерими емпирични показатели. Напоследък се заговори за необходимостта от въвеждане на маркетингова отчетност и по-конкретно:
Лоялност на клиентите;
Скорост на задържане на клиентите;
Запознатост с марката;
Удовлетвореност на клиентите;
Пожизнена стойност на клиента;
Относителен дял на задържане на задържане на клиентите в рамките на 2
години (независимо от причините и разходите за задържане на 1 човек);
Относителен дял на задържаните нови клиенти.
Лоялността може да се измерва по различни начини в зависимост от това къде
се намира фирмата в процеса на управление на взаимовръзките с клиентите. Ако е
във фазата на придобиване, това става с помощта на транзакциите, ако е във фазата
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на задържане, измерване то се променя и става ориентирано към връзката, използвайки индекса на удовлетворение на клиента, ако е във фазата на стратегически грижи за клиента, нормите за стойността на клиентите се сливат с тези на предприятието и измерването на лоялността се свързва с тях [1].
Повишаване на лоялността на клиентите към фирмата би трябвало да е основна цел на всеки мениджър в днешната все по-конкурентна среда. Всяка фирма разчита най-вече на постоянните си клиенти и полага усилия да увеличава броя именно
на тази част на клиентите си. Лоялните клиенти са клиенти на фирмата не защото
няма от къде да закупят същия или сходен продукт или услуга, а защото са доволни
от качеството, цената на продукта, отношението към тях, стремежа на търговеца да
задоволи техните нужди. Основна цел на програмите за лоялност е да задържат за
последващи покупки клиенти, които веднъж или няколко пъти са пазарували от
съответния търговец. Основна причина клиентът да продължи да бъде клиент на
фирмата са не толкова промоциите и отстъпките, колкото изграденото доверие между търговеца и клиента и превръщането му в постоянен партньор на фирмата. Ето
защо всяка фирма трябва да си зададе въпроса каква е цялостната продължителност
на връзката и колко купува клиентът в своя живот.
В класическия маркетинг за фирмата е било достатъчно да управлява жизнения цикъл на стоката. Впоследствие интересът се е насочил към опознаване и управляване на жизнените цикли на потребността, технологията, продукта и марката,
както и на самата компания. Днес това вече не е достатъчно. Налага се да се изучава
и управлява жизнения цикъл на потребителя. Утвърдени теоретици на маркетинга
защитават тезата, че жизненият цикъл на потребителя е по-важен за компанията от
жизнения цикъл на отделната стока. Кривата на жизнения цикъл на потребителя се
описва от стойността на покупките на един потребител или на група потребители
във времето. Съпоставянето на фазите на жизнения цикъл на стоката и на потребителя, представено в таблицата позволява да изведем съществените характеристики
на потребителския жизнен цикъл. Жизненият цикъл на стоката протича по специфичен начин на различните регионални пазари, докато жизнения цикъл на клиента
се моделира по отделни компании. Следователно той е по-многообразен. Една и съща стока по едно и също време може да се намира в различни фази на своя жизнен
цикъл на различни регионални пазари, напр. на африканския, на европейския и пазара на Северна Америка. Един и същ потребител, по едно и също време може да се
намира в различни фази на жизнения цикъл по отношение на различни компании,
предлагащи аналогични стоки в своята си държава или дори в своя град.
Двата цикъла преминават през едни и същи фази, структурирани по критерия
съотношение между постъпленията и разходите за компанията. От гледна точка на
фирмата по аналогия с жизнения цикъл на стоката, жизненият цикъл на потребителя
може да се раздели на два периода – пред пазарен – на потенциалния потребител и
пазарен – на реалния потребител на стоките на фирмата. Пазарният живот на реалния потребител през периода, отново по аналогия със стоката, преминава през
4 фази.
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Жизнен цикъл на потребителя – клиент

Жизнен цикъл на потребителя – клиент
Фази на жизнения цикъл на:
Съотношение

Стоката/ услугата

Потребителя

Пред пазарен период

Латентен потребител

постъпления/ разходи
Постъпления: 0
Разходи: > 0

Потенциален потребител
Вероятен потребител:
- перспективен
- неперспективен

Постъпления: <

Пазарен период

Реален потребител

Навлизане на пазара

Купувач

Ръст на продажбите

Редовен купувач, извършващ

Разходи:
Постъпления: >
Разходи:
Постъпления: >

повтарящи се покупки
Зрелост

Клиент: -Привърженик

Разходи:
Постъпления: <

-Член -Партньор-Собственик
Спад на продажбите

Разходи:

Неактивен потребител
Отпадащ потребител

Стойността и полезността на потребителя за компанията се променя през различните фази на неговия жизнен цикъл.
Според Котлър: „Цялостната стойност на един клиент не се определя от покупките му след рекламна кампания. По-скоро тази стойност е печалбата, реализирана от всички покупки, направени от клиента във времето минус разходите по
привличането и поддържането му. За един среден клиент би трябвало да се изчислява средната продължителност на статуса му на клиент, средните годишни покупки и
средната брутна печалба за единица, правилно дисконтирани с цената на алтернативните възможности за влагане на парите, минус средните разходи за привличането му. Формулата трябва да се коригира с данните за клиентите, които се различават от средните и чиято очаквана пожизнена стойност компанията желае да
оцени” [5].
След оценката на пожизнената стойност на клиента компанията може да насочи комуникационните си усилия към по-привлекателни клиенти. Тези усилия
включват изпращането на комуникационни материали, които е възможно да не продадат на клиента нищо, но да поддържат интереса към фирмените продукти. Тези
комуникации включват безплатни уведомителни писма, подаръци и поздрави за
рождени дни и др., които служат за изграждането на силни връзки с клиентите. В
общия случай подходът ПСК работи най-добре, когато целевият пазар има възмож25
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ност да отговори и компанията, за да оцени готовността на купувачите за обратна
връзка, му предлага съществени ползи. Реакциите по-нататък могат да бъдат измерени. Подходът ПЖСК изисква изследвания на стоката, допитвания за степента на
удовлетвореност на купувачите и персонална информация, необходима за сигурното убеждаване в това, че целевият пазар притежава както средства, така и мотивация за отговор.
Една от основните цели при прилагане на подхода „маркетинг на взаимовръзките” е повишаване жизнената стойност на клиентите, защото по този начин се повишават приходите от тези клиенти по време на „съвместния им живот” с фирматадоставчик. Ето защо е необходимо да операционализираме понятието „пожизнена
стойност” и да изясним кои са показателите за квантифицирането му [1]. Ако компанията знае каква е пожизнената стойност на средния клиент, може да прецени
колко средства могат да се изразходват за привличане на всеки нов клиент. Друга
причина да се изчислява пожизнената стойност на клиентите е, за да може да се
квантифицира целта, например с колко да се повиши жизнената стойност на клиента.
На практика пожизнената стойност на клиента зависи от три показателя:
размера на сумите при отделните покупки, дължината на периода, през който фирмата купува от доставчика и честотата на покупките.
ПСК =

,

където:
ПСК е пожизнената стойност на клиента;
Рср е средната сума, изразходвана при покупките;
Цкл е средната продължителност на взаимовръзката с клиента / цикъл = в бр. дни/;
Чп е честотата на покупките.
Ето защо, за да се повиши жизнената стойност на клиента, Анастасова посочва
три водещи цели, чието точно и адекватно изпълнение ще гарантира на фирмите
добри резултати при управлението на ключовите клиенти:
1. Да се увеличи времето, през което клиентите купуват от фирмата;
2. Да се увеличат сумите, които се изразходват при всяка покупка;
3. Да се намали времето между две отделни покупки.
Схващането е, че ако върху тези три цели се работи едновременно, добрият
ефект няма да закъснее. Изводите относно прилагането на подхода управление на
ключовите клиенти, до които достига тя, са следните:
Фирмите трябва имат изградена база данни за ключовите клиенти;
Фирмите трябва да прилагат надеждни методи за анализиране, идентифициране и ранжиране по важност на тези клиенти. Компаниите трябва да си поставят точни количествени цели за отделните три показателя при изчисляване на пожизнената
стойност на клиентите, които да залегнат в стратегията и оперативните планове за
развитието на отделните клиенти; Организациите трябва да си поставят квантифицирана цел и по отношение процента на задържаните клиенти. За измерване на
удовлетвореността се използват два метода – посредством анкети и чрез нивото на
оплакванията (рекламациите). Анкетният метод спада към преките методи, защото
удовлетвореността се измерва чрез непосредствено анкетиране на клиентите с помощта на подходящи анкетни индикатори. Едномерните методи, прилагани в анке26
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тата, определят удовлетвореността посредством един индикатор, с диапазон на отговорите в три до пет степенна рангова скала. Тези методи не отговарят в пълна степен на съвременните изисквания, ето защо се опира до помощта на многомерните
методи, позволяващи да се измери клиентската удовлетвореност в няколко аспекта.
Многомерните методи се делят на три групи – измерване на нагласите, измерване на
удовлетвореността и методи от групата SERVQUAL, SERVPERF и SERVIMPERF.
Най-популярен, най-вече поради своята висока ефективност, но и поради точността на получените резултати, е т.нар. „Модел на Кано”. „Моделът на Кано” представлява метод, на базата на който предприятието може да определи удовлетвореността на своите клиенти посредством анкета [25]. Общата удовлетвореност според
този метод представлява сума от частичната удовлетвореност на клиентите от отделните елементи на потребителската стойност. Теглото на частичната удовлетвореност от всеки един аспект на стойността се определя въз основа на пряко установяване на изискванията на клиентите чрез анкети.
За да се прецени удовлетвореността на клиентите от даден продукт е необходимо да се състави списък с изискванията на потребителите, които продуктът следва да удовлетворява. Характеристиките на продукта, които са насочени към удовлетворяване на тези потребности, се означават с термина „атрибут” и то така, както
съществуват във възприятието на клиентите.
В „модела на Кано” се различават три основни типа атрибути:
1) Необходими атрибути – ако те отсъстват, потребителят изобщо не гледа на
продукта като удовлетворяващ, тяхното присъствие се подразбира;
2) Линейни атрибути – колкото повече присъстват в продукта, толкова повече
нараства необходимостта от тях за клиента;
3) Привлекателни атрибути – отсъствието им не пречи на клиентите, но присъствието им води до рязко повишаване на клиентската удовлетвореност.
Обособяват се и още три, второстепенни групи атрибути:
1) Безразлични – нямат особено значение за потребителите;
2) Обратни – колкото по-малко присъства този атрибут, толкова по-добре;
3) Съмнителни – при некоректно формулиран въпрос, или неразбран, или с
отбелязан грешен отговор.
Стартова точка при конструиране въпросника на Кано е определянето на продуктовите атрибути, които също се установяват посредством анкетно проучване във
фокус групи. Основният принцип, който трябва да се спазва, е да се анализиран
проблемите на потребителите, а не техните желания. Опирайки се на този принцип,
на входа на голям хипермаркет в гр. Бургас бе проведено анкетиране на 100 души –
мъже и жени на средна възраст. За съпоставимост на резултатите и намиране на допирни точки бе проведена и насрещна анкета с мениджърите на фирма „Чикън Груп
ООД”, като ползваният модел на анкетна карта бе взаимстван от проведено проучване от по същите проблеми през 2007 г.1. Самото провеждане на анкетите, анкетните карти, въпросите и резултатите от проведените изследвания ще бъдат разгледани
подробно в следващата глава.

1
Проучването е проведено от Л. Анастасова през 2007 год. и е с извадка oт мениджъри нa
български фирми.
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3. Анализ на маркетинга на взаимовръзките на фирма
„Чикън – Груп” ООД
„Чикън - Груп” ООД е със статут на дружество с ограничена отговорност и е
специализирана в преработката на пилешко месо. Грижата за клиента и стремежа за
доставка на винаги пресни продукти се гарантира и от наличието на собствен специализиран транспорт, с който се извършва разпространението на продукцията в
цялата страна. На територията на гр. Бургас „Чикън - Груп” ООД разполага с изградена собствена мрежа от фирмени магазини, в които се предлагат пълната гама
замразени, охладени, варено-пушени и печени продукти от пилешко месо. Качеството на суровината и безопасността на готовия хранителен продукт са в основата на
фирмената политика на „Чикън - Груп” ООД.
Поради стагнацията, която е на лице в момента на пазара и с цел да минимизира негативите ефекти, които оказват глобалните икономически тенденции (безработица, която води до намаляването на покупателната способност на потребителите,
което от своя страна има изключително негативно влияние най- вече върху фирмите
производителки на крайна продукция), мениджърският екип на „Чикън – Груп”
ООД взе решение да промени своя подход спрямо потребителите, с цел минимизиране гореспоменатите негативни ефекти. Тази цел се постига посредством интеграцията на идеите и способите, стоящи в основата на маркетинга на взаимовръзките.
За да може да се даде адекватна и реалистична оценка, за прилагането на този маркетингов подход в дейността на фирмата и да бъде анализиран ефектът (независимо
дали той е положителен или отрицателен) от него, преди всичко трябва да бъдем запознати със спецификата на различните групи от клиенти, доставчици, партньори с
които работи фирмата.
Фирмата разделя клиентската си мрежа на две основни групи, в зависимост от
това дали става въпрос за физически лица или юридически лица.
Физически лица – Клиентите, които влизат в тази категория най-често извършват своите покупки в фирмените магазини. Структурата и начина на управление на
магазинната мрежа е следният:
- Фирмата е изградила своята мрежа от магазини на територията на бургаска
област. Тя се съставлява от общо 19 магазина като по-голямата част от тях се намират в град Бургас. Фирмените магазини са под ръководството на трима управителя,
които отговарят за тяхната дейност. Те (управителите) имат ресора да назначават и
освобождават служители, да дават предложения и съответно да ги прилагат що се
отнася до промоции на продукти, вътрешен дизайн на магазина. Също така управителите участват при взимане на решения, що се отнася до образуването на цените на
стоките предлагани на клиентите от групата на физическите лица. Управителите са
материално отговорни лица за поверените магазини и като такива носят съответната
юридическа отговорност. Управителите могат по свое усмотрение да налагат глоби
и санкции на служителите в търговските обекти на фирмата. Те също така имат правото да договарят работни заплати със служителите в границите установени от
ръководството на фирмата.
- Честота на пазаруване: Поради факта, че фирмата има изградена търговска
мрежа, където клиентите директно могат да закупуват продуктите й, средната честота на пазаруване е пет пъти на седмица. Стойност на покупките: Продуктите на
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фирмата се употребяват най-често за директна консумация, затова средната стойност е между пет и петнадесет лева.
- Начини за привличане: Отделният клиент бива привлечен от продуктите на
„Чикън Груп“ ООД на база тяхната цена, удобната локация на магазините и разнообразните стоки, които се предлагат там.
- Начини за задържане: Добрата търговска репутация на фирмата оказва голямо влияние върху клиентите. Начините за задържане на клиентските маси са:
- Поддържане на широк спектър от продукти;
- Качеството на предлаганите продукти;
- Положителна търговска репутация е фактор, който не само задържа клиенти, но и чрез препоръки привлича нови такива.
Юридически лица – В тази група влизат клиенти, които най-често осъществяват
своите покупки посредством заявки директно към търговските представители на
фирмата. Търговските представители са двама и имат следните ресори и отговорности:
- Търговските представители могат да провеждат срещи с потенциални клиенти.
- Търговските представители могат да договарят специални цени за своите
клиенти в определени от ръководството граници.
- Търговските представители отговарят за логистичните операции свързани с
доставянето на стоката до съответния клиент.
- Търговските представители отговарят за следенето на редовните плащания
от страна на своите клиенти.
- Търговските представители предлагат на ръководството на фирмата въвеждането на различни преференции спрямо клиентите им.
- Търговските представители носят отговорност пред ръководството на фирмата за ненавременна реакция при възникнали нередности от страна на техните
клиенти.
- Търговските представители имат правото да премахват преференции ползвани от техните клиенти по собствено усмотрение като са длъжни да уведомяват
ръководството своевременно.
Клиентите от тази група са разделени в две подгрупи в зависимост от периода
на взаимоотношенията им с фирмата. В зависимост от под категорията, в която се
намират техните търговски представители могат да ползват различни инструменти
при взаимоотношенията си с тях.
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Paзделение на клиентите според продължителността
на взаимоотношенията им с фирмата

Над три години

Под три години

9
Честота на заявки: дава представа
за активността на клиентите и как продуктите предлагани от фирмата се котират на пазара. При клиентите от тази
подгрупа се наблюдава честота на заявката средно три пъти седмично.
9
Стойност на покупки: дава представа (като се вземе под внимание и
честотата на заявките) за покупателната способност на клиента. При фирмите, които са част от тази подгрупа се
наблюдава средна стойност на покупките от 500-1200 лв.
9
Привилегии: клиентите, партньори на фирмата над три години се ползват с преференциални цени, по-голяма
отсрочка при разплащанията спрямо
останалите клиенти. При възникване
на ситуации в които се налага промяна
на вече изпратена заявка, те не дължат
неустойка.

9 Честота на заявки: Този показател дава
представа за активността на клиентите, но тук
трябва да се обърне внимание, че клиентската маса не е с изградена лоялност към фирмата. Поради тази причина средната стойност на честотата е
един път седмично.
9 Стойност на покупки: Тази стойност е много важна в тази подгрупа, защото става ясно колко от бюджета си е дал клиента за закупуването
на нашите продукти. Средната стойност на покупките на хората от тази група е от 250-400 лв.

9
Значимост за фирмата*: Представителите на тази подгрупа са от първостепенна важност за фирмата, поради
факта че капиталовия поток, който те
генерират е постоянен и предоставя на
фирмата по-голямата част от оперативните средства с които тя осъществява
дейността си.

9
Обхват на дейността**: В по-голямата си част това представляват
фирми, които или не продават или
продават в малки количества, продукта, който закупуват директно, на крайният потребител. Тоест те не представляват директни конкуренти на фирмените магазини на „Чикън Груп“ ООД.

9 Стратегия за привличане: Фирмата производител, за привличане на нови клиентски маси, използва техники и похвати познати от класическите маркетингови теории: атрактивни цени, разнообразие на предлагания асортимент от продукти.
Фирмата взима участие в организираните из цялата страна форуми за месни изделия. Това допринася за бързото популяризиране на фирмените продукти, както и известна доза престиж.
9
Потенциал – това е факторът, който определя до голяма степен нивото на заинтересованост от страна на фирмата към дадения клиент и
евентуалното запазване на взаимоотношенията.
o
Големина – В зависимост от големината на
клиента, се правят изводи за покупателните му
възможности.
o
ГФР до момента – Анализирането на годишните финансови резултати на клиента дава
ясна представа за финансовото му състояние и
съответно неговата надеждност като платец.
o
Коректност при плащанията – В процеса на
работа с клиента този показател се следи строго,
тъй като неговото развитие дава информация за
коректността при търговските взаимоотношения.
o
Обхват на дейността**: При предприемане
на стъпки за привличане на нов клиент се взима
под внимание сферата, в която той оперира.
9
Стратегия за задържане: Маркетинговият
отдел на фирмата разработва ежемесечно стратегии за задържане на клиентска маса. Най-използвани за сега остават: преференциалните цени на
предлаганите продукти и пораждане на усещането у клиента, че е специален и запомнен.

* Значимостта на клиента що се отнася до дългосрочните планове на „Чикън Груп” ООД;
**Под обхват на дейността на клиента се има предвид дали той може да бъде конкурент на
фирмените магазини на „Чикън Груп“ ООД, 400 лв.
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9 Изчисляване ПСК за физически лица
Данните сочат, че най-висока е жизнената стойност при тези клиенти, които
са с висок разход при покупка или с висока честота на покупките (виж Табл. 3 и
фигури 1 и 2).
Таблица 3

ПСК на 5 клиента на фирмата – физически лица

Клиент 1 Клиент 2 Клиент 3 Клиент 4 Клиент 5 Осреднени Стойности
Разход на
посещение
Брой
посещения
на седмица
Средна
стойност на
клиент на
седмица

6,00 лв.

9,50 лв.

5,80 лв.

14,00 лв.

13,20 лв.

9,70 лв.

3 бр.

8 бр.

1 бр.

4 бр.

2 бр.

4 бр.

56,00 лв.

26,40 лв.

36,44 лв.

18,00 лв. 76,00 лв. 5,80 лв.

Фигура 1

Разходи при едно посещение

15,00 лв.
10,00 лв.
Разход / Посещение

5,00 лв.
‐ лв.
Клиент 1 Клиент 2 Клиент 3 Клиент 4 Клиент 5

Съществуват различни начини за изчисляване на жизнената стойност на
клиента и на Фиг. 3 са показани 3-те най-използвани начина, по които може да бъде
изчислен този показател, който спада към маркетинговата метрика: проста калкулация, специфична калкулация и традиционна калкулация.
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Видове калкулация на ПСК

Променливи и константи използвани при изчисленията:

Променлива

Значение

A

Средна стойност на клиент на седмица

C

Брой посещения на седмица

S

Разход на посещение

Константи

Значение

T

Средна времева продължителност на клиент

R

Процент на върнали се клиенти спрямо всички

P

Процент на надценка

I

Среден процент на отстъпка

M

Проста ЖСК бруто
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9 Изчисляване ПСК за юридически лица от първа под категория
Както вече бе посочено, в тази група влизат клиенти, които най-често осъществяват своите покупки посредством заявки директно към търговските представители
на фирмата.
Таблица 5

Резултати по показатели от 1-ва до 3та година

Анализът на данните от Табл. 5 за клиентите, чийто жизнен цикъл е до 3 години сочат, че „Чикън - груп ООД” прилага успешно маркетинга на взаимовръзките, в
резултат на което се наблюдава в период от 3 години:
- Нарастване на средния размер на поръчките;
- Нарастване % на препоръките;
- Увеличава се % на възвращаемост на разходите – с 33.3% през 3-тата година
спрямо годината на привличане;
- Намаляват разходите по привличане на клиентите;
- Нараства броят на поръчките всяка следваща година т.е. намаля времето
между 2 поръчки.
Анализът на данните сочи също добра маркетингова ефективност:
- След първата година намалят до нула разходите за привличане на клиенти;
- Намаляват повече от 2 пъти „другите разходи” като една от важните причини е и фактът, че обслужването на редовните клиенти коства значително помалко финансови ресурси;
- Нетният оборот стига от 145, 6 млн. до 464 млн. т.е. нараства 3 пъти до
третата година
- Жизнената стойност на клиента (ПСК) нараства от 700 000 на 2 951 000 лв.
т.е. нарастване почти 4 пъти за 3-годишен период.
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Резултати по показатели от 1-ва до 3-та година – продължение

Изчисляване ПСК за юридически лица от втора под категория

Следващите две таблици представят данните по различни показатели за клиенти със жизнен цикъл над 3 години – 4,5 и 6 години.
Според данните в Табл. 7 сочат, че ръстът на поръчките през 4-та и 5-та година
е по-голям от този при клиeнтите до 3 години – почти 100% нарастване в двете
последни години (виж Табл. 7 и Табл. 5). Наблюдава се и значително нарастване на
средния размер на поръчките, като нарастването през 6та година е значително спрямо 4-та година (Табл.8), като в същото време нараствa и % на препоръките. Наблюдава се и нарастване на маркетинговите разходи, част от което се дължи на разходи
за задържане на организационните клиенти чрез определeни бонуси.
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Таблица 7

Код
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

том ХХХ, 2014 г.

Резултати по показатели от 4-та до 6-та година

Променлива
Поръчки през годината
Среден размер на поръ
Процент на възвръщ аем
Процент на препоръчва
Процент на разходите
Разходи по привличане
Разходи за маркетингов
Други разходи
Разходи за софтуер
Стимул за препоръчван
Надценка
Рисков фактор
Дни за разсрочено плащ
Пазарен дял

Четвърта
година
100
$400
60,0%
1,0%
70%
$0
$300
$1 000
$1 500
$150
20,0%
3,00
30
200 000

Пета
година
210
$500
70,0%
2,0%
65%
0
$350
$1 200
$1 500
$150
20,0%
2,00
30
NA

Шеста
година
200
$1 000
80,0%
3,0%
60%
0
$500
$2 000
$1 500
$150
20,0%
1,60
30
NA

Таблица 8 Резултати по показатели от 4-та до 6-та година – продължение
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Взаимовръзки с партньори
Фирмите, с които „Чикън - Груп” ООД си партнира са се доказали в своя пазарен сегмент. Те са значим фактор при извършване дейността на фирмата и като такъв им е отредена отделна секция при разработването на сайта. Партньорите са от
различни пазарени сегменти, с различни основни дейности и различни възможности
за подпомагане на дейността на „Чикън - Груп” ООД. На челна позиция е представена фирмата „Градус 1“ ООД, с която си партнира под формата на съвместен брандинг за продукта „Селско пиле”, което е типичен пример за ко-брандиране с конкурент, каквито примери има много в световната практика.
Взаимовръзки с доставчици
Доставчиците са от първостепенна важност за фирмата, тъй като именно те са
източниците на суровина и други материали необходими за осъществяването на
производствения процес. Именно поради този факт „Чикън - Груп” ООД е сключила договорености за доставка не само с български но и с чуждестранни фирми. За
коректното спазване на условията по тези договори и непрестанния поток на суровини, се грижи специализиран отдел от администрацията на фирмата. Неговите служители, също така имат за задача да намират алтернативи при възникване на евентуални проблеми с някой от снабдителите. В сайта на фирмата са посочени малка
част от доставчиците, с които тя е в дългогодишни партньорски взаимоотношения.
Оценка на уеб-маркетинга
Сайтът на фирмата съществува от 2009 г. като информацията в него се обновява периодично. Дизайнът на страницата не се е променил съществено, за да е по –
практично при употреба от потребителите. Цветовете, които са употребени не надвишават предварително установената граница за брой. Последователността на страницата е заимствана и следва подредбата на сайтове с висока посещаемост и
известност. По този начин посетителя, се справя с лекота и изпитва доза удовлетворение от познатият модел. Текстовите данни са добре структурирани, а съдържанието, което предават е стегнато без излишни разтегляния. Графики на сайта не са
публикувани, тъй като ръководството на фирмата смята, че такива не са необходими. За сметка на графиките, обаче са публикувани множество рецепти за приготвяне
на продуктите продавани от фирмата.
В процес на изграждане са системи, които ще бъдат интегрирани в сайта за
персонализирано търсене на продукти, промоции и новини за фирмата. Идеята за
тези и още други подобрения в сферата на технологиите, е с цел подобряване на
обслужването на клиентите и повишаване тяхната удовлетвореност от фирмата и
продуктите й. Тенденцията за повишаване нивото на обслужване на клиентите не е
нова, но в настоящата икономическа ситуация тези промени са необходими, тъй
като се проявява необходимостта от персонализирано обслужване и проучване нуждите на всеки клиент поотделно. Фирмата има интегрирана в дейността си ERP система за управление на бизнеса с помощта, на която се следи в детайли състоянието
на всеки един клиент, както от категорията на юридическите лица, така и от категорията на физическите посредством управление на продажбите в търговските обекти.
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Управление на човешкия ресурс
При управлението на човешкият ресурс се наблюдава следното разделение на
отдели в зависимост от дейността, която извършват служителите включени в отдела: Производство, Пласмент, Дистрибуция, Маркетингов Отдел, Административен отдел, Складов отдел, Отдел поддръжка на базата и отдел по Директни продажби. Отделите са пряко свързани помежду си и нейното разрастване е в резултат от
добрата комуникация и добрите професионални взаимоотношения между отделните
служители на фирмата.
Процесът на достигане на продукта до крайният потребител започва в производствения отдел. В него работят предимно специалисти и работници с дългогодишен стаж. Тук текучество на работна ръка е слабо изразено. Служителите са доволни от условията на труд, за което допринася наличието на последна дума на техниката съоръжения, които са предпоставка не само за качествено и бързо протичане на
работния процес, но и гарантират висока степен на безопасност при експлоатацията.
За допълнително стимулиране на работниците, ръководството изплаща бонуси под
формата на парични и продуктови добавки към годишното заплащане. Моралният
стимул за хората в производствения отдел е липсата на забавяне в изплащането на
месечните заплати, което в настоящата пазарна ситуация на несигурност и страх от
неполучаване на месечния доход, е достатъчен фактор за изграждане на лоялност
към фирмата, дисциплинираност и чувство за отговорност у служителите.
„Чикън - Груп” ООД разполага със собствена мрежа за дистрибуция на продукцията. Удовлетворението от работата, което се наблюдава в служителите на отдела, занимаващ се с тази дейност е на същото ниво, както при хората от производствения отдел. Тук отново сигурността за получаване на месечното възнаграждение
и паричните бонуси са факторите, които са определящи при извършване на доставките с максимална отговорност и бързина. Маркетинговият отдел на фирмата е съставен от хора, които имат пряк поглед над нуждите и потребностите на клиента. В
този отдел също не се наблюдава текучество на работна ръка, тъй като задоволството от работния процес е свързано с намиране на нови пазари, което води до разширяване на дейността на фирмата. Служителите, работещи в този отдел имат на разположение съвременни софтуерни продукти, което също е важна предпоставка, както за повишаването на тяхната ефективност така и за елиминирането на грешки в
тяхната дейност. Професионалистите, работещи в маркетинговият отдел, се борят за
разширяването на пазарния дял заеман от фирмата, тяхното възнаграждение е адекватно по стойност на тяхната работа, която е много важна за фирмата като цяло.
Най-ниското ниво на текучество е в производствения и маркетинговия отдел на
фирмата, но и вътрешните проучвания на персонала показват много високо ниво
на удовлетвореност от работната среда, мениджмънта и заплащането.
Проучване сред служителите на „Чикън - груп” относно удовлетвореността им
от различни фактори на труда и мениджмънта на отделите сочи следните резултати
в двата отдела, които от своя страна обясняват ниското равнище на текучество в
двата отдела – производствен и маркетингов – и добрите маркетингови резултати
(виж Табл.9).
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Таблица 9
Оценка

том ХХХ, 2014 г.

Удовлетвореност на работещите в „Чикън груп ООД”
от фактори на труда
Напълно
Доволен

Доволен

Не мога да
преценя

Недоволен

Напълно
недоволен

Фактори

Произ. Марк
Отд.
Отд.

Произ. Марк
Отд. Отд.

Произ. Марк
Отд. Отд

Прои.з Марк
Отд.
Отд.

Произ. Марк
Отд.
Отд.

1. Работна
среда

41.3

43.7

39.5

41.6

10.2

9.6

8.0

3.1

3.1

2.0

2. Материално
стимулиране

35.5

38.1

31.8

36.9

11.2

9.3

15.0

10.1

6.5

5.6

3. Въвеждащо
обучение

37.3

42.0

40.3

43.7

12.6

6.5

9.8

7.9

4. Управление
на отдела

31.8

35.5

28.5

32.4

19.5

17.1

4.9

10.1

15.3

4.9

39.5

41.3

28.5

28.5

12.6

11.2

10.1

12.5

9.4

6.5

5. Морално
стимулиране
и възможн.
за развитие

0

0

В административния отдел на „Чикън - Груп“ ООД работят предимно професионалисти с дългогодишен стаж във фирмата. Докато в другите отдели на фирмата
не се наблюдава честа смяна на персонал, то тук поради носената отговорност и
възникването на проблемни ситуации, се отчита известно текучество. Има персонал,
който се подновява, но предимно тук се наемат допълнителни кадри за преразпределение на част от отговорностите на екипа. Въвеждащото обучение за новопостъпилите на работа служители се провежда от вече активния екип. То се състои в разясняване на длъжностите и отговорностите, както и оказване на помощ при изпълнението им. В този отдел отговорностите поемани ежедневно от екипа са много и разнообразни по тяхното същество, поради тази причина месечният доход на тези служители е значително завишен спрямо този на хората работещи в другите отдели.
Удовлетвореността от работния процес идва с разпределение на месечните бонуси.
Моралният стимул у служителя се базира на факта, че нивото на работа, сплотеният
екип и заемането на отговорна позиция в такава фирма са от полза за развиването на
личността като професионалист.
Отделът по директни продажби е свързан с мрежата от фирмени магазини. Тук
служителите взаимодействат директно с потребителя, затова всеки служител притежава качества като: наблюдателност, търговски и комуникативни умения и умения
за боравене с пари. Служителите във фирмените магазини поемат отговорност за
предлаганите в обекта продукти и паричните обороти акумулирани през работния
ден. Тези служители са стимулирани, както от сигурността на работа така и от преференциалните цени, на които закупуват продуктите предлагани в магазина. Парични бонуси също са възможни при специални обстоятелства или извънреден труд
(празнични дни). Движението на персонал в този отдел е резултат от факта, че не
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всеки назначен успява да се справи със стреса, породен от постоянната работа с
клиенти (физически лица). Тъй като пазарният дял на фирмата се разширява в този
отдел се наемат нови кадри, които да работят в новите обекти на фирмата. Служителите по директните продажби се обучават предимно с вътрешно фирмените софтуерни продукти, но програмата за заявки и отчети е разработена по начин, който е
лесен за употреба от служителя. Моралният стимул при работниците от този отдел,
е именно сигурността на работа и ограничената отговорност, която те поемат.
Анализът на практиката на маркетинга на взаимовръзките в българската
фирма „Чикън - груп ООД” сочи сравнително добро познаване и прилагане на принципите и изискванията на този маркетингов подход.
Компанията вече наблюдава някои специфични измерители на маркетинговата
ефективност – брой и % на задържаните от всички привлечени клиенти, % на възвращаемост на разходите за маркетинг, % на препоръките, разходи за стимули на
препоръките и др., но все още има много възможности за усъвършенстване прилагането на тази маркетингова парадигма и за подобряване на маркетинговата отчетност, но те трябва да бъдат взети предвид при разработване на бъдещите маркетингови стратегии и програми за лоялност на фирмата.
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ОПИТ В ПРОЕКТИРАНЕТО НА НОРМАТИВНА СИСТЕМА
ЗА КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТ
проф. д-р Николай Стоянов Колев
Бургаски свободен университет

EXPERIENCE IN STANDARD COSTING
SYSTEM DESIGNING
Prof. Nikolay Stoianov Kolev, PhD
Burgas Free University
Анотация: Обичайно в научни публикации и учебни пособия се дават само найобщи дефиниции, класификации, принципи и етапи на едни, иначе чисто практически дейности. Това е обяснимо от гледна точка, на философията на днешния комерсиален свят, в който знанието и опитът струват пари. Излизайки извън този
стереотип, в този ръкопис ние ще предоставим част от практическите си разработки по проектирането на системи за контрол върху разходите и себестойността, добре известни като „нормативни системи за отчитане и калкулиране”.*
Ключови думи: проектиране; нормиране; отчитане; разходи; калкулиране, нормативна себестойност; отклонения; измерване; икономии; преразходи; рентабилност на разходите.
Abstract: Usually in scientific publications and educational materials are given only
general classifications, principles and stages of some otherwise purely practical activities.
This is understandable from the point of view of the philosophy of today's commercial
world, where knowledge and experience cost money. Going beyond this stereotype, in this
manuscript we will provide some of our skills in designing systems for cost control and
calculation of cost, better known as „systems of standard costing”.*
Keywords: design; norming; reporting; costs; costing, normative costs; deviations;
measurement; savings; overruns; cost-effectiveness
Въведение
При оперативното управление на разноските винаги се преследват две основни
цели:
¾ с минимум разноски да се постигне максимум обем продукция, или услуги;
¾ с минимални разноски да се поддържа желаното качество на продукцията, или услугите.

*

Авторът има умения на машинен техник и практикуващ счетоводител, както и съществен изследователски опит и академичен стаж.
*
The author has a mechanical engineer skills and knowledge of practitioner accountant, as well as
research background and academic experience.
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Неизпълнението, на която и да е от тези две цели води до спад на печалбата и
дори до загуби. Така пред оперативния мениджмънт стои перманентно задачата за
оптимизиране на разноските по отношение количеството и качеството на постигания резултат. Сложна и многоцелева задача, нали? А как ли може да се реши и решава перманентно?
Възможно би било мениджмънта наблюдава всяка една операции по отделно и
да следи нейното влияние на процеса, а като следствие и върху количеството и качеството на резултата, но това навярно би му коствало много време, интелектуална
енергия и пари.
Другата възможност е да следят само отклоненията от предварително набелязани стандарти в най-критичните точки на стопанския процес. Тази втората възможност стои в основата на „нормативния метод” на отчитане, както популярно се нарича у нас развития под влияние на идеите на Тейлър и Емерсън в САЩ „standard
costing”.
Още в самото начало на 20-ти век Харингтън Емерсън (публикациите му са от
1908 и 1909 г.) препоръчва прилагането на системи от нормативи за дефинируемите
разходи, които да позволяват установяване и измерване на отклоненията от поставените цели.[1]
По това време практическа реализация на тези и на много други използвани и
до днес идеи за научно управление на производството вече се правят от Фредерик
Уинслоу Тейлър.[2] Критикуван от „марксистите” за поточната организация на производствения процес и нормирането на труда, Тейлър е прилаган и на изток, и на запад. Съветската школа по нормативна отчетност, и английските и американските
standard costing системи се различават само в детайлите, но имат една и съща цел, и
едни и същи предимства и недостатъци.
Макар че „демотивирането на персонала в търсенето на резерви извън стандартите” е посочвано като един най-големите недостатъци на нормативната отчетност[3] , тя се прилага и доразвива, което ни дава основания да представим своя принос тук.

[1]

Solomons, D. Flexible budgets and the analysis of overhead variances, Boston: Houghton Mifflin
Co., 1968.
[2]
Taylor, F. The Principles of Scientific Management, Copyright © 1911 by Published in Norton
Library 1967, ISBN 0-393-00398-1.
[3]
Kaplan, Robert S., and H. Thomas Johnson. Relevance Lost: The Rise and Fall of Management
Accounting. Boston: Harvard Business School Press, 1987.
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Няколко понятия и класификации
Стандартът, т.е. нормативът представлява поставена като цел величина. Така
например (1), ако сте си поставили за цел да издържите до 10 минути четейки този текст, то това си е онзи Ваш стандарт за издръжливост, които ако
останете да четете 15 минути, Вие ще сте нарушили.
В горния пример е добре да осъзнаете, че стандарта си е Ваш и е свързан с
предварително набелязана цел. Тези две особености свързват нормативната отчетност с т.нар. „управление по цели”.[4] Тук бих могъл да се посоча аргументи в подкрепа на тезата ми, че нормативния метод е мощно средство за съчетаване на оперативното с тактическото и даже стратегическото управление, но за целите на този
ръкопис, това ще е неподходящо.
Нормативите най-общо биват качествени и количествени. При управлението
по цели нормативи могат да се поставят за:
√
време;
√
количество;
√
цена;
√
някакво качество;
√
някакъв резултат;
√
някакво поведение.
Най-често в бизнес-управлението по цели се разработват нормативи за доход,
приходи от продажбите, разноски, себестойност, издръжка, време, качество на продукта или услугата. От гледна точка на целите, които ще се контролират чрез разработваните стандарти, те биват:
√
идеални;
√
базисни;
√
текущи.
Идеалните нормативи очертават най-оптимистичните очаквания на мениджмънта. Постигането им би било възможно само при най-благоприятни стопански
условия: пълен и непрекъснат стопански цикъл, стабилен и изгоден пазар, стабилна
цена и осигуреност на ресурсите и т.н. Въпреки че постигането им е почти невъзможно, те служат за измерване на отклоненията от оптимума.
Базисни са стандартите, които се установяват на реалистична основа и обхващат един по-продължителен период, например експлоатационния период на една
технологична линия, или срока на използване на една търговска марка. Тяхното използване се обосновава със способността им да очертават тенденции, а тенденции
могат да се установяват само по отношение на някаква постоянна база.
Текущите нормативи представляват стандарти за текуща ефективност. В тях
се залагат реални текущи проблеми, като фира, загуби от брак, време за технологични престои и т.н.

[4]

Вж.: К. Каменов, Колев, Н. Отчетност и контролинг при управлението по цели. Свищов, 1995.
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Изготвяне на нормативи на разноски
Нормативните разноски (standard costs) представляват „внимателно разчетени величини на разноски, които управлението установява и използва като база за
сравняване с фактически направените в стопанската дейност”[5]. Когато нормативните разноски се установяват за точно определен отчетен период и се съпоставят с
нормирани приходи за същия този период, те се наричат нормативни разходи
(standard expenditure).
При изготвянето на нормативи за разноски следва да се има предвид, че нормирането на разноските подпомага:
√
контролът върху разноските и разходите;
√
вземането на ценови решения;
√
оценката на ефективността на труда;
√
самооценката на персонала;
√
целеполагането и управлението по цели.
Контролът върху разноските по производството, продажбите и след продажбеното обслужване, върху разноските по управлението и финансирането на бизнеса,
както и върху разноските за иновации и инвестиции е съществена функция на съвременния мениджмънт. Всеки ръководител постоянно иска да съпоставя разноски с
ползи, за да може да преценя, дали направените разноски са оправдани. Ето защо,
нормативи за разноски често се разработват под формата на сума на разноските за
1-ца резултат. Например, 2 лв. разноски за след продажбен сервиз, на 100 лв. приходи от продажбите.
Ценовите решения които нормативната отчетност подпомага са от типовете:
- „да се включа ли в този бизнес, или не”;
- „в какъв ценови диапазон мога да си позволя да продавам”.
До първото решение се стига при анализа на пазара на стоки ограничена и
постоянна асортиментна структура и стандартизирано качество, например пшеница,
ръж, соя, суров петрол и т.н. Стоките с такива характеристики са борсово търгуеми,
като се търгуват количества, които още не са произведени. Като съпоставя борсовите им котировки, с индивидуалните разчети за себестойност, производителя ще вземе решение дали да произведе, а търговеца, дали да закупи, т.е. „дали да се включа
в бизнеса”.
Що се касае до стоките с богата и лабилна асортиментна структура и неорганизиран пазар, като например конфекция, електроника, или автомобили, то успеха
на дадено производство в една голям степен ще зависи от направените иновационни
разноски, патентни права, реклама и т.н., т.е. непроизводствени разноски, които се
предприемат само ако очакваните продажни цени ще ги покрият и осигурят желаната норма на възвращаемост. Разчетът за цени в такива случаи се прави на база на
нормативните разноски на 1-ца и желаната норма на възвращаемост,

[5]

Haiger, I. S. Matulich. Managerial Accounting. McGgow-Hill. New York, 1980, p. 299.
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например (2) разчетена нормативна себестойност на 1-ца = 1 000 лв., очаквана норма на възвращаемост = 8%, оферирана продажна цена на 1-ца = 1080 лв.
Оценката на ефективността на труда е доста сложна задача, тъй като се налага наблюдението на множество променливи, а се налагат и доста субективни преценки. При използването на нормативи за количество и цена на вложен труд, значителна част от тази сложност и субективизъм се преодоляват. Така
например (3), ако разноските Ви за заплати и осигуровки на магазинерите са
постоянна величина, Вие бихте могли да ги нормирате като процент от приходите от продажбите, напр. 20%. Тогава едно фактическо занижаване на този процент с 2 пункта, т.е. на 18%, ще е сигнал, че ефективността на труда им спада.
Следва да се има предвид, че за да могат нормативите за трудови разноски да
изиграят своята стимулираща роля, те трябва да бъдат ясни, трайни и известни на
персонала. Така всеки работник или служител ще може да сравнява своите резултати с нормативните и действителните разноски и да си прави самооценка на ефективността на труда. Ако обаче, често променяте тези нормативи, това ще дестимулира персонала да повишава ефективността на влагания от него труд.
Управлението по цели е осъществимо само, когато заедно с целите се установяват стандарти, чрез които да се следи тяхното постигане. Смело може да се посочи, че нормативите (стандартите) представляват критерии и индикатори за постигане на целите.
Изготвянето на нормативите е най-критичния етап от въвеждането на нормативния метод на отчитане. Прави са онези автори, които казват че „по скоро е изкуство, отколкото наука”[6]. И наистина, в изготвянето на нормативите се ангажират знанията, опита и таланта на широк кръг икономисти, инженери, технолози,
психолози и т.н. Изисква се и много добра координация между тях, защото нормативите следва да са взаимно обвързани, за да сработят като единна нормативна система. Като се има предвид, че периодично при промяна в пазарните или производствените условия ще се налага пренастройка на нормативната система, то се налага
извода, че въвеждането и експлоатирането й не е евтино удоволствие.
Нормативите си изготвят в натурални и стойностни измерители, както за преките така и за косвените разноски. Базират се на т.нар. технологични карти, които
представляват вътрешен инженерно-проектен документ, характеризираш техническите и технологични параметри и процесите на изработка на даден продукт, или
предоставянето на дадена услуга. Като
пример (4) ще представим Технологична карта № 101 за изработка на универсален струг С-11 на стоманена втулка с дължина 155 мм, външен диаметър
76 мм и отвор Ф34 мм. Тя би могла да изглажда така:

[6]

Garrison, R. H. Managerial accounting. IRWIN. 1988, p. 384.
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Табл. № 1

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА № 101
за изработка на стоманена втулка по чертеж № 271
Количество: 350 бр.
Конструктор:
Технолог:
инж. С. Дочев
инж. Р. Груев
Вид на материала: Ст45
Размер на заготовката: Прътова стомана Ф 80/160 мм
Тегло на заготовката: 2.850 кг
Вид на обработкта: Струговане
Металорежеща машина: Универсален струг С11
Квалификация на изпълнителя: Стругар ІV-ти разряд
Корекция за полезен отпадък: 0,1%
Допустим технологичен брак: 0,5%
№
Работни движения
1 Закрепване на детайла
2 Нагласяне на струг. нож за външно престъргване
3 Избор на обороти
4 Избор на стъпка и нагласяне на дълбочина
5 Външно пристъргване
6 Обръщане и закрепване на детайла
7 Нагласяне на дълбочина на престъргване
8 Външно престъргване
9 Нагласяне на седло, патронни и свредло
10 Избор на обороти и стъпка
11 Разпробиване с Ф30 мм
12 Нагласяне на струг. нож за вътрешно престъргвене
13 Избор на обороти и стъпка
14 Вътрешно престъргване
15 Външна и вътрешна фаска
16 Обръщане и закрепване на детайла
17 Външна и вътрешна фаска
18 Сваляне на детайла
Всичко чисто работно време за изработка на 1-ца:
Плюс:
1 Извънтехнологични прекъсвания
2 Прекъсвания поради лични нужди
3 Почистване и смазване на машината
Всичко брутно работно време за изработка на 1-ца:
46

Време
1 мин
2 мин
30 сек
1 мин
2 мин
30 сек
30 сек
2 мин
3 мин
1 мин
6 мин
2 мин
1 мин
2' 30"
30 сек
30 сек
30 сек
15 сек
25' 45"
30 сек
15 сек
10 сек
26' 40"

Вид
настройка
настройка
настройка
настройка
обработка
настройка
настройка
обработка
настройка
настройка
обработка
настройка
настройка
обработка
обработка
настройка
обработка
настройка
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Въз основа на нормираните чрез технологична карта количествени и качествени
стандарти за материали (Ст 45, 2.850 кг) и труд (стругар ІV р-д, 26 мин и 40 сек.), могат
да бъдат нормирани и стойностните,
например за материала (5):
Табл. № 2
Доставна цена на 1 кг. Ст 45 при доставки до 10 000 лв.

3,50 лв.

Транспортни разноски на 1 кг. Ст 45 при доставки до 10 000 лв.

0,12 лв.

Складови разноски на 1 кг. Ст 45

0,04 лв.

Стойностен норматив за 1 кг. Ст 45 Ф80

3,65 лв.

Вложен съгласно технологична карта

2,850 кг

Допустим технологичен брак 0,5%*2,850

0,014 кг

Извън технологични загуби (липси, кражби, корозия) 0,05%*2,850

0,001 кг

Корекция за полезни отпадъци 0,1%*2,850 кг

-0,03 лв.

Нормативни разноски за Ст 45 Ф80 в 1 втулка: 2,865*3,65

10,43 лв.

и за труда (6):
Табл. № 3
Месечно възнаграждение за Стругар ІV-ти разряд

580 лв.

Осигуровки за сметка на работодателя

117 лв.

Брой работни дни на месец

22 дни

Работни часове на ден

8 часа

Резерв за годишен платен отпуск (697 лв/360*22)

42,59 лв.

Норматив за 1 ч трудна стругар ІV-ти р-д (697+42,59)/(22*8)

4,20 лв.

Всичко брутно работно време за изработка на 1-ца:

26’ 40”

Нормативни трудови разноски в 1 втулка: (26’40”*4,20)

1,87 лв.

При наличието на определени количествени и стойностни нормативи за преки материали и труд, величината на преките нормативни разноски в едно изделие
е лесно установима, т.е. в 1 втулка тя ще е
например (7):

10,43 + 1,87 = 12,30 лв.

В обичайната практика нормирането на разноските се ограничава с определянето на стандарти за преките материални и преките трудови разноски в единица
продукт, или услуга. Това съвсем не означава, че не могат да се нормират и общо
производствените разноски (амортизации на машините, енергия за производствени
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нужди, заплатата на бригадира и др.). Тъй като по характеристика те са смесени
разноски, но с преобладаваща постоянна част, то на нормиране може да се подложи
само променливата им част. За да обясним как най-лесно се прави това, ще продължим
примера (8) с производството на стоманени втулки, където едно наблюдение
на поведението на общо производствените разноски спрямо броя на произведените
втулки, в рамките на 6-месечен период на нормална производствена дейност, предоставя следните данни:
Табл. № 4
Месец

Бр. втулки от
Ст 45 Ф76/34

Общо
производствени разноски

Март

286

15 650 лв.

Април

292

15 700 лв.

Май

300

15 680 лв.

Юни

295

15 800 лв.

Юли

288

15 720 лв.

Август

282

15 620 лв.

Един доста лесен, но не много прецизен начин за разкриване на нормата на изменение е този, който се базира на разликите между максималните и минималните
стойности в обема на производството и общо производствените разноски за изследвания период, т.е. ако ползваме данните от
примера (9),
то Нормата на изменение ще е =

15800 − 15620 180
=
= 10 лв / бр
300 − 282
18

Така, стандартната производствена себестойност на 1 втулка Ф76/34 мм
ще е:
Табл. № 5
Стандарт за преки материални разноски на 1-ца

10,43 лв.

Стандарт за преки трудови разноски на 1-ца

1,87 лв.

Стандарт за общопроизв. разноски в 1-ца

10,00 лв.

Норматив за производствена себестойност на 1-ца:
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Най-често нормирането на разноските приключва с определянето на стандарт
за производствена себестойност на единица. Това е резонно, доколкото административните разноски и разноските по продажбите в преобладаващата част от случаите
са с постоянни характеристики. Нещо повече, още тук можем да заложим нормативи по показатели за ефективност,
например (10):
¾

30% печалба от 1 произведена втулка, т.е. 1.3 * 22,30 = 30 лв., което да
определим и като продажна, или вътрешно трансферна цена на втулките, което би означавало, че при констатирани отклонения на печалбата
над/ под 30% от производствената себестойност, ще следва да търсим
причините за това.

Проектиране на система за счетоводно следене и отразяване на
отклоненията от стандартите.
Отклонения се отчитат, когато забелязаните фактически данни по проследяваните индикатори се различават от нормативните. Следящата система следва да даде
отговори на следните въпроси:
√
къде е възникнало отклонение;
√
кога е забелязано отклонението;
√
каква е посоката на отклонението;
√
колко е сумата на отклонението;
√
какви са причините за появата на това отклонение?
Отговорът на първия въпрос зависи от йерархичната структура и функционалността на проектираната система от показатели (индикатори), на които е базирана
нормативната отчетност. Така
например (11), ако нормативи сме разработили само за производствената
себестойност и рентабилността на втулките Ф76/34, то отклонения можем отчитаме чрез показателите:
- процент на печалбата на база производствена себестойност;
- производствена себестойност на 1-ца.
Ако, обаче норматив за време сме разработили за разпробиването на детайла
(в примерната Технологична карта – 6 минути), то отклонение можем идентифицираме дори на ниво този индикатор.
Отговорът на втория въпрос зависи от периодите на които е предвидено да се
прави съпоставка на фактическите данни по показателите, с техните нормативни
стойности. Най-добре е това да се прави перманентно, но дали си заслужава, ще
следва да се прецени през призмата на съотношението между цена и полезност на
информацията. Анализът на това съотношение ще даде и правилния отговор на
въпроса, кога да се съпоставят стандарти с отчети.
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Установяването на посоката на отклоненията се счита за елементарна и рутинна процедура в една нормативна система. Може би това е така, но следва да се има
предвид, че понякога зад привидно позитивни по посока отклонения, могат да се
крият негативни причини и резерви за оптимизиране,
например (12) +5% нарастване на печалбата, да е следствие на ръст на повишение на продажните цени на втулките с 8% и 3%-тно увеличение на разноските поради извън технологични прекъсвания на производствения процес.
Отговорът на четвъртия въпрос налага да се правят наблюдения, измервания и
изчисления. Те следва да имат като резултат релевантни счетоводни данни за направените фактически разноски и тяхната величина в единица продукт или услуга.
Така, чрез съпоставката на фактическите разноски с нормативните, ще може да се
установят отклоненията от стандартите и такава съпоставка ще може да бъде правена, както за стойностните, така и за количествените нормативи, и то за всеки един
елемент на разноските.
Сумата на отклонение в стойностните нормативи се установява по формулата:
Факт. количество * [Факт. цена - Нормативна цена], т.е. ако ползваме за
пример (13) втулките, доставната цена на материалът Ст 45Ф80 за които,
не е била 3.50 лв., а 3.47, то при доставка с обем 1 000 кг. сумата на отклонението ще е
1 000 * (3,47 – 3,50 ) = -30 лв. икономия.

По счетоводен път, посоката и величината на отклонението от стойностните
нармативи за материалните запаси, може да се фиксира чрез счетоводен запис от
вида:*
Д-т с/ка „Основни материали”
-п-да Ст45Ф80.........1 000*3,50....................................................................3 500
Д-т с/ка „Отклонения между нормативна и фактическа себестойност”
- п-да стоманени втулки Ф76/34
-п-да Ст45Ф80.........-0,03*1 000................................................................ – 30
К-т с/ка „Доставчици”.................................................................................3 470
Сметка „Отклонения между нормативна и фактическа себестойност» в тази
статия има характер на прилежащ, допълващ или намаляващ коректив на с/ка
„Основни материали” , което може да е основание същата да се нарича „Коректив

*
Тъй като данъчния кредит по доставките има отношение към управлението на паричните
потоци, а не към материалните разноски, то не посочваме разчет по ДДС в примера.
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до фактически разноски”. По нея, през целия процес на формирането на себестойността ще отчитаме всички разлики между нормативни и фактически разноски, като
икономиите ще са със знак (-), а преразходите със знак (+). Данните от нея ще ни
служат за корекции на нормативните разходи до фактически признатите, което ще
ни подпомага както при коректното изготвяне на Отчета за дохода, така и при калкулирането на фактическата себестойност. Така при наличие само на горното отклонение, едно изписване и влагане в производството на втулки,
например (14) на 100 кг. Ст45Ф80, записът ще е:
Д-т с/ка „Разходи за материали”.......100 кг * 3,47...................................................347
К-т с/ка „Отклонения между нормативна и фактическа себестойност”
- п-да стоманени втулки Ф76/34
- п-да Ст45Ф80.........-0,03*100.........................................................................- 3
К-т с/ка „Основни материали”
- п-да Ст45Ф80.........100*3,50........................................................................350.
При пример (15) с фактическа доставна цена на материалът Ст45Ф80 –
3,55 лв за 1 кг, то отклонението при доставка на 1 000 кг. ще е:
1 000*(3,55 – 3,50) = 50 лв, преразход
Счетоводната статия, чрез която ще се фиксира това обстоятелство, ще е:
Д-т с/ка „Основни материали”
- п-да Ст45Ф80.........1 000*3,50...................................................................3 500
Д-т с/ка „Отклонения между нормативна и фактическа себестойност”
- п-да стоманени втулки Ф76/34
- п-да Ст45Ф80.........-0,05*1 000 ...............................................................
50
К-т с/ка „Доставчици”................................................................................3 550,
а записът, с който ще се изпишат
например (16) 100 кг. от Ст 45Ф80 в производството на втулки ще е:
Д-т с/ка „Разходи за материали”.......100 кг * 3,55....................................................355
К-т с/ка „Отклонения между нормативна и фактическа себестойност”
- п-да стоманени втулки Ф76/34
- п-да Ст45Ф80.........0,05*100......................................................................... 5
К-т с/ка „Основни материали”
- п-да Ст45Ф80.........100*3,50....................................................................... 350.
Посоката и величината на отклоненията от количествените нормативи се установява по формулата:
Стандарт за ст-ст на 1-ца *(факт. количество – норм. кол-во)
При пример (17) за фактически вложени в производството на 1 втулка 2.835 кг,
при нормативно заложени 2.850 кг, като отклонение ще се установи:
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3,50*(2,835 – 2,850) = -0,015*3,50 = - 0,0528 лв.
Това означава, че при фактически произведени, например 350 втулки, отклонението ще е:
350* - 0,0525 = - 18,38 лв. икономия,
а счетоводната статия, с която това ще се запише в регистрите на предприятието ще бъде от вида:
Д-т с/ка „Разходи за материали”.......................350*2,850*3,50.......................3 491,25
Д-т с/ка „Отклонения между нормативна и фактическа себестойност”
- п-да стоманени втулки Ф76/34
- п-да Ст45Ф80........ 350* - 0,0525............................................................- 18,38
К-т с/ка „Основни материали”
- п-да Ст45Ф80.........350*2,835*3,50.....................................................3 472,88
Тук информацията от с/ка „Отклонения между нормативна и фактическа
себестойност” следва да послужи не само за измерване на отклонението, но и за
коригиране на натрупания от влагането на материалите по количествени нормативи
оборот по дебита на с/ка „Разходи за материали” до фактическия. Тъй като икономията на материали е свидетелство за оптимизация на производствения процес, възможно е тя да се насочва за допълнително материално стимулиране на персонал.
При такъв един подход записите ще са:
Д-т с/ка „Разходи за материали”.... .350*2,835*3,50........................................3 472,88
К-т с/ка „Основни материали”
- п-да Ст45Ф80.........350*2,835*3,50...................................................3 472,88
и
Д-т с/ка „Отклонения между нормативна и фактическа себестойност”
- п-да стоманени втулки Ф76/34
- п-да Ст45Ф80........ 350* - 0,0525............................................................- 18,38
К-т с/ка „Фонд за допълнително финансово стимулиране”................. 18,38
Счетоводителите наричат последната статия „червено-черна” и я практикуват
само тогава, когато няма да наруши основното счетоводно уравнение
А – З = СК-л.,
а нашият случай е такъв.
Ако пък допуснем например (18) фактически жертвана в производството на
1 втулка Ст45Ф80 2,852 кг. изчисленията и записванията ще са:
350*3,50*(2,852 – 2,850) = 2,45 лв. преразход
Д-т с/ка „Разходи за материали”.......................350*2,850*3,50.......................3 491,25
Д-т с/ка „Отклонения между нормативна и фактическа себестойност”
- п-да стоманени втулки Ф76/34
- п-да Ст45Ф80....... 350*3,50*(2,852 – 2,850).......................................... 2,45
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К-т с/ка „Основни материали”
-п-да Ст45Ф80.........350*2,852*3,50.........................................3 493,70
Подобен е подходът за установяване и счетоводно отразяване на отклоненията
от стойностни и количествени стандарти за трудови разноски. Като
пример (19) нека да видим какви отклонения от стойностните стандарти за
трудови разноски ще предизвика 1 официален празник в рамките на месеца, т.е.
вместо 22, работните дни да са 21. Таблицата тогава ще придобие вида:
Табл. № 6
Месечно възнаграждение за стругар ІV-ти разряд

580 лв.

Осигуровки за сметка на работодателя

117 лв.

Брой работни дни на месец

21 дни

Работни часове на ден

8 часа

Резерв за годишен платен отпуск (697 лв/360*22)

42,59 лв.

Факт. разноски за 1 ч труд на стругар ІV р-д (697+42,59)/(21*8)

4,40 лв.

Всичко брутно работно време за изработка на 1-ца:

26’ 40”

Фактически трудови разноски в 1 втулка: (26’40”*4,40)

1,96 лв.

Така на база данните от двете таблици и формулата
Нормат. време за 1-ца*(Факт. цена за 1ч. труд – Норм. цена за 1ч. труд)
ще изчислим
26’40”*(4,40 -4.20) = 0,088 ~ 0, 09 лв. преразход на 1-ца,
т.е. за цялото количество от произведени през периода 350 втулки
0,09*350 = 31,50 лв. преразход,
който ще осчетоводим чрез записа:
Д-т с/а „Разходи за възнаграждения и осигуровки”.........350*1,87.....................654,50
Д-т с/ка „Отклонения между нормативна и фактическа себестойност”
- п-да стоманени втулки Ф76/34
- разходи за възнаграждения и осигуровки...............350*0,09...................31,50
К-т с/а „Задължения по възнаграждения и осигуровки”.......350*1,96...... 686,00
Отклоненията от количествените нормативи за жертвани в новосъздадения
продукт или услуга трудови разноски са сигнали за нарастване или снижаване на
ефективността на труда. Така
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например (20), една по-висока скорост на разпробиването със свредло Ф 30,
може да доведе до съкращаване на времето за операцията от 6 на 5 мин. (вж.
т. 11 от Технологичната карта), което да породи следните отклонения и счетоводни записвания:
Норм. цена на 1ч. труд*(Норм. за време за 1-ца - Факт. време за 1-ца)
1,87лв*(25’40” – 26’40”) =1’* -1,87лв/60’ = - 0,03лв*350 бр. = -10,50 лв. икономия
Д-т с/а „Разходи за възнаграждения и осигуровки”.........350*1,96.....................654,50
Д-т с/ка „Отклонения между нормативна и фактическа себестойност”
- п-да стоманени втулки Ф76/34
- разходи за възнаграждения и осигуровки...............350* - 0,03..............- 10,50
К-т с/а „Задължения по възнаграждения и осигуровки”.....350*1,87......644,00
Горепосоченото счетоводно записване представя нагледно основния недостатък на Standard costing-а. Вероятно сте го забелязали: стругарят увеличи ефективността на труда си чрез съкращаване на времето за разпробиване, това намали
разноските на предприятието, а системата му намали заплатата!!! Защо тогава
да го прави?!
Има подходи и практика по преодоляване на горното демотивиращо персонала
обстоятелство. Счетоводният израз на един такъв
пример (21) ще е следния:
Д-т с/а „Разходи за възнаграждения и осигуровки”.........350*1,96.....................654,50
К-т с/а „Задължения по възнаграждения и осигуровки”.....350*1,96............654,50
Д-т с/ка „Отклонения между нормативна и фактическа себестойност”
- п-да стоманени втулки Ф76/34
- разходи за възнаграждения и осигуровки.............350* - 0,03.............. - 10,50
К-т с/ка „Фонд за допълнително финансово стимулиране”................. 10,50
Отново статията е „червено-черна” и се практикува само тогава, когато няма
да наруши основното счетоводно уравнение А – З = СК-л. Със сумата от икономията можем изцяло да стимулираме стругаря, а можем и да я разпределим между него
и предприятието, за да се създават технически и технологични условия за повишаване ефективността на труда.
Тъй като общо производствените и извънпроизводствените разноски в практиката винаги се начисляват и разпределят по норматив, а разликите между нормативни и фактически се установяват е осчетоводяват периодично, то при текущият
контрол на себестойността се ползва величината на стандарта, т.е.
в примера (22) с втулките 350 бр. *10 лв. = 3 500 лв. общо производствени
разноски.
При хипотезите само на примери (17, 19 и 20), партидата „350 бр. Стоманени втулки Ф76/34” към с/ка „Отклонения между нормативна и фактическа себестойност” ще изглежда така:
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Фиг. 1

С/ка
„Отклонения между нормативна и фактическа себестойност”
- п-да 350 бр. стоманени втулки Ф76/34
(70)

- 18,38

(72)

31,50

(73)

- 10,50

S-do:

2,62

Моделът, по който ще се извърши корекцията на стандартната до фактическата себестойност, ще е следният:
Фиг. 2
С/ка

С/ка

«Разх. по икон. Ементи»

«Разх. по направления»

фактически м-ли

станд. за колич х станд. за цена

фактически труд

станд. за време х станд. за цена

общопроизводств.

база х стандарт

С/ка
«Продукция»

производствена себ-ст

С/ка
Откл. м/у нормативна и фактическа с-ст”
- п-да 350 бр. стоманени втулки Ф76/34

S-do

2.62

2.62

2.62

Нормативи могат да бъдат разработвани и отклонения могат да бъдат отчитани
и при извънпроизводствените разноски, например за канцеларски материали, реклама, гаранционно обслужване, промоционални отстъпки, поддръжка на софтуер и
т.н. Те могат да бъдат нормирани абсолютно (сами за себе си), например „100 лв.
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месечно за реклама”, но могат да бъдат фиксирани като отношение, например „за
реклама 20% от икономиите в производствената себестойност”. Когато се ползва
втория подход, добре ще е да се внимава, как базата за определяне на стандарта, ще
влияе върху ефективността на извънпроизводствените разноски.
Заключение
Предложеният в горният текст проект на система за нормиране и отчитане на
разноските е съобразен с продукта, технологията и организацията на конкретен
производствен бизнес. Във всеки друг конкретен случай, той би имал своята
конкретика, но това не означава, че не може да се ползват предложените тук идеи и
подход.
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Англия, Федералната резервна система на САЩ и Европейската централна банка,
функциите на централните банки, разграничение на парите на фидуциарни и
фиатни, новите и усъвършенствани защитни елементи за сигурност на швейцарския франк, британската лира, щатския долар и еврото, мобилното приложение
за IOS, Android. Изследването достига до извода, че емитирането на нови банкноти с нови, по-усъвършенствани елементи за сигурност от централните банки и на
изваждането на старите, проблемни емисии от паричната циркулация е важно
условие за поддържане на макроикономическа и финансова стабилност.
Ключови думи: емисия на пари, централна банка, емисионен институт, фидуциарни и фиатни пари, частни пари, полимерни банкноти, банкноти в циркулация.
Abstract: Scientific material makes a comparative analysis of new emission policies to
issue banknotes held by central banks - the National Bank of Switzerland, the Bank of
England, the Federal Reserve System the USA and the European Central Bank, the
functions of central banks, the fiduciary and fidutiary money, the new and improved
security features of the Swiss franc, British pound, US dollar and EURO, the mobile app
for iOs, Android. It reaches the conclusion that the issue of new banknotes with new more
advanced security features of the central banks and the removal of old issues of monetary
circulation is an important policy for macroeconomic and financial stability.
Key words: issue/ emission of money by banks, central bank, emission institute, fiduciary
and fidutiary money, private currency, polymer banknotes, banknote circulation.
Състоянието на банковата система на страните се определя от монетарните политики на техните централни банки. Те регулират и контролират дейността на всички институции от банковата система, осъществяват реална емисия на банкноти и
монети. Първоначално функциите по размяната, съхранението и отчета на стоковите пари се изпълнява от храмовете. Постепенно с развитието на стоково-паричните
отношения се появяват специализираните финансови посредници, дейността на които се контролира от държавата. Така се появяват банките. Сред изследователите на
проблема няма единно мнение за това къде и кога е основана първата банка в света.
По мнението на финансисти, първото държавно банково учреждение е с начало
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1694 г. на територията на Англия, а първата банка с частна форма на собственост е
основана преди това в 1157 г. във Венеция. Основател е италианския херцог
Виталис. Историците имат друга гледна точка – превеждат аргументи в полза на това, че през 1407 година в Генуа се открива Banco di Giorgio (в превод „банка Свети
Георги”), която просъществува до 1805 година.
Първите банко подобни учреждения възникват между 2000 и 3000 г. преди
Христа във Вавилон в Месопотамия и те предшестват монетите. Храмовете и монархическите дворци са използвани за съхранение на зърно, земеделски продукти и
ценни метали. Предшественик на банковата система може да се намери във Вавилон преди повече от 3000 г. Причината за откриването му е златото. Първата известна
в света търговска банка е споменатата по-горе банка Свети Георги, обединяваща
Compère di San Giorgio. Най-старата и действаща банка на планетата е италианската
Monte dei Paschi di Siena. Тя е наричана фамилиарно „il Monte”, основата през далечната вече 1472 г. с покровителството на Република Сиена, тогава град-държава, а
днес италианско градче с около 50 хил. жители. Учредяването е станало с решение
на Генералния съвет на Републиката като целта на банката е да предоставя заеми на
„бедни и нещастни или нуждаещи се лица”. Смята се, че това финансово учреждение е първата настояща банка, която предоставя банкови гаранции.1
Следователно, еволюцията на банките започва от древните градове-държави, минава през някогашните антични търговци на пари и лихвари, продължава и
днес, когато банката е финансова институция, предлагаща по-широк кръг от финансови услуги.
²
I. Централните банки в техния съвременен вид съществуват сравнително неотдавна. В ранните стадии на развитието на капитализма отсъства рязко разграничаване между централни (емисионни) и търговски банки. Паричната емисия се осъществява от всяка друга банка, която разполага с достатъчно златни резерви. В процеса на развитието на кредитната система, паричната емисия се концентрира в няколко крупни банки, ползваще се с обществено доверие. То обезпечава широкото
използване на банкнотите и монетите в платежния оборот. В течение на времето отслабва тясната зависимост между емисията на банкноти и златния, банков запас.
Възниква необходимостта от контрол върху паричната маса в обращение. Постепенно този процес довежда към монополно закрепване на правата по паричната емисия
към една банка. Първоначално тази банка се нарича национална или емисионна, а в
последствие централна. Това съответства на нейното важно положение в кредитната
система на страната.
В края на 19 и началото на 20 век в голяма част от страните най-крупните банки, използващи се с всеобщо доверие започват да обслужват правителството. В резултат на това, те получават изключително право на емисия, контролни функции и
надзор върху другите кредитни учреждения. Първата централна банка „Stockholms
Banco” е основана през 1656 година от холандеца Йохан Палмструх. Тя първа в
Европа започва да печата банкноти на хартия, получава кралската привилегия от
Карл Густав X. Смята се, че тя е предшественик на Sveriges Riksens Ständers Bank

1

http://imworld.ru/raznoe/samy-j-pervy-j-bank-v-mire.html / Самый первый банк в мире. (2014-15-11)
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или Шведска кралска банка и е основана от Йохан Уитмахер през 1657 г. като
функционираща и до днес.2
Централните финансови институции се формират по свой специфичен начин:
o Банката на Англия3 като първообраз на централна банка е основана в 1694
година.4 Тя е частна компания и представлява финансовия орган на правителството. Още през 1718 г. започва да контролира емисията на правителствените ценни книги. В 1844 г. в съответствие със Закона Пил (Bane
Charter Act of 1844) получава монополното право за банкова емисия на
банкноти;
o Във Франция първия опит да се създаде Централна банка е предприет още
в 1716 г., но след рязкото падане на курса на акциите на банката е обявена
във фалит. Вторият опит е предприет по инициатива на консула на
Наполеон. В 1800 г. е основана Банката на Франция като акционерно
общество. Първоначално емисионните пълномощия се ограничават само
на територията на Париж, но от 1848 г. Банката на Франция получава право на емисия на парични знаци на цялата територия на Франция. Част от
акциите са собственост на Наполеон, но е национализирана през 1945 г.;
o Централната банка на Германия – Рейхсбанк е създадена през 1876 г. с
цел регулиране на паричното обращение на територията на цялата страна.
Първоначално тя не придобива изключителното право на банкова емисия,
за която отговаря Райхсканцлера на Германия. Със Закон от 1924 г. е
призната като независим от правителството орган, но след 1939 г. отново
е под контрола на фюрера. След Втората световна война централните
банки на двете Германии се развиват в различни посоки. В 1948 г. Западна
Германия по примера на Федералната резервна система на САЩ създава
Банка на немските земи (Банка на немските земи) и Централни банки на
земите, които в 1957 г. се реорганизират в Немска Федерална Банка
(Бундесбанк). В Източна Германия – Емисионната банка и Немски Жиро
Банк, след валутната реформа от юли 1948 г. се преобразуват в Немска
емисионна банка, а през 1968 г. в Държавна банка на Германската демократична република;
o През 1903 г. националният съветник Фулер на Правителството на Шерер
предлага Законопроект за създаване в Швейцария на централна банка.
Федереланият закон за Национална банка е приет на 6 октомври 1905 г. и
в стъпва в сила от 16 януари 1906 г. Националната банка на Швейцария
започва работа на 20 юни 1907 г. чрез своите представителства в пет града –
Базел, Берн, Женева, Сан Гален и Цюрих. В настояще време представителства на централната банка са открити още в Лозана, Лугани и Люцерн.
Националната банка на Швейцария има особен статут на акционерно дружество и се регулира със специални положения от Федерелния закон –
55% от нея принадлежи на държавни учреждения, останалите 45% се
търгуват на фондовия пазар, принадлежащи на частни лица;

2

http://pro.lenta.ru/money/news/sweden/ 1668 год Швеция создан первой в мире государственный центральный банк. (2015-15-11)
3
Bank of England или формално „Governor and Company of the Bank of England”.
4
След като лондонските банкери отказват да предоставят на крал Вилхем III поредния
кредит, той учредява Банката на Англия, която получава неограничено кредитиране.
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o Първи опит за създаване на централно банкиране на САЩ е направен веднага след приключването на Войната за независимост на САЩ от Англия
(1775-1783 г.). Инициатор за създаването на Северно Американската банка е Робърт Морис. Подобно на Централната банка на Англия, Северно
Американската банка получава монополното право да емитира пари, с
които могат да се изплащат задължения към правителството, дългове отпуснати в благородни метали. С приемането на новата Конституция
(1787 г.) се създава силно и централизирано управление (федерация вместо конфедерация). Създава се първата банка на САЩ, която просъществува до 1811 г. Основател е министъра на финансите Александър Хамилтън.
В 1816 г. се приема втората възможност за създаване на втора централна
банка на САЩ. Тя е оформена като частна корпорация – 1/5 от акциите са
притежание на федералното правителство. То назначава част от борда на
директорите, но прекратява своето съществуване през 1836 година.
Едва през 1910 г. Пол Уорбърг предлага да се избягва термина централна банка, а да се използва името Федерелна резервна система [Federal Reserve System,
Federal Reserve (Fed)]. Тя официално е учредена на 23 декември 1913 г. когато президента Томас Уилсън5 подписва Закон за федералния резерв (англ. Federal Reserve
Act). Той изпълнява функциите на централна банка, контролира парично-кредитната емисия, определяйки цялостната монетарна политика на страната. Институцията
има право да емитира американски банкноти. Състои се от Съвет (борд) на управителите, дванадесет регионални резервни банки, наричани „ръцете на федералния резерв” и техните клонове. Всяка банка членка е частна банкова институция. Федерелната резервна система на САЩ е комплекс от търговски банки, изпълнявайки ролята на централна банка на САЩ. По структура на собственост на капитала е частна
организация, но в управлението и основна роля играе държавата.
o По специфичен и твърде оригинален начин се създава съвременната
централизирана банкова система на Европейския съюз, която е продукт
на „най-мащабната монетарна реформа от световен мащаб.” Тя включва
европейската система на централните банки, евросистемата и европейската централна банка. Европейската система на централните банки обхваща
европейската централна банка и националните централни банки на всички
държави членки на Европейския съюз, независимо дали са приели или не
колективната европейска валута евро. Евросистемата включва европейската централна банка и националните централни банки на страните, които
са приели еврото като законно платежно и разчетно средство на своята територия, т.е. Еврозоната. Евросистемата и европейската система на централните банки ще съществуват паралелно, докато в общността членуват
държави членки извън еврозоната.
Европейската централна банка се определя като „уникален орган на европейския съюз”. Тя е създадена като център на Евросистемата и на европейската система
на централните банки и притежава определена правосубектност според международното публично право. Европейската централна банка е основана през 1998 г. с
подписването на Договора от Амстердам. Тя е наследник на Европейския паричен

5

Thomas Woodrow Wilson е двадесет и осмият президент на САЩ (1913-1921 г.), учен и
ректор (президент) на университета в Принстън.
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институт и има изключителното правомощие да печата евро банкноти.6 Държавите
от еврозоната имат право да секат монети, само след одобрение от ЕЦБ. През май
2010 г. 27-те члена на Европейския съюз решават да създадат Европейския фонд за
финансова стабилност. Основната задача на Европейската централна банка е да поддържа ценовата стабилност (да контролира инфлацията), по-специално в страните,
които използват еврото и да поддържа стабилността на финансовата система. Тя гарантира необходимия контрол над финансовите пазари и институции. От ноември
2014 г. поема нови задачи за банковия надзор в рамките на единния надзорен механизъм.7
От гледна точка на собствеността върху капитала централните банки се разделят на:
 държавни – капиталът, на който принадлежи на държавата (например,
централните банки на Великобритания, ФРГермания, Франция, Канада,
Китай и Руската федерация;
 акционерни (в САЩ);
 смесени – акционерни общности, част от капитала на които принадлежи
на държавата (в Япония и Белгия).
Някои централни банки са образувани като държавни, например в ФР Германия,
Руската федерация и Китай, други – са създавани като акционерни, а след това са
национализирани по подобие на тези във Франция и Великобритания.
Въз основа на коментирания по-горе преглед могат да се посочат следните поважни изводи:
Първо, Първите емисионни банки възникват преди повече от 300 години след
продължителен период на развитие на търговските банки. В края на 19 – началото на 20 век в повечето страни паричните емисии са съсредоточени в една централна банка, като например Банката на Франция, която е става единен емисионен
център в 1848 г., Райхсбанката, банката на Испания в 1874 г. и Федерелната резервна система на САЩ - 1913 г.;
Второ, В развитите страни пълномощията на централната банка са закрепени за определени банки в средата на 19 – началото на 20 век. След Втората световна война започва процес на усилване на позициите на централните банки във
финансовата система и постепенно превръщане в органи за държавно регулиране
на икономиката;
Трето, След Втората световна война някои новосъздадени централни банки
се учреждяват като държавни институции, като например Немската федерална
банка след 1957 г., резервната банка на Австралия 1960 г. Процесът на разпадането на колониалната система се съпровожда със създаване на централни банки в
„младите” самостоятелни държави от Азия, Африка и Латинска Америка;
Четвърто, Централните банки на страните се именуват по различен начин,
като например: народни – Народна банка на Китай, държавни като Държавна

6

Съгласно член 128, параграф 1 от Договора и член 16 от Устава на ЕСЦБ Управителният
съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) има изключителното право да разрешава емитирането на евробанкноти в рамките на Съюза.
7
http://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.bg.html;
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_bg.htm (2014-16-11)
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банка на Виетнам, емисионни или резервни – федерелната резервна система на
САЩ, национални – националната банка на Швейцария, федерални – Немската федерална банка или просто Банка на Англия. Това подчертава, че те заемат изключително важно място в икономическия живот на страните;
Пето, Капиталът на централните банки може да бъде собственост на държавата, принадлежащ на частни акционери или да се намира в смесена форма на
собственост, когато държавата владее част от капитала на банката. Например,
централната банка не винаги е държавна банка – в САЩ, Италия и Швейцария
държавата не владее капитал от централната емисионна банка, в Белгия на държавата се падат 50%, а в Япония – 55%. С други думи, в повечето развити страни
централните банки не принадлежат на държавата, в отделни страни нейни акционери са търговски банки и други финансови институции. Независимо от това дали принадлежи или не принадлежи капитала на държавата, винаги между нея и
правителството съществуват тесни контакти;
Шесто, Регулирането на дейността на централната банка е един от аспектите на взаимоотношенията на централната банка с органите на държавна
власт. В настояще време голяма част от държавите предоставят на централната банка по-голяма самостоятелност и независимост от правителството. Те се
явяват необходимо условие за осъществяване на стабилна и ефективна паричнокредитна и валутна политика;
Седмо, Необходимо е да отбележи, че централни банки, които по закон са
подотчетни на Парламентите на страните като Швеция, Германия, САЩ, Швейцария, Холандия притежават по-голяма самостоятелност за разлика от другите –
преобладаващата част от банки, подотчетни на Министерствата на финансите.
II. Според Пол Самуелсон централната банка е „банка на банките”, „банка на
правителството” и като „всяка централна банка има една основна функция да осъществява контрол за паричната маса и кредита в икономиката”. За последните двадесет години теория и практическа дейност централните банки претърпяват значителни изменения. Елементи на „най-добра практика” (best practice) в основата на
стандартните рекомендации на международните финансови организации, като Международния валутен фонд, в голяма степен отразяват така наречения „неолиберален” подход към политиката на централните банки, (Epstein 2003).8 Основните рекомендации включват:
‐
независимост на централната банка;
‐
приоритет за ценова стабилност, включително период към инфлационно
таргетиране;9

8

Джеральд Эпштейн. Центральные банки как агенты экономического развития/
http://www.pronchatov.ru/MyWorks/AoED/Epstein(rus).pdf ; Цит. по: Epstein, Gerald (2003).
‘Alternatives to Inflation Targeting Monetary Policy for Stable and Egalitarian Growth: A Brief
Research Summary’, www.umass.edu/peri
9
Таргетиране [targeting, от англ. target (цел)] – механизъм за реализация на определена стопанската политика на държавата или отделна банка, предприятие, изразяващ се в избор на някаква икономическа „мишена”, на която е необходимо да се въздейства, за да постигнат определени резултати и цели. Инфлационното таргетиране е комплекс от мерки, прилагани от
държавните органи на власт, най-вече централната банка с цел контрол над равнището на
инфлацията в страната. Таргетирането на инфлацията се състои от следните няколко етапа:
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използване на косвени инструменти на парично-кредитните политики
(например, регулиране на краткосрочните лихвени процентни ставки) и
отказ от преки инструменти за регулиране (такива като устанавяване на
„кредитни тавани”), (Bernanke et al., 1999).10

В специализираната литература се срещат различни мнения по изпълняваните
от централната банка функции. Преобладаващата част от изследователите11 считат,
че основните признаци за централна банка e в изпълнението на следните функции:
‐
унификация и емисия на национални банкноти;
‐
осъществяване на банкови функции за правителството;
‐
изпълнение на функцията „банка на банките”;
‐
изпълнение на функцията кредитор от последна инстанция за банки, а в
някои случаи и за финансовата система в цялост;
‐
провеждане на парично-кредитна политика с цел въздействие върху равнището на валутния курс и нивото на цените в страната;
‐
регулиране на процеса по кредитиране на икономиката.
Според автора, съществуват още три функции на централните банки, които
често се изпускат. Първата е преразпределителна функция, която е свързана с това,
че политиката на централната банка оказва различно влияние на обособените групи
икономически агенти: работници и собственици на капитал, заемополучатели и кредитори, финансов сектор, промишленост, производители на търгуеми и нетъргуеми
стоки. Втората по-рядко коментирана функция е политическата. Политическата роля на централната банка се обсъжда в основата на контекста за нейната независимост. При това се подчертава, че независимостта на централната банка влияе положително върху нейната способност да контролира инфлацията. Третата функция –
местоположение на кредитните ресурси. Централната банка може умишлено и неумишлено да въздейства на рентабилността и приложението на кредита за различните отрасли на икономиката.
Проф. Джералд Епщайн застъпва становището, че „централните банки са
агенти за икономическо развитие”, становище към което се придържаме и ние. Той
пише, че „„използваната дума „агент” в дадения случай подчертава, че централната
банка провежда осъзната политика по съдействие на икономическото развитие на
страните.” В настояще време, съгласно господстващата гледна точка ролята на
централните банки се ограничава с поддържането на „макроикономическа стабилност”, в това число и стабилност на финансовата система. В миналото централните
банки са изпълняват по-широк обхват от функции като „ключови агенти за икономическото развитие.”

9 Установаване на плановия показател на инфлацията за определен период от време, обикновено за една година;
9 Избор на подходящ и ефективен монетарен инструментариум за контрол над равнището на
инфлацията;
9 Прилагане на избрания инструментариум в зависимост от текущата необходимост;
9 Сравняване на равнището на инфлацията в края на отчетния период със заплануваните показатели и анализ на ефективността на проведената монетарна политика.
10
Bernanke, Ben S., Thomas Laubach, Adam S. Posen and Frederic S. Mishkin (1999). Inflation
Targeting: Lessons from the International Experience. Princeton NJ: Princeton University Press.
11
Джеральд Эпштейн, цит. произв., с. 11-12
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Централните банки в развитите страни изпълняват повече регулиращи и
контролни функции. В контекста на научната разработка бихме могли да очертаем
следните по-важни функции на централната банка, а именно:
o Емисионна функция, включваща емисията на наличности и организацията
на паричното обращение, законодателно закрепена като „монопол на
централната банка”;
o „Банка на банките” и „кредитор от последна инстанция”. Централната
банка няма правомощия над предприятията, фирмите и домакинствата.
Нейните правомощия се простират „клиентелата” от търговски банки и
други финансово-кредитни учреждения. В този смисъл централната банка
установява нормална среда за тяхното ефективно функциониране, а те демонстрират добри професионални практики;
o „Банкер на правителството” – обезпечава натрупването и съхранението
на златно-валутните резерви, монетарната политика по кредитиране на
държавните институции и покупка на държавни дългови книжа чрез защита на интересите на правителството. В качеството на банкер на правителството централната банка встъпва като касиер, кредитор и финансов
агент;
o Регулираща функция – централната банка встъпва като „банков диригент”
на лихвените равнища, управлението и регулирането на дълга, паричните
агрегати и ликвидността на банковата система като цяло;
o Надзорна и контролна функция – контролира депозитните задължения на
търговските банки, прилагането на Базелските банкови споразумения
(Bassel I, II и III)12, операциите на банките на деривативния борсов и околоборсов пазар;
o Външно икономически функции по прилагането и спазването на межднародно приети ангажименти, изискуема монетарна дисциплина, задължения на страната и управление на държавния дълг.
Необходимо е да отбележим, че всички функции са взаимно свързвани и допълващи се величини. Те осигуряват механизма и инструментите на въздействие
върху банковите и не банкови икономически агенти.
Емисионната политика на централната банка обхваща политиките, методите,
техниките и инструментите за емисия на банкноти и монети с цел функциониране
на нормално парично обращение. Налага се мнението, че емисионната политика на
централната банка включва:
9 Паричната емисия – пускането на банкноти и монети в циркулиращото парично обращение;
9 Купюрен състав на емисията – издадените парични номинали от банкноти
на емисията;
9 Купюрен строеж – относителния дял на всеки вид банкноти в общата парична маса;
9 Парични агрегати като мярка на количеството пари в обращение, параметри на агрегатното предлагане на пари;
9 Парична маса – показател «пари в обращение» или пари извън паричнофинансовите институции.

12
Revised Basel III Leverage Ratio. Visual Memorandum.
©2014DavisPolk&Wardwell LexingtonAvenue| NewYork, NY10017.
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Към цитираната концепция бихме могли да откроим следните по-важни моменти на емисионната политика на централната банка (issue/ emission of money by
banks): разработване и представяне на проект за парична емисия на банкноти и монети, вземане на конкретно решение за нова паричната емисия, регистрация на емисията, преследвани цели и политики, купюрен състав, строеж на емисията и монетарна политика по изкупуване на предходни банкови емисии. Пускането в обращение на парични знаци във всички техни формати води до увеличение на паричната маса в обращение. Това при определени обстоятелства води до инфлация или
до обезценяване на книжните пари.13 Основните форми на централната емисия са
емисиите на кредитни пари – банкноти, депозитно-чекова емисия и ценни книжа.
В контекста на разглежданата материя е необходимо да се очертае разделянето
на паричните знаци на две групи:
• Фидуциарни пари (от лат. fiducia – доверие, англ. fiduciary money) средства за обращение, стоковата стойност, която е под номиналната. Те
не са обезпечени с металически запаси от емисионната банка, в частност книжни пари, обезпечени с дългови ценни книжа и функциониращи като
платежно средство с определен държавен закон, указващ тяхното приемане по номинала. Стойността на фидуцираните пари съществува за сметка
на „вярата на хората”, че те могат да бъдат обменени за нещо ценно;
• Частни пари (англ. private currency) – не държавни фидуциарни пари,
емитирани и използвани в сферата на паричното обращение от частни институционални субекти. В много страни по света емитирането на такъв
вид пари е строго регламентирано и забранено със закон. В Шотландия и
Северна Ирландия държавата предоставя лиценз на частни банки да емитират собствени книжни пари;
• Фиатни пари (от лат. fiat - декрет, указание, за да бъде така, англ. fidutiary
money) – парите като законно платежно средство, номиналната стойност
на които е установена, обезпечена и гарантирана от държавата посредствум своя авторитет, власт и институции. Основните механизми за обезпечение на фиатните пари са свързани с ограничаването на наличието на
други валути на територията на държавата, необходимостта от фиатна валута за изплащане на установени от държавата данъци, сборове и валутни
интервенции на централната банка. Към фиатните пари се отнасят щатския долар, еврото и другите резервни валути. Държавата задължава своите граждани да приемат банкнотите и монетите в качеството им на законно платежно средство на своята територия. Те съществуват в различни
форми като банкноти, монети, безналични пари и електронни пари.
Следователно, когато анализираме съвременните аспекти на емисионните политики на централните банки ние имаме в предвид:
Първо, в повечето развите страни централните банки в началния период от
своето развитие са представлявали частни учреждения (Googhart 1998; Capie et
al. 1994). Изследователите, занимаващи се с историята на централните банки
често спорят за това, в какъв момент първите централни банки в една или друга
страна се превръщат в „пълноценни” централни банки;

13

http://www.fin-kredit.com/banks.html (2014-18-11)
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Второ, емисионната дейност и политика е изключителен приоритет, монопол
на централната банка, която е лицензирана и оторизирана да „пуска” в обръщение нови парични знаци;
Трето, фиатните пари като законно установено платежно и резервно средство в рамките на определена страна или общност са банкови пари с определена
гаранция;
Четвърто, новите проекции на монетарните политики на централните банки
на четирите центъра на монетарно съперничество са от особена важност за
индустриалното развитие на страните.
III. Новатор за тези процеси е емисионна, парична политика на Националната
банка на Швейцария. Тя „диктува модата” в тази насока, защото иновациите в паричната емисия първо се демонстрират от нея и второ – всички следват новите реалностите в тази област. Новите емисионни политики на Националната банка на
Швейцария се простират върху:
a) характеристиките на валутата „шедьовър” – швейцарския франк.
Швейцарският франк е резервна, изключително „убежищна” валута на швейцарската конфедерация. Използваният знак Fr или SFR, немски „Franken”, френски
и романски - франк, италиански – „франко” с буквен код CHF e валута и законно
платежно средство на Швейцария, Лихтенщайн, Кампионе д’Италия, използван още
в германския анклав Бюсинген. Швейцарският франк е единствената версия на
франка, който все още се издава в континентална Европа. На латински „CH” означава Confoederatio Helvetica.14
b) банкнотите в циркулация, посочени в следната таблица.
Таблица №1. Банкноти в парична циркулация
Деноминационни
пари
1'000
500*
200
100
50
20
10
Общо

Сума
в швейцарски
франкове

Процентно
съотношение

Част от
банкнотите*

36'499'207'000
113'378'500
8'328'580'400
10'150'627'700
2'336'244'050
1'597'739'420
709'365'930

61.1%
0.2%
13.9%
17.0%
3.9%
2.7%
1.2%

36'499'207
226'757
41'642'902
101'506'277
46'724'881
79'886'971
70'936'593

9.7%
0.1%
11.0%
26.9%
12.4%
21.2%
18.8%

100.0%

377'423'588

100.0%

59'735'143'000

Процентно
съотношение

* швейцарските банкноти в обращение средно през 2013 г., които принадлежат на
шестата серия.

14

Виж: http://currencyguide.eu/chf/chf.html (2014-16-11)
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Графически за периода 1907-2012 г. динамиката на банкнотите в циркулация е
представена в диаграма №1.

Деноминационният строеж на банкнотите в обращение15 за различните номинали от шеста серия е както следва, посочен в Диаграма №2.

c)

новите защитни елементи, някои от които нямат аналог в света, други се
патентоват от централните банки на водещите свободно използваемите
валути. Типични за швейцарската валута са следните няколко характерни
черти, а именно:

9 тъй нар. „специални защити” – в левия край на лицевата страна на банкнотите на 8 места по 8 различни метода е изписан номинала на банкнотата. Местата
симетрично са маркирани с букви – A, B, C, D, E, F, G и H;
9 Обозначените с цифри на: лицевата страна от 1 до 6 и на обратната страна
от 1 до 3 показват някои характерни защитни елементи на швейцарските банкноти.
Виж съответно: лице (аверс) – гръб (реверс) на банкнотата, номинал 100 CHF:

15

http://www.snb.ch/en/iabout/cash/id/cash_circulation (2014-08-11)
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Лицева страна на банкнотата

Гръб на банкнотата

Лицева страна на банкнотата
Специални защити, елементи за сигурност – изписване с букви:
[А] иридисцентен образ на номинала (същият метод като на перлената ивица) –
забелязва се само под определен ъгъл на светлина;
[B] воден знак на номинала – забелязва се само срещу светлина;
[C] релефни цифри на номинала – забелязват се под всякакъв ъгъл на наблюдение;
[D] „избродирани” цифри на номинала чрез микро лазерна перфорация – при 10, 20
и 50 франка са перфорирани само контурите, при по-големите номинали: 100,
200 и 1000 франка са изцяло перфорирани. Те се забелязват само срещу силен
светлинен източник или слънчева светлина;
[E] изписване на номинала с оптически вариращо мастило – цвета на номинала се
променя от различен ъгъл;
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[F] числото на номинала – вижда само под ултравиолетова светлина;
[G] „метализирано мастило” на номинала – под ъгъл на наблюдение блести като
метална повърхност, намагнетизирва се;
[H] „скрит образ” на номинала – забелязва се само при разглеждане под точно определен ъгъл на наблюдение.
Елементи за сигурност – изписване с цифри:
(1) съвпадащи се фигури – при поглед през светлина елементите на швейцарския
кръст съвпадат симетрично и образуват цялата фигура;
(2) воден знак на портрета – забелязва се само срещу светлина с обем на изображението;
(3) тъй нар. „плетеница” – финни, преплетени линии могат да променят цвета от
линия на линия, или в рамките на самата линия.
(4) „кинеграма” – в средата на банкнотата е тъй нар. кинеграма: номинала на банкнотата, изобразен на специално сребърно фолио, изглежда като че се движи.
Две други по-малки кинеграми изобразяват швейцарския кръст и монограма на
Швейцарската национална банка: SNB. Формата на кинеграмата, позиционирането на двете по-малки кинеграми и движението на номерата се различават при
различните деноминации. Тест за проверка – при „огъване” на банкнотата, хартията и релефния печат на кинеграмата се „движат”, число се появява по кинеграмата, швейцарските кръстове и монограми също изглежда, че се движат.
(5) Микротекст;
(6) Символ за хора със зрителни увреждания – релефни, не „къртещи” се елементи.
Осезаем символ на допир с различен за всяка деноминация релеф се намира в
долния край на предната част на всяка банкнота.
Гръб на банкнотата
(1) Сериен номер – всяка банкнота има сериен номер на две различни места и в два
различни цвята. Серийният номер е комбинация от букви и цифри;
(2) Метализирана нишка – е вградена в хартията и се очертава като серия от сребърни тирета или пунктири на гърба на банкнотата. Когато се гледа към светлина, нишката се появява като непрекъсната линия;
(3) Микротекст – от двете страни на банкнотата, кратък текст за изобразената личност на портрета се възпроизвежда в печат, толкова малък, че е необходима мощен увеличителен уред за да се прочете.
d) нова по-гъвкавата монетарна политика по отношение на емитиране и
обратно изкупуване (изтегляне) на част от номиналите в обращение, съответна серийна емисия.
Например, през 1907 г. Швейцарската национална банка поема издаването на
банкноти от кантоните и различните банки. Въведени са купюри от 50, 100, 500 и
1000 швейцарски франка. 20 франкови банкноти са въведени през 1911 г., последвани от 5 швейцарски франка през 1913 година. През 1914 г. Министерството на финансите на федерацията издава книжни пари в купюри от 5, 10 и 20 франка. Тези
банкноти са издадени в три различни варианта: френски, немски и италиански. Държавната банка за заеми емитира банкнота от 25 франка същата година. През 1952 г.
Националната банка спира издаването на банкноти от 5 франка, но въвежда нова
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банкнота от 10 франка (през 1955 г.). През 1996 г. банкнота с номинал от 200 швейцарски франка е въведена като издаването на 500 франка е преустановено.
Осем серии банкноти са били отпечатани от Националната банка, шест от които са били изтеглени за използване от широката общественост. Шестата серия от
1976 г., проектирани от Ърнст и Урсула Хийстанд, изобразяващи лица от света на
науката са изтеглени и ще загубят изцяло стойността си на 1 май 2020. До 2010 г.
голям брой банкноти от тази серия все още не са обменени, въпреки че не са законно платежно средство за повече от 10 години.
Седмата серия швейцарски франкове е отпечатана през 1984 г., но се е съхранявала като резерв, готов да бъде използван, ако например банкнотите, които се използват масово се фалшифицират. Когато Швейцарската национална банка реши да
разработи нови възможности за сигурност и да се откаже от концепцията на резервната серия, банкнотите от тази серия ще бъдат унищожени.
Настоящата осма серия банкноти е била проектирана от Йорг Зинцмайер с основна тема изкуствата и е въведена в обращение през 1995 година. В допълнение с
нов дизайн, тази серия швейцарски франкове е различена от предишните по няколко
признака. Най-важната разлика от практическа гледна точка е, че рядко използваната 500 франкова банкнота е заменена с нова от 200 франка, указваща се по-успешна
от старата. Базовите цветовете на новите банкноти са подобни на старите. Двадесет
франковата банкнота е променена от синьо към червено, за да се предотврати често
объркване с 100-те франка. Номиналът от 10 франка се видоизменя от червено към
жълто. Размерът на банкнотите е променен, като всички банкноти от осма серия са с
една и съща височина (74 мм), а ширината се увеличава със стойността. Новата серия съдържа повече защитни елементи, в сравнение с предишната. Много, но не
всички от тях са на видимо място, широко рекламирани, в контраст с предишната
серия, където повечето са били държани в тайна.
Всички настоящи банкноти швейцарски франкове са четири езични – показват
цялата информация в четирите, използвани национални езика.
Когато 5-та серия загуби своята валидност в края на април 2000 г., банкнотите,
които не са разменени на обща стойност от 244.3 млн. швейцарски франка и в съответствие с швейцарското законодателство са прехвърлени на Швейцарския фонд за
катастрофични загуби.
През февруари 2005 г. е обявен конкурс за проектиране на 9-та серия на тема
„Швейцария е отворена към света”, планира се да бъдат въведени в обращение около 2010 г. Резултатите са обявени през ноември 2005 г., но избрания дизайн привлече повече критики от широката общественост.
Швейцарската национална банка издава колечествено голям брой банкноти и
чувстветелен обем от тях обратно се изтеглят от обращение. През 2013 г. около
433 000 000 банкноти са емитирани и 419 милиона са получени. При средно обращение на банкноти 377 млн. се изкупуват обратно от националната банка – 1.1 пъти
средно през 2013 г., което е под дългосрочната средна стойност от 1,5. Илюстрацията показва, че годишната деноминация, е различна за всеки вид номинал. Като
цяло, големите деноминации се «връщат» към SNB по-често, отколкото малките.
(Виж Диаграма №3).
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e) налице са нови проекти за нов дизайн на швейцарския франк – представените проекти са общо 11, като първият приз е на Krebs Manuel, от Zurich.
Вторите призове, съответно на Pfrunder Manuela и Woodtli Martin от Zurich са
също много престижни и интересни. Характерно за тях са новите, „скрити”
защитни елементи, пъстрата цветова гама и използването на полимерни материали в хартията. Номиналите от банкноти ще бъдат същите, като предишните
емисии от 10, 20, 50, 100, 200 и 1000 CHF.16
IV. Банката на Англия като една от най-консервативните институции в Обединеното кралство се насочва към по-традиционна, но ефективна емисионна политика. Тя включва следните няколко нови аспекта:
Първо, нова, по-широка характеристика на британска лира (ISO код: GBP),
която често се нарича паунд и е официалната валута на Обединеното кралство, корона от зависимости (остров Ман и Англо-нормандските острови) и отвъдморските
територии на Великобритания: Южна Джорджия и Южните Сандвичеви острови,
Британска антарктическа територия и Тристан да Куня. Британската лира е разделена на 100 пенса (ед.ч.: пени). Тя е четвъртата най-търгувана валута на международните валутни пазари, след американския долар, еврото и японската йена. Заедно с
тези три валути участва в изчислението на стойността на специалните права на
тираж на МВФ с 11,3% от общата стойност за 2011 година. Стерлингът е третата
най-предпочитана резервна валута в света;
Второ, нови защитни елементи на новите емисии с по-високо качество за
автентичност. Така например, 50 британски лири, новата серия влиза в обращение
на 2 ноември 2011 г. Това е първата банкнота на Английската банка, на която има
двама британци на обратната страна – Джеймс Уат и Матю Болтън. Новата серия F
50 паундова банкнота е подписана от Крис Салмън. Банкнотата на Болтън и Уат
първоначално ще бъде в обращение със старата 50 паундова банкнота на сър Джон
Хоублон. Визуално новия стил на банкнотата, сравнен със стария изглежда по
следния начин:

16
Виж за подробности: http://www.snb.ch/en/iabout/cash/newcash/id/cash_new_result#t2 (201417-11)
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Новите защитни елементи на емисията, номирал £ 50 от 30 април 2014 се
представят по следния начин:
• специална хартия с полимерни материали. При прокарване на пръст по
предната част на банкнотата се усеща релефния печат в различни области,
като например думата „Bank of England” и в долния десен ъгъл, около
числото 50;
• метална нишка, вградена във всяка банкнота. Ако новата 50 паундова банкнота се постави срещу светлина, металната нишка ще се появи като непрекъсната тъмна линия;
• ново изображение на портрета на кралицата, числото от номинала и GBP
символ – вижда се срещу светлина;
• отпечатаните линии и цветове остри, ясни и без зацапвания или размазани
ръбове;
• букви под портрета на кралицата – стойността на банкнотата е изписана с
малки букви и цифри;
• в предната част на банкнотата под ултравиолетова светлина, числото 50 се
появява в ярко червен и зелен цвят. При движение ще се появят пет квадратчета;
• произволно разпръснати ярки червени и зелени власинки също са видими в
предната и задната част на банкнотата, останалата част на банкнотата изглежда безцветна;
• осигурителна нишка на новата 50 GBP банкнота е втъкана в хартията.17 Тя
има пет прозореца по дължина, които съдържат изображения на символа на
паунда и на числото 50. При накланяне на банкнотата настрани, образите се
движат нагоре и надолу, при движение нагоре и надолу изображения се
движат от едната страна към другата, като се появява числото от номинала
и абревиатурата на паунда.

17

http://currencyguide.eu/gbp/50gbp.html (2014-17-11)
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Трето, проект за нов дизайн на британския паунд. Той включва нови изображения по номинали, а именно: £ 5 – Елизабет Фрай, записки от живота и творчеството на социалния реформатор; £ 10 – Чарлз Дарвин, като млад е използван в качеството на натуралист на борда на кораба HMS Beagle с илюстрация на флората и
фауната, с която той се е срещнал по време на своите пътешествия; £ 20 – Адам
Смит, който е един от „бащите на икономиката” с изображение на неговото велико
произведение „Изследване на природата и причините за богатството на нациите” от
1776, преимуществата създадени от разделението на труда; и £ 50 – Матю Болтон и
Джеймс Уатт като партньори при разработка на паровите двигатели.
Четвърто, с нова изследователска програма от три години и консултации с
обществеността, Банката на Англия решава да емитира нови полимерни банкноти –
следващите £ 5 банкнота с лика на Уинстън Чирчил през втората половина на 2016 г. и
£ 10 банкнота с участието на Джейн Остин една година по-късно.18 Обратната връзка, получена по време на консултациите e предимно в подкрепа на въвеждането на
полимерни банкноти: 87% от хората, които са отговорили са в полза (с 69% категорично в полза и 18% донякъде в полза).
Аргументите в подкрепа на емитирането на полимерните банкноти са:
‐
полимерни банкноти са по-трайни. Те издържат най-малко 2,5 пъти подълго от книжните банкноти, така че ще са много по-дълго време в употреба;
‐
полимерни банкноти са устойчиви на прах и влага, ще останат по-чисти и
за по-дълго време в употреба в сравнение с банкнотите от хартия;
‐
полимерни банкноти са сигурни. Те могат да съдържат по-разширени
функции и чипове за сигурност, което ги прави по-трудни за фалшифициране;
Пето, по-малки по размер банкноти. Проектът предвижда новите банкноти да
бъдат с по-малки размери, приблизително с около 15%.
Шесто, по подобие на Швейцарската национална банка, Банката на Англия се
ориентира към нова по-гъвкава политика по отношение на обратното изкупуване и
изваждане от обращение, а именно:
5 £ – емисии съответно 1990, 1993 г. са извадени от обращение, при наличие на
фалшификати от ниско качествен тип като хартията на фалшификата е по-тъмна от
оригинала ;
10 £ – емисии както следва 1992, 1993 г. са извадени от обращение 2003 г.,
наличие на фалшификати – нискокачествени с офсетов печат като хартията леко
флуоресцира, а водният знак се вижда тъмен от двете страни на банкнотата (фалшификат тип 1);
20 £ – емисии 1991, 1992 г., извадени от обращение през 2001 г. при наличие
на фалшификати с описани серийни номера. При осветяване с ултравиолетова светлина хартията е по-тъмна от тази на оригиналната банкнота.
Седмо, Банката на Англия предоставя мобилно приложение за iOs, Android, с
което на интерактивен сензорен екран се проверяват всички защитни елементи на

18

Виж: 1) Polymer banknotes.15 November 2013, www.bankofengland.co.uk/banknotes/polymer
(2014-18-11);
2)
Moving
to
Polymer
Banknotes,
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/polymer/Pages/default.aspx (2014-18-11)
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емитираните серии от британските банкноти в обращение – 5, 10, 20 и 50 £, функцията „просветка” и гледане под ултравиолетова светлина. В допълнение, приложението предлага съвети, включително и какво да се прави, ако смятате, че притежавате фалшиви банкноти.19
Новите емисии от банкноти от посочените номинали се открояват както с нов
дизайн (на лицевата страна на банкнотата – нейно кралско величество кралицата на
Англия, главата на Британската общност – Елизабет Александра Мери (Elizabeth
Alexandra Mary), Elizabeth II; а на обратната страна – Елизабет Фрай, име известно с борбата за подобряване на условията на живот на жените в европейските затвори ) и нови защитни елементи като акцентираме само на някои технологични нововъведения:
9 номинал от 5 £ защитна
холограма – фолио върху предната
част на банкнотата. При накланяне,
изображението се променя между
цветната картина на Британия и
числото от номинала – 5. Виж част от
скенер на холограмата:
9 при ултравиолетова светлина – в предната част на банкнотата номинала се
появява в ярко червено и зелено, докато на заден план остава без блясък и промяна
в контраста.
9 номинал от 10 £ – банкнотата е с лика на Чарлз Дарвин
като викториански натуралист развива теорията на еволюцията, флората и фауната по време на пътуванията си. Холограмата на фолиото върху предната част на банкнотата – изображението се променя между ярко цветна картина на Британия и числото 10;
9 при ултравиолетова светлина, числото от номинала се
появява в ярко червено и зелено, докато на заден план остава
без блясък и без промяна в контраста, виж скенера;
9 номинала от 20 £ – банкнотата включва образа на Адам
Смит, най-големия класик на буржоазната политическата икономия.
Той е първия шотландец, който се появява на английска банкнота.
Холограмата лента притежава редица нови апликации с редуващи
се изображения – позицията на знаците варира заедно с лентата. Когато банкнотата е наклонена, едната холограма показва цветни вариации на образа на Адам Смит, а в другата се преливат многоцветен символ на абревиатурата на британския паунд и числото от номинала. То е отпечатано и върху лентата, разположено е на същото
място на всяка банкнота от дясната страна на подписа на главния
касиер.

19
Достъпно за изтегляне, както за Apple IOS и Android устройства/ Bank of England Banknotes Mobile App/ http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/banknoteapp/default.aspx (2014-19-11)
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9 ултравиолетовият
елемент
на
номинала се появява в ярко червено и
зелено, произволно са разпръснати ярко
червени и зелени власинки, видими с
обикновено око.

9 „регистър на просвет” – по
подобие на швейцарския франк),
британския номинал притежава нов
взаимнодопълващ се елемент: цветни
форми от предната и задната страна на
банкнотата, които срещу светлина се
комбинират и образуват абревиатурата
на паунда.20
В заключение на направения анализ ще посочим няколко извода, а именно:
Първо, Стиловете на разгледани емисии на британския паунд се характеризират с някои нови елементи, не типични за разглежданите банкноти. Най-сериозните, от които са: блестяща, променяща се холограма с числото от номинала (по
подобие на „кинеграмата” швейцарския франк и еврото), ултравиолетов елемент
на номинала, регистър на просвет, по-голяма цветност на банкнотата, сребристо
отпечатани орнаменти, елементи на по-широка осигурителна нижка (с редуващи
се абревиатури и числото на номинала);
Второ, Над 20 страни в момента издават полимерни банкноти, като например Австралия, която ги въведе още през 1988 г., Нова Зеландия, Мексико, Сингапур, а отскоро и Канада – в емисия от ноември 2011 година. Процесът по
емитирането на полимерни банкноти отнема няколко години като това първоначално ще бъде само за новия стил – номинали от £ 5 и £ 10. Полимерни банкноти
ще бъдат въведени през 2016 г. като по-рано ще бъдат изтеглени деноминираните
емисии. Същото се отнася и за идеята да се емитират по-малки като големина
британски банкноти;
Трето, Благодарение на новите защитни елементи, британския паунд ще стане по-защитена и сигурна валута. По принцип тя се възприема от финансовия свят
като консервативна валута, при която не се забелязват сериозни фалшификации
по подобие на супер фалшификатите на щатските банкноти. Тенденцията към
намаляване на броя на фалшификатите, изтеглени от обращение ще продължи и
през следващите години.21 (Виж Диаграма №4)

20
Виж: 1) Edrychwch yn agosach. Eich caullaw hawdd-ei-ddarllen I wirio’ch papurau banc. Bank
of England, 2011, London EC 2R 8AH; 2) www.bankofengland.co.uk/banknotes;
3) http://currencyguide.eu/gbp/20gbp.html (2014-18-11)
21
Counterfeit Bank of England Banknotes/
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/pages/about/counterfeits.aspx (2014-18-11)
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Диаграма №4
Брой на фалшификати изтеглени от обращение

V. Федералната резервна система на САЩ изпълнява ролята на централна
банка, върховна институция, определяща емисионната политика на страната. Тъй
като първите опити за централно банкиране в САЩ са по-късно, то някои характеристики са сходни или близки до тези на Банката на Англия. През годините Федералния резерв се превръща във водеща монетарна институция, която провежда собствена емисионна политика за стабилност на финансовата система. Той е емитент
на щатския долар, който се превръща в най-използваната валута, „валута лидер” на
международните финансови пазари:
• щатският долар е основна резервна валута на света или както я наричат
„световна валута”. За това говори факта, че през последното десетилетие
над 50% от общия обем на официалните златно валутните резерви на света са в щатски долари;
• във връзка с развитието на глобалната депресия, доларът след 2008 г. се
превръща в стабилна убежищна валута, тъй като неговият валутен курс
спрямо другите чуждестранни валути започва да се покачва спрямо други
валути;
• много от борсово търгуваните суровини като злато, нефт, пшеница, фючърсни контракти по еталон се купуват и продават в щатски долари.
Валутните котировки, в които фигурира щатската валута се определя като
главни, основни или актуални валути (Major Currencies Live Rates) за
преизчисляване на валутни курсове.
Първите банкноти, отпечатани от Федералният резерв на САЩ са от 1914 година с номинали от $5, $10, $20, $50, $100 като базовият дизайн на болшинството
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банкноти е утвърден през 1928 г. Към настоящият момент банкнотите, циркулиращи в сферата на паричното обращение се подразделят на няколко групи:
‐
нормално функциониращи парични знаци като законно платежно средство, за които Федералния резерв провежда компетентна емисионна
политика както следва: с номинали 1, 2 (по рядко срещани номинали),
5, 10, 20, 50 и 100 USD;
‐
отпечатани за последен път през 1945 г., изтеглени от обращение през
1969 г., но все още останали като законно платежно средство: 500, 1000,
5000 и 10000 USD;
‐
изтеглени от реална циркулация банкноти, които се използват само за
вътрешни разчети на Федералния резерв: 100000 щатски долара.
Според нас за налице две особености, които влияят върху емисионната политика на централната емисионна институция:
Първо, традиция през последните години Федералният резерв на САЩ да
концентрира своята емисионна политика първоначално върху най-масово използваните номинали, а в последствие към всички използвани, с изключение на „дребните
купюри” от 1 и 2 долара;
Второ, през годините на паричните емисии от 1928 до 1996 г. за старите
емисии и след 2004 г. за новите в диапазона от 5 до 100 щатски долара липсват
данни за изтеглени банкноти от употреба, но при всички са налице фалшификати,
вкл. и от типа супер фалшификати. С други думи, щатските банкноти са най-масово употребяваните, но и най-фалшифицираните валути по света.
Новата емисионна политика22 на Федералния резерв обхваща:
$ 5 доларовата банкнота, емисия 2008 г. с портрет на Ейбрахам Линкълн в
предната част и неговия мемориал на гърба. Средна продължителност на живота на
банкнота в обращение е 16 месеца и приблизително 6% от всички банкноти са пет
доларови;
$ 10 – емисия 2004 г. с портрет първият секретар на държавната хазна на САЩ
Александър Хамилтън (на лицевата страна на банкнотата), а финансовото министерство на САЩ е на обратната страна. Според Бюрото за гравиране и печат23 средната продължителност на живота на банкнотата от 10 щатски долара, в обращение е
18 месеца. Приблизително 6% от всички американски банкноти, отпечатани през
2009 г. са били с номинал от десет долара;
$ 20 – емисия 2004 г. с портрет президентът на Андрю Джаксън е на лицевата
страна на банкнотата, което обяснява защо двадесет доларовата банкнота често се
нарича „Джаксън” и изображението на Белият дом на обратната страна на банкнотата. Средната продължителност на живота на банкнотата $ 20 в обращение е 25
месеца, преди да се замени с нова. Приблизително 11% от всички банкноти, отпечатани през 2009 г. са били $ 20;

22

„По лесни за разпознаване и по-трудни за фалшифициране”, свързани с нов дизайн, „пъстри или шарени” банкноти с уголемяване на портрета на банкнотата на лицевата (аверс) страна и нови символи на свободата.
23
http://currencyguide.eu/usd/10usd.html (2014-18-11)
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$ 50, Юлисис Грант е изобразен на лицевата страна, а американската Капитолия е на обратната страна. Всички настоящи $ 50 банкноти са издадени от Федералният резерв със средна продължителност на живот в обращение 55 месеца, преди да
се заменят с нови. Приблизително 6% от всички банкноти, отпечатани през 2009 г.
са били $ 50 банкноти. Новата банкнота от петдесет долара влиза в обращение на
28 септември 2004 г.;
$ 100, с портрет на Бенджамин Франклин – американски държавник, изобретатели и дипломат (аверс) и изображение на Индипендънс Хол (реверс). Времето на
часовника показва приблизително 4:10 на старите серии банкноти и 10:30 на новата
серия 2009А. Ако времето се конвертира в дата (10 април), то десети април е стотния ден от годината. Банкнотата е една от двете в обращение (другата е 10-доларовата банкнота с Александър Хамилтън), на които не е изобразен президент на
Съединените щати. Средният живот на една $ 100 банкнота в обращение е 89 месеца (7 години), преди да бъде заменена поради износване. Тези банкноти най-често
се наричат „Бенджамини” като приблизително 29% от всички банкноти, произведени през 2009 г. са били $ 100 банкноти. Нова серия от 2009 г. с нов дизайн е представена на 21 април 2010 г, и въведена в обращение на 11 февруари 2011 г., но производството е прекратено, тъй като повече от 30% от банкнотите са неизползваеми
поради производствен дефект. През октомври 2013 г. Федералният резерв започва да
снабдява финансовите институции с новата банкнота от 100 американски долара.24
Защитните елементи като инструменти на емисия 2013, номинал $ 100
включват:
A] Нови защити за сигурност (наричани още „нови чипове за защита”).
3-D Осигурителна ивица, (триизмерна холограмна лента).
Синята лента върху предната част на банкнотата с 3-D защита (Виж сканировката на банкнотата). При накланяне на банкнотата „напред и назад” – камбаните се
сменят с числото 100 докато се движат; при накланяне „назад и напред” – камбаните и числата се движат от страна до страна; при движение „ляво и дясно”, те се движат нагоре и надолу. Лентата е вплетена в хартията, а не отпечатана върху нея;

24

За повече информация относно щатските банкноти: www.newmoney.gov (2014-18-11)
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Камбана в мастилница.
Изображение на камбана в мастилница с оранжев цвят (метал мед, или
„бакър”) – върху предната част на сто доларовата банкнота. При накланяне на банкнотата се вижда промяна в цвета на камбаната от медно в зелено и ефект, който
прави камбаната да се появява и изчезва в рамките на мастилницата.

Необходимо е още да се отбележат още някои усъвършенствани елементи,
които исторически са свързани с щатската валута.
B] Допълнителни защити.
Мастило с изменящ се цвят.

За да се усети ефекта на този защитен елемент, въплътен в номинала (долния
десен ъгъл на банкнотата) е необходимо тя да се раздвижи на ляво - дясно като се
забележат проблясъците от медено блестящо към зелено. Освен посоченото, изписването на номинала е релефно и не подлежи на „къртене”, примерно с дамски нокът.
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Осигурителна нишка.

Тя е вградена в банкнотата, вертикално на портрета вляво (аверс). Нишката е
щампована с буквите USA и числото 100, вижда се от двете страни на банкнотата и
свети в розово, когато е осветена от ултравиолетова светлина.
Красотата на банкнотата най-ярко се разкрива при осветяване с ултравиолетова светлина, тъй като хартията на банкнотата абсорбира светлината и защитните
елементи са чувствителни на нейните лъчения. Подобни ефекти се наблюдават и
когато банкнотата се постави пред силен източник на светлина, или пред слънчеви
лъчи. 25
На обратната страна на банкнотата (реверс) със златист цвят (“Gold 100”) е изписано голямото число на номинала, което помага на потребителите с увредено зрение да идентифицират банкнотата.

25

Виж „виртуалната разходка” по банкнотата - представяне и виртуалност:
1) http://www.newmoney.gov/uploadedFiles/newmoney100/usc_currency/100_2013_Features.pdf/
$100 Note Issued 2013 - Present;
2) http://www.newmoney.gov/newmoney/flash/interactive100/index.html / UV-Bach Light (2014-19-11)
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Въз основа на коментираните защитни елементи на новите емисии щатски
банкноти бихме могли да очертаем следните изводи:
Първо, Федералният резерв на САЩ след 2004 г. възприема нова емисионна
политика за обновяване на своите банкноти – дизайн, защитни елементи, изработка и други. Тяхната конфигурация е по-модерна, сигурна, с по-добри и красиви
качествени параметри, което дава отражение върху средната продължителност
на „живот на банкнотите”. По официални данни тя за малките купюри обращение от 1 и 2 долара е 3.6-3.8 години, срока на обращение на 20 доларовите купюри е
6.7 години, на 50 и 100 доларовите банкноти, съответно 9.6 и 17.9 години;
Второ, Технологичните нововъведения на емитираните нови банкноти показват взаимстване и особено усъвършенстване на някои уникални защитни елементи
от други валути (примерно кинеграмите от швейцарския франк, цветовата гама и
UV защитите от британската лира и други). Това прави американските банкноти
по-сигурни, защитени и трудни за фалшифициране;
Трето, Посоченото рефлектира върху стабилността на паричното обращение на американски долари, тъй като от 50% до 2/3 от всички налични долари в
циркулация се намират извън пределите на САЩ.26 Още повече, че Федерелният
резерв до този момент не показва никакви симптоми, че ще ограничава старите
емисии извън страната;
Четвърто, От началото на рецесията, декември 2007 г. обема на книжните
долари в обращение рязко се покачва и към настоящият момент е с около 42% повисок в сравнение с пред кризисния период. За последните 5 години доларовите
банкноти в книжнопарична циркулация се увеличават средно със 7% годишно, три
пъти по-бързо от реалното нарастване на американската икономика. В края на
2012 г. наличните пари в обращение са над 1.1 трилиона щатски долари, което
прави по 3500 долара на човек от населението на САЩ.
VI. Първи опит в това отношение направи Европейската централна банка с
новата политика на Марио Драги27 за обновяване на евро банкнотите с по-сигурни
купюри от второ поколение. Новите евро банкноти с принцеса Европа28 влизат в обращение от 2013 година. Следователно, Европа се връща към митологията в новия,
по-сложен дизайн на банкнотите от общата европейска валута.

26

Според изказване на директора на отдела за банкноти, главен секретар на съвета на управляващите на Федералната резервна система Майкъл Ламберт. http://izvestia.ru/news/561092
(2014-19-11)
27
Mario Draghi е италиански италиански банкер и икономист, който наследи Жан-Клод
Трише като президент на Европейската централна банка на 1 ноември 2011 г. Той е роден
на 3 септември 1947 година в Рим. От 1984 до 1990 година е изпълнителен директор в Световната банка, а през 1991-2001 година генерален директор в италианското министерство на
правосъдието, като участва активно в проведените по това време реформи на регулациите на
финансовите пазари в страната. От 2002 до 2005 година работи в банка Голдман Сакс, а от
2006 година е управител на централната банка на Италия. Forbes номинира Драги за „деветия
най-мощен човек в света.” Виж за подробности: http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi
28
Финикийската принцеса Европа, отвлечена от превърналия се в бик върховен гръцки бог
Зевс.
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Въпреки, че ситуацията с фалшифициране на еврото не е тревожна, защото
обхвата на фалшивите банкноти остава сравнително нисък, то задължително е да отбележим някои, протичащи констатации:
• през първата половина на 2014 г. 331000 фалшиви банкноти евро са изтеглени от обращение;
• с 6.23% по-ниско в сравнение за втората половина на 2013 г. и нарастване
в сравнение с първата половина на 2013 г. 4.42%, съответно за посочените
периоди 353000 и 317000 броя;
• около 81% от фалшификатите са с номинали 20 и 50 евро;
• от всички фалшиви евро банкноти 97.5% са изтеглени от циркулация от
страните в Еврозоната, 1.9% от други страни членки на Евросъюза и още
0.1% от други страни на света.29
Според други данни, само в Колумбия от 2006 г. досега са заловени
19 милиона евро – подправени банкноти. Нови банкноти се пускат в обращение и
когато фалшификаторите са станали по-добри виртуози в процеса на фалшифициране в сравнение със старите купюри. Налице е естествена амортизация на евро банкнотите за близо 12 годишна парична циркулация. В заключение ще посочим, че
като цяло броят на фалшификатите остава не тревожен параметър в сравнение
с броя на истинските евро банкноти в обращение през този период – над
17 милиарда.
Броят на фалшивите евро банкноти, изтеглени от обращение по полугодие от
2002 г. са представени в диаграма №5.30

29

PRESS RELEASE, BIANNUAL INFORMATION ON EURO BANKNOTE COUNTERFEITS NUMBER OF COUNTERFEITS REMAINS LOW/
https://www.banquefrance.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/pr-bce-20140718en.pdf (18 July 2014)
30
http://www.neue-euro-banknoten.eu/press/Press_Kit_BG.pdf (2014-15-11);
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140718.en.html
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От нея могат да се направят следните два по-значими извода:
Първо, броят на фалшивите банкноти, които са изтеглени от парична циркулация не е голям като от втората половина на 2003 г. насам е стабилен и прогнозируем фактор;
Второ, най-ниски стойности са отчетени при стартиране на еврото - 2002 г.
и първата половина на 2003 г., след което тяхното относително тегло остава
относително постоянно число. За първата и втората половина на 2013 г. е съответно 0.0198 и 0.0226%, а за първата половина на 2014 г. е 0.0195% към всичко
емитирани евро банкноти. Най-високи стойности са отбелязани през втората
половина на 2009 г. малко над 400000 броя.
Според официална информация на Европейската централна банка, разбивката
по купюри на фалшификатите, изтеглени от обращение през първата половина на
2014 г. е както следва:
Купюри

5€

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Разбивка в проценти

1,2 %

4,6 %

46,5 %

34,7 %

10,9 %

1,3 %

0,8 %

Очевидно е, че банкнотите от 20 € и от 50 € все още имат най-голям дял сред
фалшифицираните – съответно 46.5% и 34.7%.
Графика 2 показва покачването на стойността (синята линия) на евро банкнотите в обращение, тъй като те са въведени през януари 2002 г. В края на 2013 г. те
достигнаха стойност от € 956 милиарда.

Графика 3 акцентира на увеличението на броя на евро банкнотите в обращение – синя линия, банкноти в обръщение, включително и тези, съхранявани в банки
под формата на спестявания.
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Източник: https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/circulation/html/index.en.html/ Ci
rculation of euro banknotes.
При определяне на монетарната стабилност в Еврозоната трябва да отбележим
още два влияещи и спорни момента:
Първо, Спорът за паричната политика на Европейската централна банка
между нейния президент Марио Драги и президента на Германската централна
банка (Bundesbank) Йенс Вайдман продължава да се разраства. Така например, на
годишната среща на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка
във Вашингтон Драги защити неконвенционалните действия на централната банка, докато Вайдман отново остана скептичен. При това двамата не изказват директно мнението си, а дават отделни пресконференции. Според Wall Street Journal
между антиподите в Управителния съвет на ЕЦБ вече цари „ледена епоха”;
Второ, Инфлацията, която би стопила богатството ни, и страхът от нея,
който върлува най-вече в Германия, скоро може да бъде изместен от друга заплаха дезинфлацията.31 Например, от април 2014 г. насам месечните данни за индекса на
потребителските цени в еврозоната все не могат да достигнат целта на Европейската централна банка (ЕЦБ). Те са едновременно „толкова близо, но все още
под 2%“, пише на страниците си британският вестник Financial Times. „Ако нивото на инфлация не е много висока, за да започнем с това, инфлацията може да доведе до дефлация – намаляване на общото равнище на цените на стоки и услуги”.
Например, ако годишният темп на инфлация за месец януари е 5% и то е 4% през

31

Дефлацията е намаляване на процента на инфлацията - забавяне в темпа на нарастване на
общото равнище на цените на стоките и услугите в брутния вътрешен продукт на една нация
с течение на времето. Това е обратното на рефлация. Дефлацията се случва, когато увеличението в „нивото на потребителските цени” забавя от предходния период, когато цените растяха. Свеждане на инфлацията на много ниско ниво. Основен начин за постигане на тази цел е
намаляване на съвкупното търсене чрез използване на монетарни и фискални инструменти.
Или с други думи, рязко редуциране на годишния процент на инфлацията. (Виж: Disinflation What is it?/ http://inflationdata.com/articles/2008/11/19/disinflation-what-is-it/)
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месец февруари, цените дезинфлират от 1%, но все още се увеличават при годишен
темп от 4%. Отново, ако настоящият процент е 1% и е с 2% за следващия месец,
цените децинфлират с 3%, т.е. [1% - (- 2)%] и намаляват при годишен темп от
2%.32
На фона на тази реална обстановка от 2013 г. Европейската централна банка
започва постепенна подмяна на съществуващите евробанкноти с нови. Серията ще
се нарича „Европа” и притежава по-добра система за защита срещу фалшификации.
За първи път на единната европейска валута се появява съкращение и надписи на
кирилица. Настоящите, вече обявени за „остарели”, евро банкноти ще се използват
паралелно с новите още десет години. След това те ще бъдат извадени от обращение, но банките на страните от еврозоната са задължени да ги заменят без ограничения във времето. Следователно, новата банкнота от 10 евро влиза в обращение на
23 септември 2014 г. Тя е втората емитирана банкнота от серия „Европа“ след
новата банкнота от 5 евро, която влезе в обращение на 2 май 2013 г.33
Смята се, че новите емисии включват усъвършенствани защитни елементи,
които отразяват последните постижения в областта на банкнотната технология и
сигурност. Новите защитни елементи на серия „Европа“34 се откриват върху банкнотите, отразявайки актуалните постижения на технологията за възпроизвеждане на
графични изображения. Ние ще отделим три нива от мерки за разпознаване и защита от фалшификатори, а именно:
Първо ниво, използват се традиционните препоръки на Европейската централна банка, лансирани от Международния валутен фонд за проверка на банкнотите, чрез метода „пипни, разгледай и наклони”, или както са известни “3-step
security check - FEEL, LOOK and TILT”. За това не са необходими специални технически пособия. Последователността преминава през следните етапи:
o разглеждане на портретния воден знак.

32

Виж: http://en.wikipedia.org/wiki/Disinflation (2014-13-11)
Тъй като купюрите в обращение от 5 и 10 евро притежават сходни сравнителни
характеристики, ние ще акцентираме нашето внимание само върху 10 евро, емисия 2014 г.
34
Новите банкноти са наречени серия „Европа“, защото два от техните защитни елементи
съдържат портрет на Европа - героиня от древногръцката митология, на чието име е наречен
нашият континент. Европа е персонаж от древногръцката митология. Портретът е от ваза,
която се съхранява в парижкия „Лувър“. Открита е в южна Италия и е на над 2000 години.
33
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Банкнотата се разглежда срещу светлинен източник с по-голяма интензивност.
Ярко се открояват – полутоново изображение с портрет на Европа, номиналната
стойност на банкнотата и прозорец.
o наклоняване на портретната холограма.

Банкнотата се наклонява като на сребристата ивица се появява портрет на
Европа – абсолютно копие на този във водния знак. Холограмната ивица съдържа
също изображение на прозорец и номиналната стойност на банкнотата.
o наклоняване, или „раздвижване” на банкнотата. На номинала, изписан
като число се забелязва „ефекта на движещата се светлина” в посока
нагоре-надолу. Цветът на числото се променя от смарагдовозелен в тъмносин, по подобие на щатския долар.

o

опипване на банкнотата с пръсти или с длан. На лицевата страна в левия
и десния край има поредица от къси релефни линии, за незрящи и инициалите на Европейската централна банка, включително и на кирилица. Елементите се усещат като по-плътни грапави линии.
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ново разглеждане на банкнотата срещу светлина, но този път концентрирайте Вашето внимание върху осигурителната нишка. Тя се вижда като
тъмна ивица, включваща абревиатурата на еврото – „€“ и номиналната
стойност на банкнотата като миниатюрни жълтеникаво светли надписи.

В интернет пространството се лансират още „четири лесни стъпки за разпознаване на фалшивите банкноти”, които включват:
Първа стъпка, проверка на хартията и релефния печат.
Банкнотите са отпечатани на специална хартия, която им дава уникално усещане при допир. Банкнотите са направени от хартия, базирана на памучни влакна, а
не дървесни (каквато повечето фалшификатори използват). Като прокарате пръст
(длан) по банкнотата ще усетите зоните с релефен печат.
Втора стъпка, проверка на качеството на печат. Отпечатаните линии и цветове на банкнотата трябва да са чисти, ярки, отчетливи, без замазвания и „загладени” ръбове.
Трета стъпка, сравняване на банкнота с друга от същия номинал и серия.
Поставете ги една до друга и с просто око вижте съществуващите разлики.
Четвърта стъпка, по-отчетлив поглед на защитните елементи на банкнотата
като осигурителна нишка, воден знак, оптическо вариращо мастило, микро шрифт,
перфорации, ултравиолетови защити и други.35
Допълнителните елементи на банкнотата от 10 €, първата серия включват
още:
-

-

35

инфрачервени характеристики. На инфрачервена светлина се виждат само дясната страна на основното изображение и сребристата ивица;
защитни елементи на ултравиолетова светлина – самата хартия не свети.
В хартията се виждат влакънца, оцветени в червено, синьо и зелено; знамето на Европейския съюз изглежда зелено, а звездите стават оранжеви.
Подписът на председателя на ЕЦБ става зелен. Големите звезди и малките кръгове в средата светят в оранжево. На обратната страна картата, мостът и номиналната стойност се виждат в жълто;
микро текст. На някои места на банкнотата можете да видите миниатюрни надписи. С невъоръжено око микро текстът се вижда като тънка ли-

http://currencyguide.eu/eur/10eur-new.html/ 10 ЕВРО Банкнота - нова серия (2014-10-11)
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ния, но може да се разчете с помощта на лупа. Въпреки малкия си размер
микро текстът е отчетлив, а не неясен;
златисто перлена ивица. Наклонете банкнотата. На обратната страна се
вижда златисто перлена ивица, на която са показани номиналната стойност и символът – абревиатурата на еврото „€“;
цифри, допълващи се срещу светлината. Разгледайте банкнотата срещу
светлина. Частите от цифри, отпечатани в горния ляв ъгъл на лицевата
страна и горния десен ъгъл на обратната страна на банкнотата, се допълват с абсолютна точност (по подобие на швейцарския франк) и образуват
номиналната стойност;
релефен печат. Прокарайте пръсти по лицевата страна на банкнотата. На
някои места мастилото е по-плътно и релефно.

Второто ниво от мерки включва разглеждането на нови и ефективно запазени
защитни елементи като:
• микро лазерна перфорация.
При холограмната ивица на лицевата страна на банкнотата е налице фина,
микро лазерна перфорация на абревиатурата на еврото, пак по подобие на тъй нар.
специални защити на валутата шедьовър - швейцарския франк, буква “D” – контурни, като че ли „избродирани” цифри на номинала (липсва при щатската валута).
При малките номинали – 10, 20 и 50 CHF са перфорирани само контурите, при поголемите номинали – перфорацията е плътно в номинала. Виж при еврото на лицевата страна – холограмната ивица, в ляво, по ширина на банкнотата.

Банковите експерти смятат, че специалните защити на швейцарския франк,
които са „патентовани” в евро банкнотата са едни от най-сигурните и стабилните
при тяхната защита.
• реакция на банкнотата на ултравиолетови светлини.
а) реакция на стандартна ултравиолетова светлина (UV) на лицето на банкнотата.
‐ хартията на банкнотата поглъща ултравиолетовата светлина;
‐ появяват се малки нишки вградени в хартията. Всяка нишка свети в
три различни цвята – жълт, син и червен;
‐ звездите, разположени на флага на Европейския съюз, малките кръгове, големите звезди, както и някои други зони светят в жълто. (Виж
показаната по-долу сканировка.)
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б) специална ултравиолетова светлина (UV-C).
Малките кръгове на лицевата страна на банкнотата светят в жълт цвят. Големите звезди, както и някои други зони светят в оранжево. Евро символът става видим.

в) други инфрачервени елементи.
Под инфрачервена светлина смарагдовото число и осигурителната нишка са
видими. От задната страна за забележими само числото на номинала и хоризонталния сериен номер.
При изработката на защитени материали се използват няколко специални мастила, които реагират при различни светлинни източници, като например:
• флуоресцентни мастила (чувствителни на UV-излъчване). Мастило,
съдържащо флуоресцентни вещества (пигменти), които се използват за отпечатване на текстове или мотиви. Този вид мастило е видимо на нормална светлина и флуоресцира на ултравиолетова светлина. Флуоресцентните
мастила реагират при различна дължина на вълната в ултравиолетовата
област, например три флуоресцентно мастило, което при осветяване с три
различни UV-светлини свети по три различни начина;
• иридисцентни мастила, които са в преливащи цветове или с перлени
отблясъци, които съдържат прозрачни пигменти, положени под формата
на тънък слой. При попадане на светлина върху тях те предизвикват интерференция. Това води до блестящи, преливащи се перлени ефекти с
промени на цвета при промяна на зрителния ъгъл или ъгъла на осветяване;
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фотохромни мастила – видими при осветяване с UV-светлина. Фотохромните мастила променят цвета си, когато бъдат изложени на ултравиолетова светлина. След отстраняване на източника на ултравиолетова светлина промяната в цвета се запазва за известно време, след което той се
връща в първоначалното си състояние;
фосфоресциращи мастила, съдържащи съставки, които излъчват светлина, след като бъдат изложени на светлина с определена дължина на
вълната;
термохромни мастила – променят цвета си в зависимост от околната температура;
оптически вариращи мастила – променят цвета си в зависимост от ъгъла
на осветяване;
невидимо (Anti-Stokes) мастило – реагира при осветяване с инфрачервена
светлина с дължина на вълната около 900 nm. За да се види ефектът, е
необходимо специално оборудване.36

Друг важен защитен елемент е магнитния сериен номер на евро банкнотата,
изписан с помощта на CMOS-MagView показан на следващото сканиране, 50 Евро,
емисия 2002 г.

Трето ниво, фалшивите елементи могат да се установят само в специализирани лаборатории, които разполагат със съответното оборудване – тествани устройства за проверка на истинност на банкнотите. Европейската централна банка ги
класифицира в две групи,37 а именно:
‐
тествани машини за самообслужване, с последна актуализация 10
октомври 2014 г. като RBG-200, ATM-Recycler G7, ATM3000TTW
CDS2000 и други съгласно изчерпателна таблица;
‐
тествани машини, управлявани от служители с последна актуалиция,
като Cineo C6030, Cineo C6040, Cineo C6050, AST7000NT-R5, AST7000NT
и други.38 В списъка се включват единствено онези типове банкнотообра-

36

Виж за подробности: http://polygrafiamagazine.bg
Посочените устройства не се квалифицират като банкнотообработващи машини по смисъла на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в
обращение на евробанкноти. Следователно те не могат да се използват от кредитни институции или други лица, работещи с пари в брой, за автоматична проверка за истинност на евробанкноти, предназначени за връщане в обращение чрез банкомати и други автоматични касови машини за самообслужване. За резултатите от тестовете вижте списъка от успешно тествани типове банкнотообработващи машини (в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от
Регламент на Съвета (ЕО) 1338/2001, изменен с Регламент на Съвета (ЕО) 44/2009).
38
Успешно тествани типове банкнотообработващи машини/
https://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.bg.html/ (2014-08-11)
37
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ботващи машини, които успешно са преминали тест и производителят е
предоставил на извършващата теста национална централна банка пълна
информация.
Технологична новост на емисионната политика на Европейската централна
банка е приложение за Android – безплатно приложение за Android, която предоставя възможността да се идентифицира валирането на всяка евро банкнота в обръщение. Приложението използва алгоритъм за проверка на валидността на серийния
номер, показва в коя страна е отпечатана банкнотата. EuroScanner не гарантира на
100% валидността на банкнотата, защото дадена банкнота може да не е автентична,
въпреки издирвания в опцията сериен номер. За допълнителна проверка, приложението предоставя допълнителна опция, която се намира в раздел „More ways”.
Въз основа на направения преглед, загатнатите тези и авторовите анализи се
достига до следните по-важни изводи:
Първо, За разлика от другите централни банки като Швейцарската национална банка, Национална банка на Англия и Федерелния резерв на САЩ, Европейската централна банка провежда постепенна, умерена и гъвкава емисионна,
парична политика, която включва умерено обновяване на евро банкнотите, започвайки с най-малките номинали, чийто използване е най-амортизиращо;
Второ, Новите евро банкноти адаптират в себе си много от най-добрите и
защитими елементи на щатската валута (например оптическо вариращо мастило, смятано за тъй нар. „американски патент”), швейцарския франк (цветовата
гама, част от специалните защити, елементите на просвет), включително и от
„възрожденската” 20 левова, виолетова банкнота – емисия 2005 г.39 с цел да усъвършенстват защитните елементи, базирани на върховите технологични постижения;
Трето, Разпознаването на фалшивите евро банкноти трябва последователно
да премине през най-елементарните методи от първо ниво, включвайки „пипни,
разгледай и наклони”. При съмнения да се доверим на добрите практики от второ
ниво и чак тогава да се ориентираме към тестваните методи на специализираните лаборатории. Никои не е застрахован от грешки, но спазването на най-елементарните практики и прийоми за проверка е задължително условие за да не
„пострадаме” от фалшиви банкноти в нашето ликвидно портфолио.
²

39

Антикопирна ивица, състояща се от: защитен елемент „Varifeye®”, представляващ прозорец в хартията, през който върху бяла подложка се виждат числата „20”, а върху черна подложка се появяват диагонални ленти; холограмно изображение на числото „20”, което пулсира в различни цветове при накланяне на банкнотата; и емблема на Българската народна банка
с холограмен ефект. Виж за подробности:
http://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACNotesCurrency/NOTE_2005_20BGN_BG (2014-20-11)
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Обобщаващ извод: В крайна сметка, при коментирането на емисионната
политика на централните банки, както свидетелства тяхната история, винаги на
дневен ред е проблема за избор между две алтернативи – да се обезпечава икономическото развитие или да се поддържа стабилност в държавата. До сега не съществуват убедителни доказателства, че монетарните институции, вкл. и централните банки в страните следва да се отказват от функцията на развитието.
Въпросът се заключава не в това, дали са длъжни централните банки да провеждат политика на развитие, а по-скоро в това каква емисионна политика на развитие следва да постепенно да утвърждават. Както показва опитът на развитите страни, централните банки внасят най-голям принос в икономическото развитие в тези случаи, когато тяхната дейност е част от по-широка индустриалната
политика, проводима от съответното правителство. В тази насока, емитирането на нови банкноти с нови по-усъвършенствани защитни елементи от централните банки и изваждането на старите емисии от парична циркулация е важна
стъпка, механизъм, инструмен за макроикономическа и финансова стабилност, за
адекватно парично обръщение.
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НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ИЛИ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
доц. д-р Георги Маринов
Бургаски свободен университет

NEOINDUSTRIALISATON OR REINDUSTRALISATON
Assoc. Prof. Georgi Marinov, PhD
Burgas Free University
Abstract: Issues for opprtunites of re-industralisation or neo-industralisation with
regards tu EU-s role, as well as the basis on which it should stand.
Key words: Bulgarian, economical problems, reindustralisation, neoindustialisaton, EU,
alternatives
Икономически просперитет като явление в България вече четвърт век не е
познато на българското общество. Икономика, изпълнена с национално съдържание
и същност все повече звучи като абстракция. България почти не разполага със стопански предимства, обосновани от икономическите теоретици, като предпоставка за
печелившо участие в международното разделение на труда. (1) Четвърт век
България е чист вносител на почти всичко, което е нужно за индуструално, обществено и лично потребление. Това, което се произвежда като „Made in Bulgaria” не
само икономически, но дори статистически е незначително и несъществено като
икономическа величина, както на вътрешния, да не говорим за регионалните или
глобалния пазари.
Понеже няма друго понятие ще използваме понятието „национална икономика” за да се опитаме да характеризираме все пак някакви нейни параметри. Националната икономика понастоящем реално се дели на два сектора:
а) икономически дейности с българска идентификация. Това са дребни и
технологично нееднородно свързани производства, които формират малкия и среден бизнес на България, който обаче е без съществено значение
за икономическия просперитет, но се оказва почти единственият реален
източник на принадена стойност и пълни частично приходната част на
бюджета и спасява социалната политика на държавата. Като икономическа характеристика – това са еднични стоки и услуги без значение за
външните пазари и частично за вътрешния.
б) икономически дейности, свързани с активно мобилно движение на
транснационален и по-едър чуждестранен капитал. Едрият капитал следва
бизнесстратегиите на ТНК и силни холдингови корпорации, които изключително избирателно използват българските условия за развиване на многократно по-печеливша дейност у нас, в сравнение, ако се извършваше в
техните държави. Принадената стойност в по-голямата си част се „изна94
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ся” в други икономически пространства, вкл. и в офшорни зони. Реинвестиционната дейност на тези икономически субекти в стопанското пространство на България е сведена до минимум. Целта е максимално извличане на печалби и тяхното прехвърляне към корпоративните централи.
Монополизирането на сферите, в които действат е безпрецедентно и
утежнява допълнително и без това неефективните социални функции на
държавата. За сметка на това се облагодетелства тесен кръг политически
и икономически групи. Чрез преднамерено създадени механизми се осъществява монополистическа експлоатация на естествените ни ресурси, а
също така на гражданите и на самата държава! Това е новият момент в
българската капиталистическа действителност понастоящем: държавата е
обект на нечуван грабеж от чуждестранния капитал. При това, той се реализира с помощта на родното държавно управление! Бюджетният принос на чуждестранния капитал се свежда основно до задължителните социални и данъчни ангажименти, в редица случаи изкуствено облекчени.
Непроизводителното използване на чуждестранния капитал е друга негова характерна особеност. Финансово-банковият и търговски капитал е доминиращ като присъствие в българското икономическо пространство.
Производителен капитал е активиран единствено на базата на некоректно
и криминално приватизирани стратегически мощности на българската
икономика и на грабителски аутсорсинг. При изчезване на условията за
многоцифрени печалби, по логиката на К. Маркс, този капитал, увеличен
многократно ще „се изпари” тотално от българското икономическо пространство.
И така, в преходния период българската икономика като национално идентифициран субект и обект, не разполага с нито едно стопанско предимство, било то
наследено или новосъздадено, което дава на страната някаква конкурентоспособна позиция в рамките на глобалното и регионално разделение на труда.
В последно време, засилено се прокарва идеята (лансирана също официално и
от управленските органи на ЕС), че спасението на страни-членки като България е в
стимулиране на процес на „реиндустриализация“. Да, такова понятие съществува!
И не е ново. Въпросът е как ще се интерпретира? Такава алтернатива усилено се натрапва и на развиващи се страни от периферията, които са дори в много по-слаби
индустриални позиции? Някои автори коректно търсят изхода единствено в „ре индустриализация на иновационна основа (платформа)“ (2). Ако е възможно обаче
това!
Конкретно за България. След „цунамито“ на унищожителната деиндустриализация за каква реиндустриализация може да става въпрос? Или по-точно за какъв
тип ре индустриализация и на каква основа да извърши подобен процес? Нашето
мнение е, че при тоталното загубване на всички значими стопански предимства,
един „рестарт” на националната икономика изисква не обща класическа схема на
реиндустриализация, защото я няма базата, а процес на неоидустриализация. Зад
това понятие се крият действително иновативни подходи, стратегии и политики,
които не се вписват в логиката на индустриални политики от епохата на научнотехническата революция. Става дума за управленска способност за геополитическо
и геоикономическо мислене в условията на привличане на българското икономическо пространство в сложни, интензивни и понякога противоречиви регионални интеграционни процеси. С други думи, възможен е „turn off” (излитане от
95
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„иконономическата писта” на стопанска стагнация), но от качествено нови позиции, които трябва да бъдат създадени в ускорени темпове. Кои са тези стартови позиции – единствено постиженията на информационно-комуникационната революция и смели геоикономически решения. И тава трябва да стане в рамките на дългосрочна икономическа стратегия. Също изтъркана, повтаряна като мантра теза
през прехода, но факт е, че и досега България не разполага със смислена икономическа национална стратегия, която да заложи някакви реални хоризонти за икономическо Възраждане. Всяко правителство работи на парче, в плен са на различни
зависимости от вътрешно и външно естество и затова икономическите реформи са
сведени до елементарни форми на имитация. Целият преход се оказа стопроцентова
имитация на разнопосочни, често противоречиви, непродуктивни и както се оказа в
крайна сметка, особено вредни за националните интереси занимания по реформиране. Така преходният период спокойно може да се квалифицира като имитационен
модел на цялостното развитие на българската държава, икономика и политика след
1989 г. Така че, той не само не е приключил, напротив още не е стартирал истински!
Доказателства: плачевните резултати в областта на демокрацията, икономиката,
социалната и технологичната области, състоянието на външната ни търговия,
последното място в ЕС по всички възможни показатели на ЕВРОСТАТ и непрестижни места на България в международните класации по такива показатели като
правене на бизнес, конкурентоспособност, корупционни практики, икономическа
свобода, бюджетна прозрачност, икономическа свобода и т.н. (3)
И така, обичаните от преходните управленци формални „причини” за това състояние,: МВФ (с неговият Паричен съвет) и Европейският съюз (с неговите стратегии, политики и директиви) наред със истинските не само, че сковават националната икономическа енергия, но поради пропиляното време, вече много е трудно да се
обосноват теоретически, да не говорим с практически измерения, параметри на нов
икономически модел за развитие, който да гарантира постепенно излизане от сегашната перманентна депресия на българската икономика и да се осигури постъпателен икономически, технологически и социален просперитет на българската държава и на гражданите. Резултатите са ниско национално икономическо самочувствие, стигащо до стопански нихилизъм. Защото моделът на икономическото развитие на България е програмиран, поне до сега, ако не се промени нещо: модел на
икономически, социален и инфраструктурен слугинаж на силни в икономическо
отношение субекти, опериращи в глобалната и регионалните икономики – било то
държави, ТНК или банкови институции. Как да си обясним бумът на моловете и
офиссградите в София и някои други по-големи населени места в България, банковите клонове на всеки ъгъл дори в неголеми градове и селища при не особено
широк и платежоспособен пазар, „необяснимият апетит“ към българската земеделска земя, вкл. от субекти, които бъркат България с Румъния. Тези факти говорят за
сценарий за „някакво икономическо развитие“ на България, изготвен и осъществяван от външни фактори, но и с особеното усърдие и принос на родни управляващи
(и досега) и теоретици на прехода!
Може ли подобен модел да доведе до социален (неикономически) просперитет, който да ни доближи до средното равнище в ЕС? Възможно е, но той няма да се
осигурява от родна икономика, а от „целесъобразни” финансови подаяния на ЕС,
ТНК и чуждестранни банки. Според различни анализаторски институции (родни и
чуждестранни) – от над сто години до около 45 години евентуално са нужни за приближаване на българина до сегашния социален среден стандарт на ЕС! Т.е. на
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българския гражданин му се натрапва съдбата на „чакащия просяк с протегната
шапка”. И един вечен „догонващ модел, известен иронично като теория на „летящите гъски". Може и да се пусне нещо в шапката, но може и не! Зависи, от какво?
Отговорите не са толкова сложни, те се реализират на практика вече четвърт век!
Като се отчете и демографския колапс, то „българските просяци” по законите на
биологията ще бъдат сведени до минимум! Подобен „социален модел” за развитие
на България е пагубен и окончателно ще обезличи икономически страната. Трагикомичното е, че сами усърдно работим за каузата на модела, нещо повече, платихме в
режим „ex-ante”!
Сериозно преосмисляне са налага и на налаганите ни приоритети за икономическо развитие на България – селско стопанство, туризъм, услуги, залегнали в
различни съмнителни планове и програми (планът Рън, стратегии на ЕС).
Какви са резултатите от „приоритета“ селско стопанство: от нетен износител
на пресни плодове и зеленчуци се превърнахме в нетен вносител – над 80%. Небалансирано растениевъдство, в което доминират зърнени храни и технически култури, някои стимулирани и налагани с директиви от ЕС – например рапицата за производство на биогорива, на които още не е доказана икономическата и екологична
ефективност. Непознато в нашата история едри латифундистки стопанства, дори със
световен рекорд – над един млн. декара земя притежание от един арендатор и собственик. Директните плащания с пари на ЕС деструктуризират още повече аграрните
баланси на българското земеделие. Животновъдството става все по-екзотична
селскостопанска дейност, защото фуражното земеделие е почти изчезнало, а и ЕС
налага такива изисквания, каквито например в Германия и други страни членки са
създавани в продължение на 50 години. „Икономизацията” в селските райони, вкл. и
със средства на ЕЗФРСР с не аграрни дейности на село е почти „кауза пердута“ по
ред „нови“ причини, които са добре известни. Следователно, в този „преходен модел“, селското стопанство носи огромни печалби на десетина едри земевладелци и
няколко стотин по-дребни. За спекулациите в този сектор да не говорим. Конкурентоспособността на българската аграрна продукция на европейския пазар е почти нулева. Затова съвсем резонно и в тази икономическа сфера също трябва да се говори
за неоаграрна стратегия. Принципно проблемите стоят както в промишлената сфера.
Аграрно Възраждане е възможно, ако не се допусне следващ удар върху селското стопанство, подобен на този чрез механизма на „ликвидационните комисии”.
Защото вече я ясно, че се подготвя тотална ликвидация на родната аграрна икономика. Освен вътрешните ни бъркотии по т.нар. аграрна политика, утвърждаваща невиждан аграрен латифундизъм, окончателният удар върху родното земеделие ще
бъде нанесен с постепенното редуциране на аграрните субсидии, изисквани от СТО
(Световна търговска организация). Този процес е неизбежен, но може да се очаква,
че с приключване на субсидиите ще приключат своята дейност и родните арендатори, собственици и фермери. Тогава нашата аграрна продукция няма никакъв шанс
да стъпи на пазара на евросъюза. Ако ще се спасява нещо, то ще са интересите на
селскостопанските производители в страни като Франция, Германия, Италия. Засега
периодът на лесните пари (с мизерните ренти и директните плащания) в селското
стопанство продължава. Изходът вероятно ще бъде окончателна „интернационализация“ на българската земя. Криворазбрани дебати се провеждат в управленските
централни органи и още по-необмислени предложения се правят през последните
месеци. Достатъчен е един дори повърхностен анализ на интересите на френските,
немските, италианските, испанските и други аграрници в ЕС, за да се намери
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верният отговор за истинската съдба на българското земеделие! Последствията за
българското селско стопанство са същите, както за енергетиката и индустрията.
Именно поради такива и много други причини, учени и експерти отдавна алармират, че Общата селскостопанска политика на ЕС се нуждае от ново преосмисляне
след приемането (също в бъдеще и на други страни) на нови страни-членки като
България, със силен аграрен потенциал, топящ се обаче в процеса на членство и активните преговори, които се водят в СТО за премахване на аграрните субсидии и
дотации.
Какво би могло да направи в областта на селското стопанство? Засега виждаме
един полезен ход: съобразявайки се с принципите на Общата селскостопанска политика на евросъюза да провеждаме по-смело умерена национална аграрна протекция и да се борим като страна-членка за общностен специален механизъм за аграрна защита на селското стопанство на страни като България, който да допълни сегашните механизми на ОСП.
Приоритетът „услуги” като икономическа сфера е все по-малко и по-малко
„български“ приоритет. Нито търговията, нито банково-финансовите услуги са
прерогатив на български интереси и стратегически стопански дейности. Със сбърканата философия за развитие на българския туризъм, който се превърна в благодатно поле за „изпиране” на присвоен роден или привлечен чужд капитал, този също
натрапен ни „стратегически приоритет” има ресурс да изхранва сезонно една малка
част от вече почти половин милионната структурната безработица на България!
Можем само да завиждаме на Унгария, която също е страна-членка на ЕС, също има
нашите параметри като територия и население, но туризмът и дава три пъти повече
приходи и е поне с 6-7 пункта по-малък принос в БВП! Лъвският пай се пада на
реалния и технологичния сектор!
Енергетиката обаче си заслужава усилията да се запази като приоритет. Все
още може да се спаси и тя да бъде наистина български икономически двигател на
стопански просперитет. Но и тук, българската „политика” е в пълен плен на добре
защитавани чужди геостратегически интереси в триъгълника САЩ - Европейски
съюз - Русия, при пълно игнориране на националните интереси на България.
С известна доза „отчаян“ оптимизъм, като начало за икономическо Възраждане според нашите виждания, е целесъобразна икономическа стратегия, която да има
четири приоритета:
а) развитие на не голям класически реален сектор, използващ иновативни
средства за производство на основата на малки и средни фирми с българска идентичност
б) развитие на стегнат високотехнологичен сектор от фирми с българска
идентичност
в) развитие на българското икономическо пространство като междинен,
кръстопътен център от пътни, водни, морски и жп. трасета, преносни
мрежи и коридори за комуникиране (пренос) на конвенционални стоки и
услуги и ресурси (най-вече енергийни).
г)
развитие на икономически дейности в пространството на страната от
чуждестранен капитал при добре обмислени, отговарящи и на българските интереси условия за неговото функциониране и премерени защитни
механизми в режим „ex-ante”. Стигне ли се до защита на национални интереси в режим „ex-poste”, изходът е ясен! Поради съществуващата международна юрисдикция за защита на корпоративни инвестиционни инте98
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реси, почти невъзможно е да бъдат правно отстоявани интересите на българската държава.(4) Факт е, че през преходния период този капитал изпълва съдържанието и същността на „българската национална икономика”. През следващите етапи на членство в ЕС тази характеристика
ще се засилва. Или българската икономика ще става все по „небългарска“!
Тези четири приоритети, обхванати в една обща дългосрочна и балансирана
национална икономическа стратегия, се предлагат от гледна точка на основния
проблем на българската икономика – постоянният недостиг и невъзможността да се
осигуряват необходимите инвестионни ресурси. При смислена политика в тези четири направления може да се намали инвестиционният натиск във времето. Това
от една страна.
Второто изискване, е реализиране на стратегия за национална стопанска
(секторна и продуктова) и геоикономическа диверсификация, не противоречаща на общите интереси на ЕС. Това означава едно: преосмисляне на пазарната
стратегия на страната с цел постигане на нов балансов микс от продукти и услуги, в т.ч. ограничен кръг иновативни и високотехнологични, за производ-ството на които могат да бъдат създадени най-благоприятни вътрешни и външни
условия. Така, че те постепенно да заемат конкурентни позиции и на пазара на
Европейския съюз.
Ако пазарът на общността в първоначални етапи не поема български изделия в
първите две направления, поради ниската им конкурентоспособност, приходите
трябва да се осигуряват от други пазарни дестинации с по-занижени изисквания.
Такива пазарни ниши има! Някои трябва да се възстановят пазарно, а не политически, като руския пазар, други да се създават на ново. В това отношение трябва да се
засили регулативната роля на държавата.
След като за две десетилетия предприсъединително и пълно членство в ЕС
българската икономика бе практически „стопена”, е илюзия, че решителен икономически, технологичен и социален просперитет може да се осъществи в сегашния
индикативен период (2014-2020). Не е наша задача, тук да анализираме новия Договор за партньорство и новите (фактически стари) Оперативни програми. Наднационалното управление на ЕС е крайно време да разбере, че е от общ интерес,
България (а и не само тя) максимално да ускори процеса на изравняване на своето
икономическо, технологическо и социално равнище със средното в общността. В
противен случай, замисълът, българското икономическо пространство да се превърне в удобен, специален имагинерен икономически субект, обслужващ по-висши
геоикономически интереси, може и да се провали, ако се запази за дълго време ниският социален статус на българските граждани. При това икономическата и социална цена ще бъде много по-голяма! Нещо повече, не са изключени мощни социални
вълнения, последвани от непредсказуеми политически последствия. Няколкостотин
милиардни „спасителни“ финансови инжекции за още две-три държави страничленки като България (освен Гърция) означава финансов колапс на целия Европейски съюз!
Третият приоритет е може би най-бързият за реализиране и изисква едно
усилие: национално отговорна и мъдра икономическа политика. При него най-безболезнено може да се реши проблемът с инвестирането чрез предоставяне на поголеми мажоритарни дялове на стратегическите инвеститори. Проблемът за частта
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на държавната собственост в енергийни и други проекти е повече занимавка за партийни функционери. ЕС НАТО (+ военните бази) са достатъчни за гарантиране на
националните интереси в мегапроекти и при по-нисък дял на собствеността! Ако това не е вярно, възниква резонно въпросът какво прави страната ни в тези регионални формирования! Но именно този приоритет се оказва най-труден за реализиране!
Защо? Защото ЕС, САЩ и Русия защитават твърдо геостратегическите си икономически и политически интереси, докато стратегията на България да се „прикрепва”
към тях! Това не е държавна стратегия! Нефтопреносни мега проекти успешно се
реализират между Финландия и Русия, газопреносни (Северен поток) между Германия и Русия, но се провалят в България. Една Унгария има ясна и категорична политика към Южен поток, докато България се върти в кръга на декларативните пожелания!
От гледна точка на капиталово напрежение, този приоритет е и най-изгоден за
България. При умни политики, може не само да не се натоварваме капиталово, но и
да инкасираме сериозни чисти приходи от транзитни такси. Да не говорим за
геостратегически предимства, като „кранчетата“, които също имат своята цена, вкл.
финансова! В случая с Украйна, вече няма съмнение, че по-голямата част от милиардните помощи за тази страна, освен за „демократични промени”, ще отидат за
заплащане на руския природен газ, предназначен за транзитиране през Украйна за
Западна Европа!
Четвъртият приоритет е още по-лесен за реализиране: изисква само едно
усилие: национално отговорна политика! За такава си заслужава да плащат българските данъкоплатци. Очевидно е, че проблемът „геополитическа агентура” (5) у нас
е прехвърлил всякакви морални граници, защото непрекъснато се защитават интересите на други данъкоплатци, чийто субекти най-безнаказано и безотговорно ощетяват българските граждани и държава.
В какво се крие същинският проблем за реализиране на този четирипосочен
модел за икономическо възраждане на България. В огромните потребности от
инвестиционен капитал и бягането от конкретни политически отговорности на
управляващите. Нито вътрешните източници: БВП или роден бизнес, нито финансови ресурси от вън – от ЕС, ПЧИ или международни банкови заеми, могат да генерират и осигурят необходимите финансови ресурси за неоиндустриализация. Формирането на няколко стратегически приоритети, позволява както едновременно така
и по отделно да се търсят и осигуряват потребните финансови ресурси Именно този
факт налага да се провежда нова стратегическа диверсификация на геоикономическата политика на България. Опонентите ще кажат – а членството в ЕС?
Принципиално такъв национален подход се приближава до замисъла на План
„Европа 2020”: търсене на ресурси за инвестиционен растеж, за интензивен растеж
(нови технологии) и приобщаващ растеж. По данни на ИИ на БАН, в разработка
преди около десет години (6), за „turn off“ в рамките на двадесетгодишен период
биха били нужни около 60-70 млрд. евро. нетен капиталов ресурс. Тази цифра е актуална и понастоящем, ако се стартира такъв процес, но вече потребност от много
по-голям капиталов ресурс! Източниците на финансиране на подобно развитие в
основни линии са ясни: собствени средства от БВП, планираните за всеки индикативен период финансови средства за усвояване от фондовете и програмите на ЕС,
ПЧИ, скромните на родния бизнес, банкови държавни заеми от глобални и регионални финансови структури (МВФ, Световната банка), частни кредити от между100
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народни търговски банки. Нито един от тези източници може да се определи като
като достатъчен и стабилен в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект!
Особено в условията на криза. Затова целесъобразното усвояване на средства от
финансови инструменти на ЕС, но подчинени на дългосрочна икономическа стратегия придобива изключителна национална отговорност!
Ресурсите на държавата, които могат да бъдат заделени например за двадесет
години са ограничени, най-малкото поради две причини: нисък икономически растеж и постоянен външнотърговски дефицит. Няколкото години на относително висок икономически растеж (2003-2007 г.) бе т.нар. период на „лесните пари”. Както
лесно се придобиваха, така и бързо се изпариха след дивата приватизация. Икономическата криза, която както се оценява, че е преминала в скъсен постоянен цикъл,
е допълнителен фактор, който усложнява публичните финанси на страната от гледна точка на инвестиционно използване. При това във всякакъв план: текущ, средносрочен и дългосрочен. Така че, реално погледнато, освен на хартия едва ли може да
се приложи действена икономическа стратегия. Да се разработи – никакъв проблем.
И преди години и сега има готовност отново да се разработи грамотна и национално
отговорна дългосрочна икономическа стратегия, независимо че членуваме в ЕС.
Дори още по-добре, защото стратегическият външен фактор е безусловно ясен.
Проблемът не е в разработчиците, а в нелоялността на българското политическо
управление към собствените си национални интереси. Поради тази причина
средствата на държавата, които се заделят за инвестиционно предназначение са
скромни и в условията на членство в ЕС отиват да покрият частта, която се изисква
задължително за съфинансиране по публични проекти и програми в процеса на усвояване на средства от еврофондовете. Или за плащане на членския внос в „богатия
клуб на ЕС”, за отчисления от българските ДДС, акцизи, митнически и други такси
в общия бюджет на евросъюза. Аналогично стои въпросът и с публичните финанси
по отношение на финансиране развитие на иновативен сектор в процес на евентуална неоиндустриализация. Българската държава едно, освен че няма иновативна
стратегия, не може да изпълни формулата на ЕС 2:1 (две части финансов ресурс за
НИРД да дава бизнесът и една част – публичната власт). Между другото, тази формула, заложена още в Лисабонската стратегия (План 2000) и преповторена в План
„Европа 2020”, също не се изпълнява в повечето страни-членки и като цяло на равнище ЕС.
На България се нужни скромни цели: да се развият не много иновативни и
високотехнологични продукти („българските Nokia”), но които да носят достатъчно финансови приходи от реализация на вътрешния и външни пазари. Очевидно
е, че българската държава на настоящия етап няма нито средства, нито политическа
воля да направи нещо съществено по въпроса. Защо? Най-вероятно поради тесногръдите интереси на управляващите и най-вече поради стриктното спазване на
„външни изисквания и внушения”. И защото на всички управляващи през всички
етапи е пределно ясно: ако се заделят нужните национални ресурси за подобна цел,
почти нищо не би останало за личностно, партийно и корпоративно „преразпределение”?
Технологичният, особено високотехнологичният сектор е сложна материя за
управление. Това е следващият проблем! Третият е, че без външна помощ не е възможно да развиваме иновативни производства. За 25 години стратегическите ни
партньори направиха всичко възможно да се унищожат сериозни „кълнове“ (заводите в Правец, Стара Загора и др.), които след разумни преструктурирания можеха
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да се превърнат в основа на модел за иновативно икономическо развитие на
България. В противовес на това, с масиран чист внос на информационно-комуникационни и малко други конвенционални производствени технологии, българските
фирми, граждани и публичната власт се превърнаха в елементарни „Users” (потребители). Малкото иновативни инициативи и изделия, които блеснаха на българския
небосвод на бърза ръка бяха „усвоени” от чуждестранни ТНК. И все пак, ако се
заложи развитие дори и на скромен иновативен сектор, без външен технологичен
трансфер е невъзможно да се реализира неговият старт и последващо развитие.
Въпрос на геостратегически избор е как ще се действа, като се отчита членството на
България в ЕС и опеката на новия стратегически партньор отвъд Океана. Последният не само охотно, но и брутално агресивно налага да приемем например съмнителни американски технологии за добив на шистов газ, пораждащи маса неясни
икономически и екологически проблеми, но нито една американска фирма досега не
е предложила някаква сериозна форма на икономическо сътрудничество (специализация или коопериране) за производство макар и на нещо малко, но високо технологично българско изделие. Малкото американски инвестиции са повече в подкрепа
на демокрацията и на НПО, изпълняващи специални задачи в качеството си на
„геополитическа агентура”. В ЕС групата на водещите в технологично отношение
страни-членки (Германия, Белгия, Англия, Холандия, Финландия и др.) провеждат
меко казано егоистични собствени технологични политики, ползвайки при това наймного финансови ресурси от общия бюджет на ЕС. Типичен случай е закриването
на няколко завода на НОКИА в Германия, производствата на които бяха изнесени
(аутсорсинг) далеко на Изток. Това „технологично преструктуриране” се извърши
със средства на Европейския фонд за посрещане на предизвикателствата от глобализацията. На практика този чист аутсорсинг бе платен от общия бюджет на евросъюза, като няколко стотин милиона евро се използваха за преустройство и преквалификация на освободените немски работници. Позволяваме си да попитаме, защо
поне една част не се изнесе в българското икономическо пространство? Причини
срещу това сигурно има, но къде остана принципът за солидарността? ЕС не провежда политики за директно финансиране на реалния сектор на страните-членки,
високотехнологичните специалисти у нас вече са кът, след като хиляди емигрираха
„планово” (специални работни визи) и непланово именно в Германия и други водещи в технологично отношение страни на ЕС. Вероятно и заплащането на работната
ни сила в стремежа към изравняване на цени и заплати към средното равнище в ЕС
вече е по-неблагоприятно в сравнение с други страни на Изток. Да не говорим за
крайно обременените административните услуги и т.н. Но независимо от това, се
изсипват млрд. евро за развитие на високотехнологичния сектор. Новата Програма
„Хоризонт 2020“, която се разгръща именно като иновативна, има ресурс от над
80 млрд. евро. Но нейните приоритети са така определени, че пасват идеално на технологичните цели на гореспомената група страни-членки на ЕС. Дори и да е пресилена тази оценка, си задаваме въпроса за какви конкретни иновативни цели могат да
се използват средства от тази програма в България: създаване на информационни
центрове, на формализирани технологични паркове (също с информационно-консултативна насоченост) и други проекти от подобен род? Полезно, но без конкретика за създаване на високотехнологични малки и средни фирми и на високотехнологични продукти, от които да се печели на вътрешния и на външните пазари. Поради
сложните и забавени процедури българските фирми се отказват дори и от спечелени
проекти за конвенционални технологии.
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Има ли изход? Да, но повече като надежда и отново зависи от геополитическото и геоикономическо мислене на управляващите. А то определено е техен дефицит! Става въпрос за стратегическа геоикономическа иновативна диверсификация на българската външноикономическа политика. Тя трябва да разкрива и други
стратегически партньори в областта на иновациите и високите технологии – Япония,
Китай, азиатските „тигри”, защо не и Русия. Второ, инициативи за създаване на
инструменти за протекции за технологични продукти, особено за пазара на ЕС.
Става въпрос за конкретен евросъюзен механизъм за защита на иновативни
производства в страни като България. Наивно е да се приеме, че може да се предоставят преференции само на отделна страна-членка от ранга на България. България
не е Великобритания? Затова трябва да се използват механизмите в общността за
съгласувани и координирани действия между страни членки със сходни интереси. В
противен случай, шансовете да се развиват такива производства в нашата страна са
почти нулеви. И трето, иновативната политика трябва да е обвързана с привличане
и осигуряване на необходимия рисков финансов ресурс. Също нерешен въпрос от
гледна точка на условията в България и незаинтересоваността на ЕС, освен с политически декларации и директиви. По схемите на лобирането, което е регламентирано официално в ЕС се разработват десетки директиви в областта на иновациите в
полза на определени бизнес субекти в общността. От тях, нито един от България!
Следователно, технологичният аспект на икономическия просперитет е възможен, но изисква отговорна национална и геоикономическа политика за привличане
на високотехнологично ноу-хау и поддържащия го рисков финансов ресурс. Самата
държава е маломощна от гледна точка на осигуряване на инвестиционен и рисков
капитал! В този смисъл и в духа на гореизложеното защитаваме тезата за неоиндустриализация, не за ре индустриализация. Последната е може би новият капан
българската икономика да изчезне завинаги в икономическото небитие.
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„МЕКО” УПРАВЛЕНИЕ – СТРАТЕГИИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА
доц. д-р Надя Миронова
Университет за национално и световно стопанство

„SOFT” MANAGEMENT – STRATEGIES FOR RELATIONS
MANAGEMENT
Assoc. Prof. Nadya Mironova, PhD
University of National and World Economy
Резюме: Модерната управленска теория разграничава условно два типа управление – „меко” и „твърдо”. Колкото по-важни стават човешките ресурси за конкурентно способността на организацията, толкова по-актуални са проблемите на
мекото управление ( Soft mamagement).
Статията съдържа анализ на основните стратегии на мекото управление, както
и опит за разширяване на традиционната представа за този тип управление като
за свързано единствено и само с управлението на персонала. Представена е авторова концепция за мекото управлението като управленски стил, който се простира върху всички управленски функции и процеси.
Управлението на процесите може да бъде „меко” – основано на отчитане на
функционалните взаимодействия и сътрудничеството между подразделенията,
или „твърдо” – реализирано чрез периодична промяна на връзките и взаимодействията и разширяване на длъжността на работниците и служителите.
Мекото управление предполага разработване на бизнес процесите в управляемата
система като се програмират съответните вертикални и хоризонтални връзки и
се регламентират отношенията чрез инструкции и алгоритми. Специфичното на
тези регламенти е, че те осигуряват съответствието между отношенията вътре и вън от организацията и предварително зададени маркетингови и психологически цели.
Ключови думи: меко и твърдо управление, управление на отношенията, ценностно
ориентиран модел, стил на управление, методи на управление.
Abstract: The modern managerial theory clearly defines two types of management –
„soft” and „hard”. The more important the human resources become for the competitive
advantage of the organization, the more pressing are the problems of the soft
management.
This article contains the main soft management strategies, as well as experience for
broadening the traditional image of this type of management as one mainly related to the
human resource management. The author’s concept for soft management is presented as a
managerial style, also as managerial methods which stretch over all managerial
functions.
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The processes management can be soft, based on the functional interrelations and the
cooperation between the departments, or hard – based on the regular changes of the
relations, interactions and widening of the employee’s function.
Keywords: soft and hard management, relationship management, value-based model,
management style, management methods.
В развитието на съвременния мениджмънт има ясно различима тенденция към
развитие на методи за дългосрочно сътрудничество с работещите в организацията,
към целенасочено използване на инструментите на лидерството и не на последно
място – към установяване на трайни благоприятни отношения с външната среда.
Оформено е едно ново направление, известно като „мек“ мениджмънт (soft
managemen), което съчетава познати концепции на организационната поведение,
управлението на човешките ресурси, класическия мениджмънт, психологията и управлението на комуникациите в нова система, позната като „управление на отношенията“. Модерната теория на заинтересованите страни създава методологична основа за разработване и установяване на модели и практики, които развиват управлението в посока на използване на доверието, разбирането и уважението между хората
в организацията като универсални ценности. Резервите за повишаване на организационната конкурентоспособност чрез създаване е развитие на човешкия потенциал
се крият в самата същност на социалната организация. „Многобройните отношения
между хората в организацията – симпатии и антипатии, сътрудничество или конфронтация между отделите, ориентацията към клиента или равнодушието към неговите очаквания, отношението на персонала към компанията и нейните цели и т.н.,
създават атмосфера, която определя поведението на хората и резултатността на бизнес стратегията.”1
Твърд и мек модел в мениджмънта (Hard and Soft management)
Въпреки очевидната връзка с школата на човешките отношения, всъщност не
теорията за управление на човешките ресурси, а приложението на процесен подход
в управлението на практика води до разграничаване на два вида управление, които
се определят като меко и твърдо управление.
Мекото управление на процесите се определя от изследователите като метод за
управление, основан на функционалното взаимодействие и сътрудничеството между подразделенията на организацията. 2 В резултат на това се проектират бизнес
процесите, установяват се хоризонталните и вертикални връзки в управляваната
система, съставят се съответните инструкции и алгоритми за комуникации, въвеждат се управленски модули. Модулите са съвкупности от предписания за персонала,
чрез които първоначално се внедряват а след това се поддържа форми и средства за
взаимодействие между подразделенията вътре в организацията, както и между нея и
външните заинтересовани страни. Целите на тези взаимодействия могат да бъдат
комуникационни, маркетингови, психологически и т.н. Такива цели могат да бъдат,

1

Яхонтова Е.С. Soft management или управление на отношенията в компанията.
ЗАО Экономика. 2010. стр.5.
2
http://www.elitarium.ru/2013/07/17/reshenija_upravlencheskikh_problem.html
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например „привличане и задържане на клиенти“, „създаване на лоялност“, „информиране на качествата на нов продукт“, „установяване на контакт с нови партньори“,
„подобряване на имиджа“ и др.
Твърдият модел се асоциира с периодична промяна на връзките между елементите в управляемата система. Тази промяна включва и известните техники на ротация и разширение на длъжността, оптимизацията на работните процеси, организационните промени в различните им аспекти. Такъв тип на управление се прилага
предимно в случаите на сериозни или хронични проблеми в дейността на управляваната система, когато се налагат радикални решения и промени, които повишават
кондицията на организацията. Твърдото управление е предпочитано от собствениците в управлението на бизнеса им като ясен и радикален инструмент, от приложението на който настъпват лесно прогнозируеми последствия.
Професионалният мениджмънт, обратно, предпочита приложението на „меките“ подходи към усъвършенстване на процесите. Чрез тях се решават няколко основни задачи:3
1. Създаване на ценностно- ориентирана общност от сътрудници:
• Създаване и приложение на корпоративната философия и култура.
• Изграждане и демонстриране на обратна връзка с персонала за оценка на
начина, по който той прилага в ежедневната си работа философията и
културата на компанията.
• Корекция на методите за прилагане на корпоративната философия като
се използват съвременни технически средства за наблюдение и връзка.
• Проектиране, внедряване и контрол за прилагането на специфичен стил
за общуване между персонала и с клиентите.
2. Организиране на работата на персонала:
• Разработка на документи, които регулират поведението на персоналадлъжностни характеристики, стандарти за общуване с клиенти, инструкции и алгоритми за поведение в различни ситуации.
• Подготовка и поетапно въвеждане на интегрирани управленски модули,
които обединяват усилията и постиженията на хората в различни направления по отношение на поставени предварително комерсиални, информационни или психологически цели.
• Контрол върху ефективността и ревизия на документите, които регулират връзките между персонала на базата на обратна връзка.
3. Регулиране на процесите спрямо зададените бизнес цели:
• Постигане на маркетинговите показатели чрез контрол върху спазването
на правилата и процедурите, както и върху фирмената политика и философия за отношенията .
• Организация на работата с клиентите – документи и информация, процес
на обратна връзка.
• Структура, организация и функциониране на комуникационната система.

3

Зуб А.Т. „Жесткие” и „мягкие” решения управленческих проблем. ЦДО. Москва. 2013.
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„Меко“ управление и управление на отношенията
Въпреки връзката с процесите, все пак изходна теза за развитието на „мекото“
управление е разбирането, че организацията, това не са сградите, не е оборудването, не са банковите сметки и не са технологиите, а хората. За това именно работата с
хората може да се отбележи като най-важна за успеха.4 По тази причина за „меко“
управление се говори предимно по отношение на човешките ресурси и то в два различни контекста.
Първият контекст е на изграждането на умения, които се свързват с нарастването на човешкия капитал, мотивацията, развитието на таланта, кариерата и т.н. В
речника на Кембридж е дадено следното определение за „меко управление“ на човешките ресурси „система за управление на служителите, в която те се считат за важен ресурс за растежа на компанията. За тях се грижат и за тях се създават условия
да развиват своите умения.“5 В този аспект ключовата дума е „умения“, около създаването, развитието и приложението на които се развива цялата система за УЧР,
както и системите за управление на знанията.6
Вторият контекст се създава от концепцията за управление на отношенията,
която се фокусира върху управлението на хората чрез комуникации, лидерство и
култура. Свързан е с взаимоотношенията на персонала в рамките на организацията
и се осъществява посредством съответни политики, инструкции и процедури. Целта
на управлението е консолидирането на усилията на работещите в името на общо
благо. Управлението на отношенията на ниво организация в този смисъл е създаване и развитие на психологически климат и култура, които допринасят за резултатността от работата на персонала и за неговата удовлетвореност от труда. Според Е.
Яконтова7, тази специфична среда се изгражда чрез положителни и конструктивни
отношения. „Ръководителите трябва да научат едно просто нещо, което е известно
отдавна и на декана в университета, и на диригента на симфоничния оркестър: ключът на успеха е в умението за разкриването на човешкия потенциал и за развиването
му.”, твърди и П. Дракър8.
Основният обект на управлението в рамките на тази система, има изключително специфични характеристики, които произтичат от елементите, от които е изграден, а именно хората:
• Те имат свои различни и при това често противоречиви интереси.
• Размишляват и преценяват всичко, включително решенията на висшестоящите.
• Реагират емоционално на всяка ситуация.
• Постоянно променят мотивите си, работоспособността, личностните си
качества.

4

Уелч Дж., Уелч С. Да печелиш. Класика и стил.2008.
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/soft-hrm
6
Vlatka Hlupic, Athanasia Pouloudi, George Rzevski. Towards an Integrated Approach to
Knowledge Мanagement: ‘Hard’, ‘Soft’ and ‘Abstract’ Issues. Knowledge and Process Management
Volume 9 Number 2 pp 90–102 (2002)
7
Яхонтова Е.С. Soft management или управление на отношенията в компанията. ЗАО Экономика. 2010. стр.112.
8
Дракър П. Мениджмънт в следващото общество. Класика и стил. С., 2006.
5
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Прекарват само част от живота си на работа. Животът им извън организацията, който не може да се контролира, създава динамични неочаквани
промени, които касаят личността и професионалните им качества и проявления.9

Тази сложност на обекта е причина да се развиват научните методи и подходи,
които отчитат комплексността на връзките и характеристиките на елементите.
Основна роля за развитието на методологията в това направление има връзката
между капитализирането на компанията и управлението на персонала, показана на
фиг. 1.

Фиг. 1. Модел на зависимостта на капитализацията на компанията
от управлението на персонала
Източник: Dorgan S.J, Dowdy J.J, Rippin Th.M. The link between management and productivity.
Web exclusive.Feb. 2006.

Изследванията на опита на успешните компании доказват по недвусмислен начин, че може да се изолира една ключова характеристика на успешното управление,
която осигурява стабилни конкурентни преимущества. Тя се състои в стратегическата интеграция на управлението върху парадигмата за персонала като ключов ресурс и построяването на системата за управление в контекста на концепцията за мекото управление. То предполага отчитане на всички интереси, преживявания и
очаквания на персонала и лична загриженост и съпричастност на ръководителя към
емоционалните състояния и проявления на сътрудниците. Най-синтезиран вид е
придобил този подход в известния модел 7S на Мак Кинзи, където са интегрирани
„твърди“ елементи като структура, стратегия, система с „меки“ инструменти като
стил на управлението, умения и гъвкави подходи към персонала.10
Балансът между „твърди“ и „меки“ методи е продължителна линия на спорове
и научни приноси, които се развиват в сериозен брой модели за управление на персонала, които могат да бъдат класифицирани от гледна точка на нашия интерес както е показано на фиг. 2.

9

Яхонтова Е.С. Soft management или управление на отношенията в компанията. ЗАО
Экономика. 2010. стр. 125.
10
Waterman R.H. The Seven Elements of Strategic Fit. Journal of Business Strategy. 1982. pp71.
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Фиг. 2. Основни модели за управление на персонала според
приложението на меки и твърди методи
Източник: Rasmus Lerchedahl Petersen, Lars Birkedal, Aleksandar Nanevski. A Realizability
Model for Impredicative Hoare Type Theory. http://ynot.cs.harvard.edu/papers/HTTmodel.pdf

Балансираните модели се считат за „твърди“ модели. Ако анализираме двата
най-известни от тях, показани на фиг. 2 ще открием общите им черти, както и редица ограничения и недостатъци.
Моделът на Фомбрун, Тичи и Дивена11 е базиран на схващането за едностранна зависимост на стратегията за управление на човешките ресурси от бизнес стратегията. Според виждането на авторите, господстващо в теорията за управлението на
човешките ресурси през 80-те години на ХХ-ти век, хората трябва да бъдат манипулирани и подтиквани към изпълнение на организационните цели независимо от техните собствени интереси и цели. „Според привържениците на този модел има тясна
връзка на функцията управление на човешките ресурси с линейната структура на
организацията чрез: създаване на базата данни, засилване ролята на мениджмънта в
областта на човешките ресурси и оценка на приноса на HR отдела в стратегическата, административната и оперативно стопанската дейност на организацията.“12
Моделът на групата на Шулер изследва относителното изискване, което произтича от конкретната бизнес-стратегия към ролевото поведение на персонала в контекста на стратегически цели като иновациите, повишаване на качеството и намаляване на себестойността.13 Този модел изобразява механично съответствието между
бизнес-стратегията и стратегията за управление на човешките ресурси.
Карен Леге14 също развива „твърдия модел”, като внася аргументи за признаването на човешките ресурси като всички други видове ресурси. За него са валидни
три ключови аспекта: гъвкавост във всичките й проявления, обучение на екипа за
делегиране на власт и ангажираност и управление на културната сфера.
Трите модела изразяват обща концепция, при която „твърдият модел на HR
мениджмънта се прилага за набиране, развитие и използване на служителите, които
„пасват“ на фирмената култура. Човешките ресурси участват в изпълнението на раз11

Fombrun C.J., Tichy N.M., Devanna M.A. Strategic Human Resource Management. NY. Wiley.
1984.
12
Харизанова, М., Н. Миронова., Т. Кичева. СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Научни трудове на УНСС.
Том 2. 2011.
13
Schuler, R.S., Jackson S.E.Linking competitive strategies with human resource management
practices.Academy of Management Executive.1987.1. pp.207-219.
14
Legge, K. HRM: a critical analysis. In ed. J. Storey, New Perspectives in HRM, Routledge,
Londonq 1989.
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нообразни дейности, но не и във вземането на управленските решения. Твърдият
подход, който прилага организацията, представлява процес на управление на изпълнението чрез създаване на общ набор от стратегически цели и непрекъснато съотнасяне на поведението на всеки индивид към бизнес целите. Тази съвкупност от бизнес цели постоянно съсредоточава вниманието върху растежа и доходността. Така
фокусиран, процесът на управление носи краткосрочно конкурентно предимство.“15
Школата на мекото управление на човешките ресурси се нарича Харвардска
благодарение на трудовете на Боксал16, който класифицира концепцията като „Харвардски модел на управление на човешките ресурси“. За създател на тази школа се
счита Бир, чийто модел съчетава съвкупността от области на управление на персонала с неговото влияние върху вземането на решения и мотивацията, както е показано на фиг. 3.

Фиг. 3. Модел на Бир за управление на човешките ресурси
Източник: Яхонтова Е.С. Soft management или управление на отношенията
в компанията. ЗАО Экономика. 2010. стр. 136
В този модел като резултат от избраната стратегия за управление на персонала
се получават:
•
Степен на ефективността и себестойност на продукцията.
•
Развитието на компетентността, мотивацията и представянето на персонала.
•
Синхронизиране на целите на работещите и на компанията.
•
Формиране на атмосфера на взаимно уважение и доверие.
•
Удовлетвореност на работниците и служителите от труда.
В основата на концепцията на Харвардския модел е поставена хипотезата, че
мениджмънтът е информиран и съпричастен към за всички дейности по УЧР. Стратегията в управлението на човешките ресурси е подход, ориентиран към дългосрочната перспектива и оценка на човешките ресурси като потенциални активи, а не
като променливи разходи в организацията. Авторите отбелязват, че в сферата на
УЧР влизат всички тези управленски решения и действия, които влияят върху характера на отношенията между организацията и нейните сътрудници – човешките
ресурси.

15

Харзанова М., Н.Миронова., Т. Кичева. СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Научни трудове на УНСС.
Том 2. 2011.
16
Boxall, P.F. Strategic HRM: A Beginning, a New Theoretical Direction. HRM Journal, 2 (3)
pp. 61-79, 1992.
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Според Боксал преимуществата на този модел са:
•
съгласуването на интересите на различни заинтересовани страни;
•
отчитане на важността на компромисите – явни и скрити, между интересите на собствениците и интересите на сътрудниците;
•
разширяване на контекста на УЧР чрез засилване на влиянието на сътрудниците, усъвършенстване на организацията на труда и проблеми, съпътстващи стила на управление;
•
признаване на влиянието на редица външни фактори върху процеса на
избор на организационната стратегия и предложение за съчетаване на
факторите на пазарното стопанство със социално-културните фактори;
•
приоритет на активния стратегически избор.
Харвардският модел оказва силно влияние върху теорията и практиката, защото се превръща в основа за нова практика – всички мениджъри поемат своята отговорност по отношение на човешките ресурси, независимо от сферата, в която са отговорни.
Друг представител на тази школа е Уолтън17, който развива концепцията и
подчертава важността на запазването принципите привързаност и взаимност. Според него „новият модел на управление на човешките ресурси е основан на политиката, стимулираща взаимност – взаимни цели, взаимно влияние, взаимно уважение,
взаимно възнаграждение, взаимна отговорност. Тази политика стимулира привързаността на сътрудниците към организацията, което би довело до по-добри икономически резултати и по-качествено развитие на човешките ресурси“. т.е. той предлага
прилагането на гъвкавия подход в УЧР.
Принос в развитие на концепцията на за мекото управление имат и английските учени Гест, Леге, Хендри, Сисон, Стори и др.
Гест (1987, 19891 1991)18 обогатява концепцията на Харвардската школа с
формулирането на четири нови цели при УЧР, които препоръчва да бъдат проверени в практиката:
1. Стратегическа интеграция – способността на организацията да съчетае
задачите по УЧР със стратегическите планове, като се предостави възможността на линейните мениджъри да внедряват елементи в системата
на УЧР в процеса на вземане на управленски решения от тях.
2.
Висока степен на привързаност – при реализация на организационните
цели от сътрудниците;
3.
Високо качество. То се обвързва с мениджърското поведение за постигане на високо качество на стоките и услугите, на управление на персонала
и инвестициите за подобряване на качеството на труда на сътрудниците.
4.
Гъвкавост. Да осигурява конкурентоспособност и преимущества при внедряването на иновации в резултат на промените на пазара или новите открития.

17

Walton, R.E. From control to commitment in the work place. Harvard Business Review, 63,
pp.76-84, 1985
18
Guest, D. E. HRM and industrial relations. Journal of Management Studies, 14 (5), 1987.
Guest, D. E. Personnel and HRM: can you tell the difference? Personnel Management, Jannary,
pp. 48-51, 1989.
Guest, D. E. Personnel Management: the end of orthodoxy, Britich Journal of Industrial Relations,
29(2), pp. 149-176, 1991.
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Като цяло, „при мекия модел на HR мениджмънта се акцентира върху комуникацията, мотивацията и лидерството. Тези направления провокират ангажираността
на персонала към целите и тяхното изпълнение при запазване на уважението и достойнството в отношението към отделния служител. Ръководствата на организациите са убедени, че това са основните фактори, допринасящи за способността на същите да остават гъвкави и да увеличават оборота и доходността от година на година, без да се променя броя на служителите.“19
Много интересна от гледна точка на приложението на мекия подход в управлението на човешките ресурси, свързано с аспекта на управление на отношенията, е
идеята на Петигре. Той изследва аналитично връзката между управление на персонала в контекста на развитието на структурата и процесите, които оказват влияние
върху стратегията. Неговият модел изобразява двустранната връзка между стратегията за управление на компанията и стратегията за управление на човешките ресурси, от една страна и от друга – действието на определени детерминиращи фактори (фиг. 4).

Фиг. 4. Модел на Петигре за управление на човешките ресурси
Източник: Hendry C., Pettygrew A. Human Resource Management:
an agenda for the 1990. IJ of HRM.1990.N 1.pp.17-43.

В този модел се появят за първи път отношенията като част от стратегията за
управление на човешките ресурси. В последствие тази идея е развита в относително
завършена концепция за управление на отношенията на две нива: лично и организационно.

19

Харзанова, М., Н. Миронова, Т. Кичева. СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Научни трудове на УНСС.
Том 2. 2011.
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Заключение:
Развитието на науката в областта на управлението на човешките ресурси преминава през различни етапи, като утвърждава модели с различни структурни елементи и количествени характеристики. Тези модели могат да се класифицират в
рамките на два принципно различни подхода към управлението – мек и твърд. Двата подхода са приложими както към управлението на процесите, така и към управление на човешките ресурси, така и в комбинация на двата обекта.
Приложението на мек подход в управлението на хората е обективно обусловен
от социалната същност на организацията и развитието на комуникациите. То се
свързва с акцент върху уменията или с акцент върху отношенията.
Управлението на отношенията, от своя страна, е транс дисциплинарна област
за научни изследвания, чиято методологична база се изгражда от Теорията на заинтересованите страни и Стратегическото управление на човешките ресурси, който
аспект е предмет на теоретичен анализ в тази статия. На базата на този анализ може
да се извърши изследване на приложението на мекия подход в управлението на българските организации, което ще даде отправна точка за развитие на теорията и практиката в този посока.
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ДЕМОГРАФСКАТА ПРОМЯНА КАТО ДЕТЕРМИНАНТ
НА ГЛОБАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТРУД И КАПИТАЛ
Диана Съботинова
Бургаски свободен университет

DEMOGRAPHIC CHANGE AS A DETERMINANT OF GLOBAL
FACTOR FLOWS
Diana Sabotinova
Burgas Free University
Abstract: This paper explores the connection between demographic transitions, mass
migrations and international capital flows. In the present the two halves of the world are
in different demographic phases. The elderly OECD may send its capital surplus on the
young Third World carrying a capital deficit, while the young Third World may send its
labor surplus on to the elderly OECD struggling with labor scarcity. Will policy allow
global labour and global capital markets to make this intergenerational transfer?
Key words: demographic change, global factor flows
Глобалните тенденции в развитието на населението скриват значителната и нарастваща хетерогенност на демографската динамика в света. Докато фертилността
(измерена чрез тоталния коефициент за плодовитост – TFR) и ръстът на населението продължават да бъдат високи в най-неразвитите страни в света, почти навсякъде
другаде фертилността спада и населението застарява. Застаряването на населението
е най-напреднало в развитите страни, но скоростта му се засилва и в развиващите се
страни. Застаряването на населението представлява значително постижение, но
много развиващи се страни ще остареят преди да забогатеят, а този факт ще доведе
до значителни предизвикателства за страните. Урбанизацията, която е напреднала в
развитите страни и намалява своите темпове в бързо развиващите се страни, токущо започва в най-слабо развитите страни. В тези страни вътрешната миграция е
първата стъпка към международната миграция. През последните две десетилетия
делът на международните мигранти като част от населението в света се запазва постоянен, но в абсолютен размер нараства значително, превръщайки този вид миграция в изключително важно явление от гледна точка на социалните, икономическите
и политическите последици. Днес парите, изпращани от работещите и живеещи в
чужбина, надминават значително другите финансови потоци между страните.
В съвременния все по-глобализиращ се свят, на демографската динамика не би
трябвало да се гледа единствено от национална гледна точка. Естествено е демографските промени да окажат своето въздействие първо и най-силно в страните, където се проявяват, но тези промени не са ограничени в рамките на отделните страни. Независимо дали населението расте, намалява, застарява или мигрира, това има
своите дългосрочни последици за всички страни. Светът не е обвързан само от търговията и финансовите потоци, но и от демографските промени.
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Връзка между демографските промени и глобалното движение на
производствени фактори
Има както пряка, така и непряка връзка между демографията и движението на
производствения фактор труд между страните.1 В първия случай миграцията може
да бъде разглеждана като последица от излишното предлагане на труд от изпращащата страна и излишното търсене на труд от приемащата страна. Причината, стояща
в основата на икономическата миграция, е разликата в реалната работна заплата и
жизнения стандарт в изпращащата и приемащата страна. Във втория случай излизането на пазара на труда на голям брой млади хора може да доведе до недостиг на
работни места, да намали заплащането и като цяло да понижи жизнения стандарт.
Ако това се случи в изпращащата страна, в този случай младите хора се превръщат
в потенциални емигранти, докато ако това се случи в приемащата страна, намаляват
възможностите за приемане на имигранти.
Младите в демографско отношение нации са тези, които изпращат емигранти,
докато старите в демографско отношение нации са тези, които приемат имигранти.
Ако имиграционната политика е либерална, това позволява този процес да се разгърне и масовата миграция от нации с младо население винаги ще залива напредналите нации с по-възрастно население. Ако имиграционната политика е рестриктивна, то незаконната имиграция ще расте.
Нека от миграцията и глобалния пазар на труд обърнем поглед към движението на капитал – финансовите потоци и глобалните капиталови пазари. Бихме могли
да твърдим, че притокът на капитал е предизвикан от липса на вътрешни спестявания за финансиране на вътрешни инвестиционни проекти. Демографията обаче
влияе както върху спестяванията, така и върху инвестициите, като дебати предизвикват най-вече спестяванията.
Хипотеза за бремето на коефициентите на зависимост
През 1958 г. Ansley Coale and Edgar Hoover2 предлагат известната днес хипотеза за бремето на коефициентите на зависимост. Тя се базира на следното заключение: Бързият темп на растеж на населението в резултат на намаляването на детската
смъртност и нарастването на раждаемостта води до повишаване на дела на зависимите деца, като в резултат на това потреблението расте за сметка на спестяването.
Когато децата пораснат, спестяванията също растат, допринасяйки за икономическия растеж. Накрая поколението застарява, спестяванията намаляват, възрастните
хора се превръщат в бреме.
Що се отнася до инвестиционното търсене, тук аргументите са следните. Когато децата от бейби бум поколението навлязат в трудоспособна възраст, нарастването на работната сила предполага нуждата от повече инвестиции в инфраструктура.
Инвестиционното търсене и предлагането на спестявания са в положителна връзка.

1

Williamson, J. G. World Factor Migrations and Demographic Transitions. Harvard University.
http://www2.unimc.it/dbc/dipartimento-di-istituzioni-economiche-e/iniziativeeventi/2004/2004.07.06-intervento.pdf/, 19.10.14.
2
Coale, A. J. and E. M. Hoover. 1958. Population Growth and Economic Development in LowIncome Countries: A Case Study of India’s Prospects. Princeton University Press.
http://www.demog.berkeley.edu/~lyang/Prof-Wilmoth-Related/Demog-260-Fall2012-PDFFiles/Coale.Hoover-1958-PopulationGrowthEconomicDevelopment-Chp-XIV.pdf, 19.10.14.
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Когато има много деца и възрастни хора, инвестиционното търсене и предлагането
на спестявания ще бъдат малки. Когато има много млади хора в трудоспособна възраст, инвестиционното търсене и предлагането на спестявания ще бъдат големи.
Кое доминира? Ако предлагането на спестявания е повече от инвестиционното търсене, докато децата не са пораснали, то притокът на капитал ще намалее, дори ще се
превърне в нетен отлив на капитал. Дали това наистина се случва? Отговорът на този въпрос ще покаже какво се случва с международното движение на капитал.
Williamson3 твърди, че коефициентите на зависимост на децата и възрастните хора
имат потискащ ефект върху спестяванията. Нещо повече, коефициентите на зависимост не противоречат, а потвърждават модела на спестявания, предложен в хипотезата за жизнения цикъл на дохода4 (където те достигат най-високи стойности в средата на живота).
Коефициенти, които са изцяло негативни за ранните етапи от живота, се превръщат в позитивни със застаряването на населението, което показва, че нарастването на инвестиционното търсене е по-малко от нарастването на предлагането на
спестявания. Това означава, че младите нации, преминаващи през демографски преход, също така преминават и през относително дълъг период на зависимост от
външни капитали, преди да достигнат до период на финансова независимост. Демографски младите нации като цяло са нетни вносители на капитал, докато демографски старите нации като цяло са нетни износители на капитал. Ако глобалните капиталови пазари са добре интегрирани и ако глобалните политики позволяват това,
капиталът се движи между нациите като между поколенчески трансфер от стари
към млади.5
Това е основното заключение. Следват четири примера от близкото и далечното минало, които показват, че резките демографски промени съперничат на икономическите шокове като детерминанти на движението на производствени фактори,
особено при политика, подкрепяща глобализацията.
Демографските промени и европейската масова миграция преди 1914 г.
Международната капиталова мобилност има значителни последици за икономическия растеж както на теория, така и на практика. Тя е от теоретично значение,
тъй като повечето теории за растежа, от Рикардо до Солоу и Ромър, наблягат на вътрешните спестявания като основен детерминант за дългосрочен растеж. Но международната капиталова мобилност прекъсва връзката между вътрешните спестявания
и вътрешните инвестиции, като по този начин прави инвестиционното търсене поважен детерминант на икономическия растеж от предлагането на вътрешни спестявания. Капиталовите потоци помагат на бедните икономики да инвестират и растат
по-бързо, отколкото биха могли да растат без тях.
Краят на XIX век става свидетел на международно движение на капитал от мащаб, какъвто не е имало нито преди, нито след това. Лондон е центърът на този гло-

3

Williamson, J. G. 2001. Demographic Shocks and Global Factor Flows. Conference Series, vol.
46, Harvard University. http://www.bostonfed.org/economic/conf/conf46/conf46h1.pdf, 17.09.14.
4
Modigliani, F. 1985. Life Cycle, Individual Thrift and the Wealth of Nations.
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1985/modigliani-lecture.pdf, 19.10.14.
5
Taylor, A. M. and J. G. Williamson. 1994. Capital Flows to the New World as an Intergenerational
Transfer. Journal of Political Economy 102 (April), pp. 348–71.
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бален капиталов пазар, като британците са тези, които изнасят голяма част от капитала. През 1870 г. 17% от богатството им е извън страната, като през 1913 г. този
процент достига 33%. Съотношението между чистите инвестиции в чужбина към
общите вътрешни спестявания е 35% в края на 60-те и началото на 70-те години на
XIX век, 47% в края на 80-те години на XIX век и 53% в годините преди Първата
световна война. Освен Великобритания, участници в процеса са също така Франция,
Германия и други напреднали европейски икономики. За Германия инвестициите в
чужбина достигат една пета от общите вътрешни спестявания през 80-те години на
XIX век, огромен размер по днешните стандарти, а Франция постига още по-впечатляващи резултати.6
Зависимостта от чуждестранен капитал е също толкова голяма за получаващите този капитал. През 1913 г. чужденци притежават почти една втора от акционерния капитал в Аржентина и една пета от акционерния капитал на Австралия. Дори
САЩ, чиито вътрешни спестявания са нарастващ дял от направените инвестиции
след бума от 1830 г., имат високо равнище на зависимост от чуждестранния капитал
към края на века: 26% от БВП е размерът на чуждестранните задължения през 1894 г.
Къде е насочен целият този чуждестранен капитал по време на първия глобален бум на капиталовия пазар? През 1990 г. Lucas7 си задава въпроса защо
капиталът не се движи от богатите към бедните страни, (известен като парадокс на
Лукас). Наистина, много малка част от британския капитал, инвестиран в чужбина
преди Първата световна война, отива в бедни страни – около две трети отива в богатия Нов свят, където живее едва една десета от населението, а едва една четвърт
отива в Азия и Африка, където живее почти две трети от населението. Най-простото
обяснение на този парадокс е, че британският капитал следва европейските емигранти, а както емигрантите, така и капиталите търсят евтина земя и природни ресурси. Това обяснение за капитала, който следва труда показва, че трябва да има трета
променлива – за много икономически наблюдатели от края на XIX век това биха били природните ресурси, докато за икономическите наблюдатели от края на ХХ век
това би бил човешкият капитал. И двете обяснения пропускат важна трета възможност – тази променлива да е демографската промяна.
Не само че бързото нарастване на населението в Новия свят допринася за бума
на инвестиционното търсене, но и високите коефициенти на зависимост на децата
водят до спад в спестяванията, като така спомагат за притока на огромни потоци
чужд капитал. Недостигът на труд в Новия свят създава дългосрочно търсене на
труд. Икономически активното население (населението минус зависимите деца и
възрастни хора) нараства по-бързо в оскъдния на труд Нов свят, отколкото в богатата на труд европейска периферия. Това дългосрочно предлагане на труд в Новия
свят приема две форми. Първо, има местен отговор. Двойките се женят рано и имат
повече деца, голяма част от които оцеляват. Това води до изобилие на деца и би довело до бреме, причинено от нарастване на коефициента на зависимост на децата в
Новия свят, ако я нямаше масовата миграция от Европа. Тази миграция отчасти пре-
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Hatton, T. J. and J. G. Williamson. 1998. The Age of Mass Migration: An Economic Analysis.
New
York:
Oxford
University
Press.
http://pratclif.com/economy/delocalisations17042008_files/massmigration.pdf, 17.09.14.
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махва бремето на коефициента на зависимост на децата, тъй като мигрират предимно млади хора.
Моделът на зависимост на Coale-Hoover от 1958 г. може да бъде използван като обяснение на движението на капиталовите потоци в периода преди 1914 г. Този
модел предполага, че бремето, причинено от коефициентите на зависимост (и отсъствието му в демографски зрелите части на Европа, които изнасят капитал) води
до спад във вътрешните спестявания в Новия свят (и до тяхното нарастване в
Европа), като по този начин помага на отлива на капитал от Европа и притока на капитал в Новия свят. Оказва се, че е точно така – две трети от британските чисти инвестиции в чужбина могат да бъдат обяснени посредством демографски сили. Изглежда движението на капитал по време на първия глобален капиталов бум може да
бъде разглеждано в голямата си част като международен трансфер в резултат на демографската динамика.
Демографските промени и съвременната африканска емиграция
Същите фундаментални причини, които движат европейската емиграция преди
век, водят до дори още по-мащабната емиграция от Африка в наши дни. Все пак
Африка преминава през много по-драматичен демографски преход, отколкото
Европа преди век. Темповете на нарастване на населението в Африка се очаква да
останат над 2% през следващите две десетилетия, темпове, които са почти двойни
от тези на бедните части на Европа, от които са излизали емигрантите преди Първата световна война. Контрастът е дори още по-шокиращ, когато се сравнят темповете
на нарастване на броя на младите хора, които е най-вероятно да се превърнат в
емигранти. Разликата в заплащането в полза на Европа в сравнение с Африка, днес е
повече от два пъти по-голяма от разликата, която е съществувала между Новия свят
и бедната Европа през XIX век. Ако африканците реагират като европейците преди
век, то трябва да очакваме огромни потоци мигранти в бъдеще. Ограниченията на
имиграцията в страните от ОИСР с високо заплащане засега спират част от този потенциален поток. Затова броят на родените в Африка, но живеещи на Запад, е много
по-малък от този, който би бил, ако имиграционните политики биха били по-либерални.
По отношение на имиграционната политика на страните, в които мигрират
африканците, потенциалните емигранти имат голям избор. Миграцията вътре в
Африка не е толкова свободна както е между страните в ЕС, но бариерите вътре в
африканския континент са доста по-ниски отколкото между Африка и богатите индустриални страни. В Западна Африка договорът, регламентиращ Икономическата
общност на западноафриканските държави от 1975 г., осигурява свободното движение на труд. Споразуменията за търговия и икономическо сътрудничество в други
региони (като Общият пазар на страните от Източна и Южна Африка, Южноафриканската общност за развитие, Африканската зона за свободна търговия) също си
поставят за цел свободното движение на производствени фактори. На практика
съществува огромна не документирана миграция, а опитите да бъде контролирана
са недостатъчно успешни.
Изследването на детерминантите на нетната емиграция на двадесет и една
африкански страни за периода от 1977 г. до 1995 г. стига до резултати, подобни на
тези относно европейската емиграция преди век. Двата най-важни фактора, движещи миграцията, са разликите в реалните заплати и жизнения стандарт между изпращащата и приемащата страна, както и делът на младото население на възраст от 15
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до 29 години.8 Демографската динамика ще засилва своето значение в бъдеще, поради три причини. Първо, нарастването на населението засилва напрежението по
притежаването на земя и други ресурси, намалява пределния продукт на труда и
жизнените стандарти, и насърчава емиграцията поради растящата разлика между
работните заплати в изпращащата и приемащата страна. Силите на намаляващата
възвращаемост са особено силни в аграрните икономики като тези в Африка, където
земята е основен ресурс и няма неизползвани територии. Второ, икономическият
растеж на африканските икономики е незадоволителен, като се очаква да остане такъв и за в бъдеще. Следователно, малко вероятно е да се появят индустриални държави чудо, в които работните заплати да нарастват и така да задържат потенциалните емигранти. В действителност разликата в жизнените стандарти между изпращащите и приемащите страни ще продължава да расте. Трето, очакваните демографски промени, съгласно прогнозите за динамиката на населението, са огромни.
До 2025 г. се очаква поради демографски и икономически причини 2,4 на хиляда
души да напуснат Африка (като основната причина е демографската промяна).
Според една от прогнозите годишната емиграция от Африка нараства с около 2.1
милиона между 1995 и 2025 г. както в резултат на увеличаването на младите хора –
от 27,2% през 1995 г. на 30.1% през 2025 г., така и в резултат на увеличаването на
гъстотата на населението от 24,5 на 44,1 души на квадратен километър.
Главните сили, движещи африканската емиграция, са бързият растеж на поколението от млади потенциални мигранти, натискът на нарастващото население върху ресурсите и лошите икономически резултати. В Европа преди век много поскромното нарастване на населението е съпроводено от силен икономически растеж
в регионите с ниски заплати и потенциални емигранти, което води до известно намаляване на миграцията. И въпреки това миграционната вълна е огромна. Африка
днес предлага пълен контраст на това, което Европа е била преди век: липса на икономически растеж, изоставане на икономиките, бързо нарастване на населението.
Натискът от страна на африканската емиграция ще се засилва, натискът за достъп до пазарите с високо заплащане на развития свят ще расте. Неизвестната променлива от страна на демографията е свързана с успеха на африканците да контролират разпространението на ХИВ/СПИН епидемията (както и нововъзникнала
епидемия от ебола). Ако болестите се разпространят, част от емигрантският натиск
ще бъде преодолян. Ако бъдат контролирани, вълната от емигранти ще се засили.
Връзка между демография и зависимост от чуждестранен капитал в
Източна Азия от 1950 г. до 1992 г.
В началото на 70-те години на ХХ век, Южна Корея е загрижена от силната си
зависимост от чуждестранно финансиране (особено от страна на Япония) и възлага
на Световната банка доклад, който да изследва защо Корея спестява толкова малко.
В края на 80-те години на ХХ век, Корея е удвоила нормата си на спестяване, а
балансът по текущата сметка на страната като дял от БВП е нараснал от -8% до
+3,2% едва за едно десетилетие. През същия период коефициентът на зависимост
спада с повече от 12 процентни пункта, а делът на населението в трудоспособна
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възраст нараства също толкова. Демографският преход е основната причина Корея
да се превърне от нетен капиталов вносител в нетен капиталов износител.9
Освен Южна Корея, останалите страни от Източна Азия също преминават през
аналогични промени. Вътрешните спестявания нарастват навсякъде в Източна Азия,
като средно от 14% в края на 50-те години на ХХ век достигат до впечатляващите
35% в началото на 90-те години на ХХ век. Инвестициите като дял от БВП също
растат – от 19% на 31% за същия период. Разликата между спестяванията и инвестициите, балансът по текущата сметка, се променя с над 7 процентни пункта – от
-4,9% до +2,4%. Така само за три десетилетия, Източна Азия от голям вносител на
капитал се превръща в голям износител на капитал. Източна Азия е силно зависима
от чуждестранния капитал през 50-те години на ХХ век, докато в началото на 90-те
години на ХХ век е напълно независима от чужди капитали.
Както и при Южна Корея, демографската зависимост е силно свързана с промяната от чуждестранна капиталова зависимост към капиталова независимост
навсякъде в Източна Азия. Може да се твърди, че демографският преход в Източна
Азия оказва голямо влияние върху международните капиталови потоци.
Възходът на Източноазиатските държави и демографският преход
Промените във възрастовата структура са от значение при оценяване на влиянието на демографската промяна върху икономическите резултати. В ранните етапи
на демографския преход ръстът на дохода на човек от населението намалява поради
нарастване на бремето на зависимостта на децата и по-малкия дял на хората в
трудоспособна възраст. Има относително малко работници и спестители. С напредъка на прехода ръстът на дохода на човек от населението е подсилен от намаляване на бремето на зависимостта на децата и по-големия дял на хората в трудоспособна възраст. Има относително много работници и спестители. Първоначалното бреме
от малко работници и спестители се превръща в потенциална изгода по-късно –
непропорционално висок дял на хората в трудоспособна възраст. Едва по-късно
тази изгода изчезва, като се превръща отново в бреме с нарастването на дела на възрастните хора и повишаването на коефициента на зависимост на възрастните хора.
Ако така разказана, историята е вярна, то част от лошите икономически резултати в Източна Азия преди 1965 г. могат да бъдат отдадени на факта, че регионът
понася тежкото бреме на коефициента на зависимост на децата, който, сам по себе
си, намалява темповете на растеж.10 Без бремето на зависимостта на децата, Източна
Азия би имала по-висок темп на растеж преди 1965 г. С преминаването от фаза на
бреме във фаза на изгода, зависимостта от децата намалява и делът на хората в трудоспособна възраст нараства. Резултатът е засилване на темпа на растеж благодарение на демографските сили – изгодата е използвана разумно. Тази и други сили –
повишаването на производителността в резултат на използването на чуждестранни
технологии, преминаването на труда от сектори с ниска производителност (селско
стопанство) към сектори с висока производителност, възползването от потенциала
на глобализацията – всичко това служи за изстрелване на растежа много над равни-
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щето от преди 1965 г. до високите нива, поддържани четвърт век след това. Демографският преход е причината за първоначалното намаляване на темпа на растеж
(като резултат от бремето на зависимостта на децата) и последвалото нарастване на
темпа на растеж (като резултат от появата на демографска изгода от нарастване на
трудоспособното население вместо демографско бреме от нарастване на зависимите
деца). Така или иначе, в бъдеще се очаква демографската изгода на Източна Азия да
изчезне (а като следствие на това да се забави и икономическият растеж) с нарастване на дела на възрастните хора. След като демографският преход завърши, нарастването на населението няма да оказва влияние върху икономическите резултати.
Оказва се, че всеки икономически ефект в резултат на промени във възрастовата
структура е само временен, въпреки че тази „временност“ може да бъде с продължителност от 50 и повече години.
Krugman11 също стига до извода, че в основата на Източноазиатското чудо са
високите темпове на натрупване на капитал и ръста на работната сила.12
Днес светът е разделен на две части, които се намират в различни фази на демографския преход. Застаряващите страни от ОИСР могат да изпращат капиталовите си излишъци в третия свят и да имат дефицити по финансовата сметка, докато
младите страни от третия свят могат да изпращат излишния си труд в застаряващите страни от ОИСР, в които трудът е оскъден. Въпросът е дали политиката ще
позволи на глобалните капиталови и трудови пазари да направят този между поколенчески трансфер?
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ПОДХОД
В МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
НА ПЕРИФЕРНИТЕ ОБЩИНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
гл. ас. д-р Ева Цветанова
СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

APPLICATION OF THEENTREPRENEURIALAPPROACH
TOLOCAL ECONOMIC DEVELOPMENTIN PERIPHERAL
COMMUNITIES IN REPUBLIC OF BULGARIA
Head assist. Prof. Eva Tsvetanova, PhD
„D. A. Tsenov” Academy of Economics, Svishtov
Резюме: Целта на доклада е да представи предприемаческия подход като отговор
на критичните проблеми в местното икономическо развитие на периферните общини в Р. България и да подчертае ролята на клъстеризирането на икономическата дейност за фасилизирането на регионалната вертикална и хоризонтална координация, намаляването на информационните разходи, стимулирането на НИРД,
развитието на човешкия капитал и др.
В доклада е анализиран предприемаческия подход в икономическо развитие на три
периферни общини като катализатор за създаването на местна среда, която стимулира повишаването на конкурентоспособността локалните бизнес организации
на регионалния, националния и световен пазар.
Ключови думи: предприемаческия подход в местното икономическо развитие,
регионално планиране в периферни общини, ендогенно развитие.
JEL: О25; R11
Summary: The report aims to present the entrepreneurial approach as a response to the
critical issues in local economic development in peripheral municipalities in the Republic
of Bulgaria and to highlight the role of clustering of economic activity for facilitation of
regional vertical and horizontal coordination, reduction of costs for information,
promotion of R & D, development of human capital, etc.
The paper analyzes the entrepreneurial approach to economic development of the three
peripheral communities as a catalyst for creating a local environment that stimulates and
supports science, innovation and continuous improvement of business organizations and
enhances their competitiveness at regional, national and global market.
Keywords: entrepreneurial approach to local economic development, regional planning
in peripheral municipalities, endogenous development.
JEL: О25; R1
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Увод
Съгласно Лисабонската стратегия до 2010 г. ЕС трябваше да се „превърне в
най-конкурентното, динамично и иновативно икономическо пространство в света.”
Тази цел остава актуална и в следващите десет години, но за да е постижима
Съюзът разчита на новата стратегия Европа 2020, която трябва да се справи с
предизвикателствата след световната икономическа криза, глобалните климатични
промени и необходимостта от устойчив растеж. Регионалният дисбаланс също е
една от структурните характеристики на ЕС. С всяко негово разширяване, броят на
проблемните райони неизменно нараства. Това обуславя необходимостта от изучаване на различията в развитието на периферията, с цел да се дефинира оптимален
подход за нейното стимулиране и да се открои новата роля на „локалните заинтересовани страни” при определяне на бъдещето на съответната територия. Под периферен регион [1] в настоящата разработка се разбира територия, лишена от предимства
и зависима от даден централен район.
Целта на доклада е да представи предприемаческия подход като отговор на
критичните проблеми в местното икономическо развитие на периферните общини в
Р. България и да подчертае ролята на клъстеризирането на икономическата дейност
за фасилизирането на регионалната вертикална и хоризонтална координация, намаляването на информационните разходи, стимулирането на НИРД, развитието на човешкия капитал и др.
В доклада е анализиран предприемаческия подход в икономическо развитие на
три периферни общини като катализатор за създаването на местна среда, която стимулира повишаването на конкурентоспособността локалните бизнес организации на
регионалния, националния и световен пазар.
По-конкретно доклада се концентрира върху следните задачи:
•
Изясняване спецификата на предприемаческия подход в икономическо
развитие на българските периферни общини;
•
Анализ на приложението на предприемаческия подход в стратегическото
регионално планиране с акцент върху ролята на локалното мрежово партньорство и създаването на специфична институционална среда, подкрепяща процеса на местното икономическо развитие;
•
Дефиниране на конкретни препоръки и мерки за постигането на локален
икономически растеж.
І
Функционирането на местната икономика е тясно свързано със състоянието на
националната. Освен това държавните икономически интереси, както и тези на
националните и многонационални компании, не винаги са в съзвучие с потребностите и интересите на местните общности. Следователно в локалното развитие следва да се заложи на една нова парадигма – „предприемаческият подход”. В условията
на глобализация общините, областите и районите трябва да действат пазарно, да
печелят конкурентни предимства като разчитат на собствените си ресурси (включително човешкия капитал), гарантирайки просперитета на населението си. Териториалните единици, които генерират желаните резултати, са икономически жизнени
[2]. Централна характеристика на предприемаческия подход към местното икономическо развитие е акцентът върху ендогенното развитие. Последното предполага
124

Годишник на БСУ

том ХХХ, 2014 г.

ефективното използване на локалните човешки и физически ресурси за създаването
на нови възможности за заетост и да се стимулират нови, местни икономически дейности; създаване на жизнени институции, алтернативни производства за по-нататъшното диференциране на съществуващата икономическа база; поддържане и
усилване на конкурентоспособността на местните фирми; разработване на нови пазари и осигуряването на експертна помощ за местната индустрия.
Стратегическото планиране на икономическото обновление и развитие позволява на даден регион, област или община да трансформира икономическата си
структура, чрез промяна на местния индустриален микс (локалната отраслова структура), професиите, стоките и услугите, на които той разчита за генериране на доходи и благосъстояние и чрез стремеж към промяна на моделите на собственост и
контрол, размерът на локалните предприятия и използваните технологии. Успешното прилагане на принципите на икономическото развитие изисква внимателна
оценка на стъпките в процеса на планиране и спектъра от използвани инструменти и
техники.
Предприемаческият подход в организацията и управлението на местно ниво
предполага, че от капацитета на локалните заинтересовани страни (в частност местните инициативни групи) зависи как ще се отговори на регионалните нужди и дали
ще бъдат използвани оптимално ендогенните ресурси на общината. развитие. Подобряването на работата на администрацията в посочените направления ще мотивира
хората от периферията да се ангажират в създаването и реализирането на локални
инициативи, ще създаде предпоставки за развитието на местна иновативна среда и
ще повиши качеството на живот.
ІІ
Предизвикателствата пред реализирането на предприемаческия подход в местното икономическо развитие са дефинирани, анализирани и оценени в три по-слабо
развити общини – Белене, Никопол, Павликени. Те са избрани в качеството си на
едни от най-ярките представители на „периферията” у нас.
Икономиката на периферните общини е изправена както пред вътрешни, така
и пред външни предизвикателства. От една страна, необходимостта от полагане на
усилия за изграждане на местната идентичност и устойчивост, а от друга за повишаване конкурентоспособността на местната икономика като цяло и представянето на
нейните уникални характеристики пред глобалния пазар. Локалната икономическа
политика следва да постави стратегически фокус върху въпросите, потребностите,
предизвикателствата и приоритетите на съответния регион, да обхваща както текущите проблеми пред ключовите сектори в местната икономика, така и регионалните
тенденции, да открие ключовите пазари за местната продукция и да предложи подходящи стратегии за атакуването им [3].
При разработването на териториалните инициативи за интервенция в развитието е от изключително значение да се разполага с актуални данни за това как резидентите възприемат района в качеството му на място за инвестиране, работа, живеене или посещение и с какви опции съществуват за да се подобри тази представа.
По тази причина предмет на настоящото изследване е нагласата за осъществяване
на предприемаческия подход в местното развитие от страна на заинтересовани страни в периферните общини. Това наложи разработването на анкетни въпросници за
проучване на информираността, ангажираността и готовността на публичната адми125
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нистрация, бизнеса и неправителствените организации да разработи и реализира
териториална икономическа политика. Обект на проучването са местните заинтересовани страни в три периферни общини – Белене, Никопол и Павликени.
Основната теза на изследването е, че прилагането на предприемаческия подход в стратегическото регионално планиране с акцент върху ролята на локалното
мрежово партньорство и създаването на специфична институционална среда, подкрепяща процеса на местното икономическо развитие, ще доведе до икономически
растеж и ще спомогне за подобряването на местния имидж пред потребителите на
региона.
Дефинирани са следните изследователски въпроси, разкриващи специфичните
характеристики на маркетинговата активност на заинтересованите страни в трите
периферни общини:
• До каква степен предприемаческия подход (в частност публично частното партньорство – ПЧП) е стратегически приоритет за местните инициативни групи от общината;
• Какво е равнището и силата на взаимодействие между локалните заинтересовани страни в контекста на позитивното представяне на общината.
• Какви са основните предпоставки и пречки, пред разработването и осъществяването на местната стратегия за икономическо развитие.
Методология на изследването
След обстойно проучване и обобщение на съществуващите национални, регионални и областни анализи, стратегии и планове за развитие, както и на експертните мнения на специалистите от района за перспективите пред локалната икономика за респонденти са привлечени членовете на местните инициативни групи в трите
периферни общини, сред които – местни власти, представители на различни неправителствени организации и локалния бизнес.
На основата на така събраната информация е проведено електронно анкетно
проучване с представители на местните инициативни групи в трите периферни общини, обект на изследване. Чрез него се цели да се дефинират факторите, определящи информираността, ангажираността и готовността на публичната администрация,
бизнеса и неправителствените организации да разработят и реализират териториална комуникационна политика. Нейното реализиране ще създаде предпоставки за подобряване работата на администрацията, увеличаване конкурентоспособността на
локалните фирми, ще повиши инвестиционния и предприемачески интерес към региона и не на последно място ще повиши качеството на живот. Отговорите са събрани чрез стратифициран неслучаен подбор, тъй като за целите на изследването
интерес представляват респонденти с определени компетенции, квалификации, отговорности и познания. По-конкретно са анализирани и обобщени резултатите от 32
електронни анкети с представители на местните инициативни групи в общините
Белене, Никопол и Павликени.
Като метод на изследването е избран количествен многомерен анализ –
експлоративен приложен факторен анализ, реализиран с помощта на статистически
софтуер PASW Statistics 18. Методът е предпочетен, тъй като позволява да се изследва взаимодействието между изучаваните променливи, както и силата на връзките между тях, без непременно да се търси взаимодействие между тях от типа
„факторна променлива - резултатна променлива“ [4].
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Проучването оценява нагласата на заинтересованите страни от периферията по
отношение на прилагането на предприемаческия подход в местното развитие. За
целта са формулирани 19 въпроса, по които респондентите са помолени да изразят
позицията си. Оценките на анкетираните са измерени чрез ординална скала Отговорите са обработени с приложен експлораторен факторен анализ. В резултат са излъчени 5 главни компонента, които заедно обясняват 73% от вариацията на 19-те
променливи.
ІІІ
Интерпретацията на получените факторни компоненти е както следва:
Компонент 1 се дефинира като: „Активно взаимодействие на местните заинтересовани страни чрез публично частно партньорство“. Той корелира най-силно с
променливите: Учредяването на ПЧП в нашата община протича леко и безпроблемно. Местният бизнес активно търси възможности за ПЧП, Нашата община разполага с достатъчно финансови ресурси за реализиране на ПЧП., Общинските проекти приоритетно се осъществяват чрез ПЧП. Компонент 2 се дефинира като: „Информираност и ангажираност на заинтересованите страни по отношение на локалната икономическа активност и възможностите за партньорство“. Той корелира найсилно с променливите: Всички заинтересовани страни на територията на общината
разполагат с информация за същността на ПЧП; Разработена е база данни, съдържаща информация с добри практики в областта на ПЧП; В нашата община съществува
силна политическа подкрепа за реализирането на ПЧП; В общината липсват достатъчно административни кадри, които да подготвят процедурите и договорите, свързани с реализирането на ПЧП; Общината осъзнава необходимостта от използването
на ПЧП за решаването на местните проблеми. Компонент 3 се дефинира като:
„Потенциал за клъстеризация на местната икономика“. Той корелира най-силно с
променливите: Бизнес портфолиото на общината осигурява достатъчно информация
за потенциалните инвеститори и предприемачи; Общината полага достатъчно усилия за насърчаване клъстеризацията на местната икономика; Бизнесът е активен
участник в процеса на местно развитие; На територията на общината съществуват
обособени (клъстерни) групи от фурми на еднакви или различни производствени
равнища, които заедно реализират общи икономически цели. Компонент 4 се дефинира като: „Ендогенни ресурси за реализиране на предприемаческия подход в местното развитие“. Той корелира най-силно с променливите: Общината разполага с общинска собственост със стратегическо значение, която може да отдава или продава
на частни инвеститори; Честите промени в персонала на публичната администрация
на централно и местно ниво затрудняват реализирането на ПЧП; В общината са налични достатъчно атрактивни обекти, чрез които да се реализира ПЧП. Компонент
5 се дефинира като: „Препятствия пред местното икономическо развитие“. Той
корелира най-силно с променливата: В нашата община липсва възможност за ползването на банкови кредити за реализиране на ПЧП. Ролята на бизнеса в реализираните досега общински инициативи е само като подизпълнител на обществени поръчки. От нормативна гледна точка съществуват трудности при учредяването на
ПЧП (вж. Таблица 1).
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Таблица 1
Основни резултати и препоръки от приложения анализ

„Препятствия пред местното икономическо
развитие“

„Активно взаимодействие на местните заинтересовани страни чрез
публично-частно партньорство“

Компо Обобщение на резултатите от
ненти изследването
По-голяма част от анкетираните не
смятат, че информацията относно
възможностите за реализиране на
ПЧП, налична в общината, е достатъчна. Учредяването на ПЧП в
проучените общини е съпроводено
с редица трудности от различен
характер, които варират от недостатъчната активност на заинтересованите страни, до усложнени административни процедури. Общините не разполагат с достатъчно
финансови ресурси за реализиране
на ПЧП., като общинските проекти, осъществявани чрез ПЧП са недостатъчни за да гарантират дългосрочния просперитет на региона и
неговата конкурентоспособност.
Фирмите разчитат предимно на
собствени средства, като почти напълно пренебрегват възможностите за участие в национални и международни програми за финансова
подкрепа. Възможностите за и банкови кредити са силно ограничени.
Като основни пречки пред реализирането на предприемаческия
подход в местната икономика,
анкетираните определят: липсата
на възможност за ползването на
банкови кредити за реализиране
на ПЧП, слабата активност на локалния бизнес, който приоритетно участва в реализираните общински инициативи, само като
подизпълнител на обществени
поръчки. Анкетираните са подчертали съществуването на определени трудности от административен и нормативен характер при
учредяването на ПЧП.
128

Мерки и препоръки
Мерки за увеличаване ролята на
гражданското общество в процеса
на формулиране на политика на
местно ниво чрез участие на представители на заинтересованите
страни в разработването на стратегиите за местно развитие и плановете за действие. Представяне потенциала за икономическо развитие на
общините чрез пакет от маркетингови инициативи, които да положат
основа за установяване на контакти
с потенциалните инвеститори. Необходими са мерки за насърчаване
на мрежовото партньорство и клъстеризацията на компаниите в региона с цел създаването на витална
иновативна среда, в която местния
бизнес е институционално подкрепен. Необходимост от разработване
на програма за задържане и разширяване на съществуващия бизнес.

Уплътняване на структурата на
предложителите на знания и иновации в региона;
Инвестиции за навлизане на виртуалния пазар (електронна търговия)
Разработване на система от стимули за задържането на хората с висока квалификация в региона (на
фирмено ниво това може да са парични стимули, план за кариерно
развитие, тим билдинг и др).

Ендогенни ресурси за реализиране на предприемаческия подход в
местното развитие“

„Потенциал за клъстеризация на местната икономика“
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Две трети от анкетираните смятат, че бизнес портфолиото на общината не осигурява достатъчно
информация за потенциалните
инвеститори и предприемачи и
към момента не е ефективен инструмент за презентирането на
инвестиционния потенциал на региона;
В разгледаните общини усилията
за насърчаване клъстеризацията
на местната икономика са незначителни, липсва и активен диалог
между местните заинтересовани
страни за решаването на въпросите на местно развитие;
На територията на общините не
съществуват обособени (клъстерни) групи от фирми на еднакви
или различни производствени
равнища, които заедно да реализират общи икономически цели.
Като цяло респондентите се обединяват около мнението, че макар и по-слабо развити, техните
общини разполагат с общинска
собственост със стратегическо
значение, която може да се отдава или продава на частни инвеститори;
Като най-сериозни проблеми, анкетираните посочват: честите
промени в персонала на публичната администрация на централно и местно ниво, които затрудняват реализирането на ПЧП.
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Необходимост от разработване на
пакет от маркетингови документи,
специално насочени към бизнеса.
Целта е този пакет от документи е
да подпомогне потенциалния инвеститор, който ще добие представа за
възможностите за инвестиции в общината. Към интернет страниците
на общините следва да се разработи
специализиран, отделен линк с набраната икономическа информация.
Въвеждане на съвременни информационни продукти, които да улеснят плановия процес във фирмата;
Оползотворяване на европейските
и световни ресурси за подкрепа на
иновационната активност (изследователски мрежи, клъстерни инициативи и др).
Стратегия за ревитализация на бивши индустриални предприятия и
индустриални зони чрез рекапитализация, техническо и технологическо обновление. [5]
Постигане на ефективен диалог по
релацията „местен бизнес - образователни и научни организации локална власт“.
Анализ на свободната работна ръка
и структурата на безработицата, в
резултат, на който да се идентифицират потенциалните ресурси на
общините и да се определят потенциалните партньори.
Разработване на обучителни семинари на различни теми: стратегическо и икономическо планиране,
маркетинг на общината пред потенциални инвеститори, правила на комуникация с инвеститори, презентации и др.
Мерки в областта на земеделието
по посока към повишаване добавената стойност на сектора (инвестиции в местната инфраструктура и в
затваряне на цикъла на агробизнеса)
Мерки за развитие на транспортнологистични дейности в Община
Никопол; Уникален и почти неусвоен туристически потенциал и в трите общини.

„Информираност и ангажираност на заинтересованите страни по отношение на локалната
икономическа активност и възможностите за партньорство“
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Липсва необходимата информация от стопанската сфера в проучените общините. Това, от своя
страна, води до ситуация, при
която съществуващата информация за фирмите на територията на
общината е недостатъчна и с малък обем от данни, както и невъзможност за актуализация на състоянието и тенденциите.
Заинтересовани страни на територията на общината не разполагат с
достатъчно информация за същността на ПЧП, въпреки, че местната администрация е осигурила
база данни, съдържаща информация с добри практики в областта
на ПЧП, тя не се радва на широка
популярност сред представителите
на местния бизнес;
В проучените общини няма ясно
заявена политическа подкрепа за
реализирането на ПЧП;
В изследваните общини е осъзната
необходимостта от използването
на ПЧП за решаването на местните проблеми. Същевременно административния капацитет, често не
е достатъчен, за да се подготвят
процедурите и договорите, свързани с реализирането на ПЧП.

Активно взаимодействие по релацията местна власт – медии, например чрез организиране на регулярни пресконференции за запознаване на обществото с приоритетите,
целите, проектите и др. на общината; провеждаме активна медийна
кампания чрез разпращането на
прес-съобщения до местните медии и кореспондентите на националните медии в областта, и публикуване на материали в местните
медии за постигнатите резултати.
Мерки за повишаване на информираността на заинтересованите страни относно насоките за подготовката на успешен бизнес, информиране за източниците на финансиране за бизнеса, мотивиране на безработни млади хора за разработване на бизнес-планове и евентуалната им реализация и др.
Повишаване индекса на иновативна активност на фирмите от региона.
Повишаване на управленската култура; обучение и рекрутиране на
кадри, притежаващи планови и мениджърски компетенции

На база факторните оценки на така получените 5 компонента е направен опит
да бобщим резултатите от проучването и да изведем препоръки за подпомагане на
българските местни власти в създаването на креативна локална среда за повишаване
предприемаческата активност и регионалния имидж. Предложената система от мерки цели да улесни разработването на стратегически документи на регионално и общинско равнище и по-конкретно оценката на изпълнението на съответните програми за регионален маркетинг.
Заключение
Прилагането на предприемаческия подход в местното икономическо развитие
на проучените периферните общини е свързано с изучаването на множество и различни по своя характер, променливи, явления и процеси. Резултатите, представени
в доклада, са опит за емпирично редуциране на факторите на влияние и извеждането на независими структури от тях, които са предназначени да очертаят стратеги130
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ческите вектори за локално развитие и потенциала за маркетиране на региона.
Направени са конкретни препоръки за подобряване на взаимодействието между локалните заинтересовани страни, с цел създаването на витална местна политика,
която да повиши конкурентоспособността и да подобри имиджа на периферните
общини.
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УМЕНИЕТО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН
КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОВИШАВАНЕ
НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
гл. ас. Вилислав Петров
Бургаски свободен университет
Abstract: The degree of competitiveness of firms is essential for sustainable development
in the long term. One of the main problems, who must be solved, is a rapid adjustment of
the appointed employees who graduate but do not have practical experience. It can be
solved by studying the business planning and business plan development at universities
Key words: business planning, competitiveness

Процесите на глобализация, улесненото придвижване на стоките и недостига
на достатъчно подготвени специалисти в страната, са сред основните предпоставки
за интензифициране на конкуренцията между предприятията във водещите отрасли
на националната икономика. В подобни условия откриването и поддържането в дългосрочен период на конкурентно предимство трябва да бъде приоритет за стопанските организации, чиито мениджъри целят устойчиво развитие. Редица проучвания
показват, че ръководителите определят като основен проблем пред развитието на
техните фирми липсата на достатъчно практически умения от страна на непосредствено завършилите университет специалисти. Това до голяма степен намаля възможността за разрастване и развитие на предприятията, защото рискуват да понижат
своята конкурентна способност, като назначават на ключови позиции неопитни служители. Решаването на този комплекс от управленски проблеми, може да бъде подпомогнато чрез взаимодействие между университетите и стопанските организации.
Изучаването на основните принципи на бизнес планирането и най-вече – разработването на бизнес планове от студентите в процеса на тяхното обучение, решава няколко от посочените по-горе проблеми. Разработването на реален бизнес план, позволява студентите:
да се научат да възприемат своята дейност не само като отделен елемент,
а като съставна част от обща работа;
активно да усвоят и развият умения да работят в екип с колеги не само от
тяхната специалност и професионално направление;
да вникнат в смисъла и съдържанието на дейностите, които се извършват
в отделните звена на предприятието;
да развият своите комуникационни и в частност презентационни умения.
Практическото разработване на бизнес план, е най-непосредствената връзка
между изучаването на различни теоретични дисциплини и действителността в реалния бизнес. Всичко това в голяма степен подготвя студентите за работа в стопанската практика. Те получават не само практически умения, но и по-голяма увереност в собствените си знания и умения.
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Поради своя комплексен характер, бизнес планирането обхваща няколко основни направления от процеса на обучение на студентите в професионалните направления икономика и управления. Бизнес планът може да се раздели на няколко
базови съставни елементи:
предприемачески – формулиране и обосновка на бизнес идеята;
маркетингов – анализ на средата за развитие на фирмата, анализ на потребителите, ценообразуване, разработване на маркетингов план и план
за продажби;
финансов и счетоводен – изчисляване на основните финансови допускания, разработване на планове за приходи, разходи и печалба от дейността, погасителни планове, планиране на краен Годишен счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи и Отчет за паричните потоци, изчисляване на финансови коефициенти;
управленски – планиране на цели, стратегия, организационна структура и
персонал на фирмата, разпределяне на ресурсите по звена и по периоди,
планиране на система за контрол и оперативно управление.
Разработвайки бизнес план, дори и като проект в университета, студентите
придобиват конкретни практически умения. Много често на бизнес плана се посочва само като неизбежно (в известна степен досадно и излишно) условие за получаване на кредит от финансираща институция. Това схващане е погрешно. Теорията, а
и практиката, на бизнес планирането разглеждат четири основни типа бизнес плана,
според целта за тяхното разработване:
бизнес план за стартиращ бизнес и собствено финансиране;
бизнес план за развитие на съществуващ бизнес и собствено финансиране;
бизнес план за стартиращ бизнес и външно финансиране;
бизнес план за развитие на съществуващ бизнес и външно финансиране.
Усвояването на знанията и уменията за подготовка и на четирите типа планове, позволява на студентите да се развиват пълноценно както като служители, така и
като предприемачи, които да стартират собствен бизнес. Назначаването на работа
на служители с по-високо ниво на познания и развити практически умения, се отразява пряко и позитивно върху степента на конкурентоспособност на предприятията.
От изследователска гледна точка, интерес представлява запазването и развитието на
конкурентоспособността на фирмите, като основен фактор за осигуряване на устойчивото им развитие. Динамичните промени в обкръжаващата среда, бързото остаряване на техниката, внедряването на нови технологии и текучеството на персонала,
правят текущите конкурентни позиции на предприятията неустойчиви. Това налага
да се търсят варианти за адаптиране предвид променените условия на средата.
Ефективността на процеса в голяма степен зависи от извеждането и анализирането
на факторите, които водят до подобряване на конкурентната позиция.
Поради отсъствието в специализираната литература на единна теза за същността на понятието конкурентоспособност на предприятието, авторите използват
различни класификация и методология за нейното изследване. Различните подходи
могат да се обособят в следните групи:
Конкурентоспособността се възприема като конкурентоспособност на
предлаганите продукти или услуги. Този подход създава редица ограни133
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чения, сред които най-значимото, е невъзможността да се извършват комплексни оценки и сравнения между отделни предприятия. Това се дължи
на факта, че конкурентоспособността на продуктите или услугите, се различава за отделните продукти и пазари.
Конкурентоспособността на предприятията се възприема не само като
конкурентоспособност на продуктите и услугите, но и се добавят индикатори за качеството на дейността или показатели за ефективност. Посоченият подход определя конкурентоспособността като статична и резултативна величина, характеризираща дейността на фирмата. Индикаторите,
които отличават този от предходния подход, до голяма степен са фактори, предпоставящи повишаването на конкурентоспособността в следващи
периоди.
Конкурентоспособността на предприятията се представя като отделен показател за ефективност на дейността. Предпочитаните показатели са степен на рентабилност на активите, производителност на ресурсите, ниво
на производствени разходи, рентабилност на собствения капитал, промяна на пазарния дял, степен на повишаване на продажбите, размер на нетната печалба и др.

Общият недостатък на представените по-горе подходи за определяне на конкурентоспособността на предприятията, е, че те разглеждат параметърът като статична величина. В специализираната литература по-голямата част от авторите разглеждат конкурентоспособността като динамична величина. Водещата цел при тези изследвания е, конкурентоспособността да се дефинира като дългосрочна резултативност от дейността им. Предвид това, предварителното познаване на процесите и
взаимовръзките в организацията, подпомагат в максимална степен бързата адаптация на завършилите студенти, които биват назначени на работа. Редица автори разглеждат конкурентоспособността като комплексен показател, който отразява дейността на предприятието като цяло. В частност Kaplan and Norton [1] я свързват с
успешното представяне по отношение на вътрешните дейности, оценката на потребителите, финансовата стабилност и развитието на иновациите. Като цяло, нивото
на конкурентоспособност се разглежда като функция на това, дали фирмата успешно извършва своите дейности. Подобен подход отразява доколко ефективно се използват наличните ресурси в краткосрочен и в дългосрочен период. По този начин
се пропуска възможността да се отчете способността на предприятието да се адаптира успешно към променящите се условия на външната среда. М. Портър посочва,
че ефективността на дейността на фирмата и нейната конкурентоспособност, не
трябва да се възприемат като еднакви параметри. Постигнатата ефективност, е резултат от прилагането на конкретни управленски методи при усвояването и преработването на ресурсите. Управленските методи често не са уникални и са лесни за
копиране от конкурентите. Следователно, по-висока конкурентоспособност може да
се постигне чрез адаптиране на съответната стратегия, променяща не само отделни
параметри от управлението на предприятието, а цялостната насока на неговата дейност.
Наред с това, автори като Rumelt [2] и Galbraith [3] представят конкурентоспособността като степен, в която фирмата може да се нагоди към промените в условията на средата. Van de Ven [4], Van de Ven and Ferry [5] и Miles and Snow [6] доразвиват тази концепция, като характеризират конкурентоспособността на предпри134

Годишник на БСУ

том ХХХ, 2014 г.

ятието до възможността му не само да притежава висок вътрешен потенциал, но да
осигури дългосрочно съответствие на вътрешните си елементи (стратегия, структура и процеси) към изменящата се външна среда.
Изводът, който може да се направи, е, че съхраняването и повишаването на
конкурентоспособността на предприятията, е в пряка зависимост от степента на
теоретичните знания и практически умения, които притежават назначените служители. Изучаването на дисциплината „Бизнес планиране” и разработването на бизнес планове, поставят студентите в ситуация, максимално близка до реалната. Това
увеличава пригодността на служителите, подпомага ефективното справяне с поставените задачи и повишава професионалното самочувствие. Служителите, които са
завършили висше образование непосредствено преди да бъдат назначени на работа,
ще могат много по-бързо и успешно да се приобщят към трудовите колективи.
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ЗНАЧИМОСТ НА БРАНДА В СЪВРЕМЕННАТА
ИКОНОМИЧЕСКА РЕАЛНОСТ
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THE BRAND IMPORTANCE IN THE MODERN ECONOMIC
REALITY
Steliana Vasileva
„D. A. Tsenov” Academy of Economics, Svishtov
Анотация: Създаването на бранд е времеемък процес, който изисква влагането на
много усилия и средства, но веднъж изградена марката е източник на редица
предимства, от които компанията може да се възползва. Брандът е сред основните активи на организацията, което обуславя и актуалността на изследванията,
свързани с марката. В съвременните условия на пренаситен пазар, почти всички
брандове предлагат близки по свето качество стоки и(ли) услуги. Но тези продукти или услуги си остават просто търговски артикули, ако не бъдат наложени като бранд.
Ключови думи: бранд, марка, конкурентоспособност, търсене на пазара
Abstract: Like no other marketing factor, the brand quickly convinces the customers in the
quality and the benefits of a product or service. Тhis article aims to show the brand
importance in the modern economic reality. Brand building is a time consuming process
that requires making a lot of efforts and investing a lot of money, but once built the brand
is the source of many plus sides, of which the company can take advantage of.
Key words: brand, competitiveness, market demand
Въведение
С развитието на пазарното търсене в съвременната икономика непрекъснато
нараства необходимостта от маркови стоки, т.е. от продукти, които се отличават от
останалите предложения на пазара със своето високо качество и затова се предпочитат от купувачите. Брандът1, както никой друг маркетингов фактор, най-бързо успява да убеди клиента в качеството и предимствата на даден продукт и(ли) услуга.
Създаването на бранд е времеемък процес, който изисква влагането на много
усилия и средства, но веднъж изградена марката е източник на редица предимства,
от които компанията може да се възползва. Брандът е сред основните активи на
организацията, което обуславя и актуалността на изследванията, свързани с марката. В съвременните условия на пренаситен пазар, почти всички брандове предлагат

1

С цел да се избегнат повторения, в настоящата разработка, термините „бранд“ и
„(търговска) марка“ ще се използват като синоними
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близки по своето качество стоки и(ли) услуги. Но тези продукти или услуги си остават просто търговски артикули, ако не бъдат наложени като бранд. Марката е това,
което ги различава от останалите продукти и услуги на пазара.
Същност
Според един от най-известните специалисти в областта на брандинга – Дейвид
Аакер, марката представлява асоциацията, която клиентите правят във връзка с
продукта при първото споменаване на марката. Може да се каже, че от гледна точка
на фирмата – става въпрос за създаване на име и символ на продукта, а що се отнася
до клиента – става въпрос за възприятие във връзка със същия продукт, който има
точно определено или специфично име.
Позовавайки се на дефиницията, която Американската асоциация по маркетинг дава за бранд, У. Прайд, О.Феръл определят „Търговската марка е име, термин,
символ, дизайн или комбинация, която идентифицира продуктите на продавача и ги
отличава от продуктите на конкуренцията.“2 Морган твърди, че „брандът е един от
най-ценните активи, които компанията притежава. Той е визуалната идентичност,
но е много повече от логото, етикетите, цветовете, имената, формата на опаковката
или слоганът, които са уникални за компанията”.
За Котлър „Изкуството на маркетинга е изкуството на изграждането на бранда…“ В случай че няма изградена марка – тогава водеща при вземането на решение
за покупка става цената. При тази ситуация, логично, предпочитани от купувачите
са продуктите, които се предлагат на по-ниска цена спрямо тези на конкурентите.
Първообразът на търговската марка е свързан с функцията на идентифициране на собственика на стоките. Търговската марка е доказателство, че стоките принадлежат на определено лице. Марката е персонална по своя характер и позволява
да се проследи и установи собствеността на стоките3.
Остарялото схващане за търговска марка като знак, който указва произхода и
нищо повече отдавна не е валидно. Както отбелязва Питър Фиск „Първоначално
марките се развивали като етикети за право на собственост. Днес обаче много по-голямо значение има това, което те правят за хората, как отразяват техните потребности и ги привличат, как формулират техният стремеж и им дават възможност да направят повече.“4 Брандовете вече имат и друго значение – намаляват риска за купувача като, в същото време, комуникарат стойността и ползите, които определен продукт или дадена услуга могат да осигурят. Днес марките са се превърнали в един от
най-важните елементи на бизнеса. Нещо повече – те вече са станали съществен символ на съвременната модерна култура и общество и дори доминират над всички
сфери на икономиката.
Специфични особености на бранда в съвременната икономическа
реалност
През последните години в резултат на промените в българската икономика,
силната конкуренция, изменението в потребителските нужди и повишените изисквания към стоките, развитието на технологиите и отварянето на страната ни към

2

Прайд, У., О. Феръл, Маркетинг: концепции и стратегии. София, Изд. „ФорКом", с. 144
Брестничка, Румяна, Управление на търговските марки. София, Изд. „Стопанство", 2004, с. 69
4
Фиск, Гениален маркетинг: Съвети и най-добри практики, 2008, с.153
3
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световните пазари, коренно се променят средата и обкръжението на организациите
и се изгражда ориентиран към потребителите пазар. Обществото, и в частност
потребителите, не са такива, каквито бяха в близкото ни минало. Затова компаниите
следва да променят стратегията си за привличане на потребители и превръщането
им в лоялни към предлаганите от тях продукти и(ли) услуги.
В света на комуникационната политика непрекъснато ще се появяват нови
подходи и средства, с които производителите да достигат до потенциалните си клиенти. Днес всяка компания, независимо от дейността и големината си, осъзнава
ключовата роля, която марката и решенията, свързани с нея имат за икономическия
растеж и развитието й. Фирмите на бъдещето ще са тези, които се фокусират върху
бранда, гледат на света от неговата гледна точка и се стремят да комуникират със
своите клиенти ефективно, като се стремят да познават максимално добре своите
купувачи, за да задоволят потребностите им. Разбирането на значението, което има
бранда в съвременната икономическа действителност и изграждането на познаваемост на съответната марка става все по-важно в съвременния свят на многообразието. Ето защо, все повече компании прибягват до използването на една обещаваща
тактика като средство за изграждане на своите брандове, наречена интегрирани маркетингови комуникации (ИМК).
Брандът е едно от нещата, с които сме свикнали, а в същото време е трудно да
им се даде точна дефиниция. Повечето хора асоциират марката само с лого или пък
с красива опаковка, понякога дори със специфичен цвят. А брандът е съвкупност от
всички физически и емоционални характеристики на компания, продукт, или услуга, на които попадат потребителите. Управлението на брандовете е важен процес,
тъй като представлява предложението на бизнеса под тази марка и е причина, поради която потребителят да предпочете продукта, който се предлага под този бранд.
Терминът бранд е неделима част от речника на съвременния мениджър. Значението на думата бранд е различно в зависимост от контекста, в който се употребява.
Всичко е и всеки е бранд – без значение дали става въпрос за продукт, услуга, B2B
компания, за политическа фигура или религиозен водач, за определен град или държава, за спортист или известна личност от музикалната или филмовата индустрия.
От гледна точка на законодателството търговската марка е форма на интелектуална собственост за фирмата, която я е създала и регистрирала. От маркетингова
гледна точка марката символизира качествата на продукта, говори за ползите му,
идентифицира го и го представя в положителна светлина.
Продуктите се създават във фирмите, докато брандовете се изграждат в съзнанието на потребителите. В този смисъл брандът е възприятие в съзнанието на клиентите. В дългосрочен план един успешен бранд не може да оцелее без да е асоцииран в съзнанието на потребителите с висококачествени продукти или услуги,
както и компания, която има възможност да поддържа нужното качество.
Трябва да се отбележи, че една нова компания с нейните продукти или услуги,
която се появява на пазара и която има име и лого и уникални опаковки на продуктите, все още е далеч от смисъла на понятието бранд. Историята, която компанията
и нейните публики създават съвместно, изгражда бранда. А клиентите имат много
рационални и емоционални истории, които да споделят за конкретен бранд, който
са потребявали, както имат рационални и емоционални нужди, които чакат да бъдат
удовлетворени. Брандът се появява, когато компанията взаимодейства и гради отношения с клиентите. Марката се материализира в съзнанието на клиента, където
потребителят трупа положителните или отрицателни асоциации за самата компания
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и(ли) нейните продукти и услуги. Брандът се развива във времето чрез дългосрочни
брандингови програми, в които се използват интегрирани комуникации.
Фирмите трябва да работят упорито за изграждането на бранд и да са с ясната
нагласа, че създаването на силна марка е дълъг и труден процес. В днешно време
има изключително разнообразие на предлаганите брандове. Желанието на фирмитепроизводители да направят своите продукти уникални ги кара да създават нова марка за всеки един от тези продукти и съответно да предлагат нови артикули. Като резултат предлагането на маркови стоки се увеличава и от там конкуренцията също
нараства.
Организация, която няма изградена стратегия за управление на бранда се оставя изцяло на милостта на потребителя. Независимо дали компанията иска или не,
клиентите си изграждат мнение и развиват определени предпочитания към компанията и нейните продукти и услуги. В идеалния случай, брандът задоволява потребностите, желанията и очакванията на потребителите и по този начин компанията
прави положително впечатление. Коментарите след използването на определен
бранд са много често срещано явление. Днес, дори е странно и нетипично клиентите
да не споделят опита си. Трябва да се вземе под внимание също и фактът, че потребителите са склонни по-скоро да споделят негативните си впечатления от една
марка, отколкото положителния опит.
Брандовете спестяват на потребителите време, а то струва пари. Те дават възможност на клиентите да направят бързо и лесно своя избор сред различните продукти, които се предлагат на пазара. Възприятието на купувачите за това кои сте
Вие и какво правите определя Вашия бранд. Освен това брандовете провокират
фирмите-собственици да ги съхраняват, а също и да подобряват качеството на брандираните продукти, за да оправдаят очакванията на клиентите. Бизнесорганизациите са осъзнали, че в настоящата пазарна ситуация, която предлага все по-разнообразен избор, разочарованият потребител няма да купи отново същия некачествен продукт. Доволните клиенти, от своя страна, ще са склонни отново да закупят същия
продукт, разчитайки на бранда. По този начин марката възнаграждава фирмата-производител, която предлага качествени продукти.
Продуктите и(ли) услугите на най-известните брандове обикновено имат и повисоки цени в сравнение с конкурентите си. При тях често цената е асоциирана с качество. Клиентите са готови да платят много, за да носят съответната марка. В миналото често себестойността на самия продукт е била далеч под продажната му цена, което, при продуктите с високи цени, е водело до голяма печалба. Днес ситуацията постепенно се променя. „Но марките, котиращи се на висока цена намаляват.
В миналото водеща марка лесно може да сложи цена с 15 до 40% по-висока от тази
на средната марка. Днес ще има късмет, ако успее да наложи 5 до 15% повече. Когато имаше разлика в качеството на продукта плащахме повече за по-добрата марка.
Сега всички марки са доста добри“5.
Всеки ден потребителите правят избор сред огромен брой продукти. Много
често клиентите не разполагат с достатъчно време, за да сравнят всички предлагани
на пазара стоки и затова се доверяват на вече изпробвани брандове при избора си. В
потребителския маркетинг търговските марки много често играят ключова роля при

5

Котлър, Ф. „Маркетинг съвети от А до Я“, София, Изд. „Класика и стил“, 2005, с. 86.
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разграничаването между конкурентни предложения и затова могат да бъдат от решаващо значение за успеха на фирмите.
Както вече беше отбелязано, марката е всичко в съвременният бизнес. Тъй като клиентите днес могат да направят своя избор сред толкова много възможности с
подобни характеристики, че не им се налага да купуват нещо, което не им доставя
удоволствие или което до голяма степен не задоволява техните потребности.
Добрите марки днес изпълняват поне три особено значими функции за потребителя пестят време, излъчват вярно послание и осигуряват идентичност. Потребителите се
определят с брандовете, които купуват, а марките отдавна са преминали етапа на
масова стока, която се радва на високо търсене.
Силните брандове могат да осигурят на компанията повече влияние отколкото
който и да е друг актив, тъй като марките са емоционалната връзка между клиента и
компанията. Успешните брандове имат специално място в сърцата на потребителите. Тези емоционални връзки играят съществена роля, когато става въпрос за разбирането на процеса на създаване на връзка с марката. Някои реакции и впечатления
на клиентите са позитивни, други – напротив. В тези случаи изборът на бранд е ирационално чувство – това, което притежава дадена марка, за да накара клиента да
предпочете именно нея.
Днес, когато ежедневието е изпълнено все повече с потребление отколкото с
производство, много лесно може да се отличи значението, което брандовете имат в
живота на потребителите. Освен, че улеснява избора на клиента, като автоматично
изключва избора на конкурентен продукт, т.е. влияе върху решението за покупкa,
брандът увеличава гъвкавостта на компанията за бъдещ растеж6, позволява продуктите да се продават на по-висока цена.
За фирмите производители брандът осигурява изгоди като увеличава приходите и пазарния дял. Освен това предпочитаната марка дава допълнителна сила в търговските взаимоотношения с веригите магазини. Изграденият бранд може да помогне за продажбата на максимален брой продукти по по-висока цена и по този начин
да допринесе за увеличаване на доходността на компанията. В допълнение към това
подпомага подобряването на визията на организацията. Силната и добре позиционирана марка дава възможност на компанията да привлича и задържа способни служители, като по този начин увеличава многократно жизнените сили на организацията.
Най-същественото, което един съвременен мениджър на компания следва да
разбере е ключовата роля, която брандът има във фирмата. Ако ръководителят не
осъзнае каква тънка връзка съществува между бранда(овете) и финансовите резултати на компанията, с течение на времето брандът ще загуби силата си (защото няма да се влагат достатъчно усилия за изграждането и развитието му) и като резултат
фирмата ще претърпи редица загуби.
Изграждането на силни брандове е своеобразна дългосрочна инвестиция, която цели да се създаде неразрушима връзка между марката и потребителите, а по
този начин е гарантиран бъдещият успех на компанията. Доброто управление на
марката е резултат от сериозен анализ на предлагания от фирмата продукт (респ.
извършваната услуга), ползите, които този продукт носи на клиентите и как тези и
още много други качества се комуникират към целевата аудитория, така че да осигурят на бранда конкурентно предимство пред останалите предложители.

6

Чрез продуктово разширяване.
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Брандът в национален и международен аспект
Да се изгради локална, регионална или национална марка с ясно определен
целеви пазар е сложен и времеемък процес, нещата се усложняват допълнително
ако фирмата си е поставила за цел изграждането на световна марка. За да успяват в
днешния силно конкурентен пазар, организациите трябва да се възползват от съгласуваността и мащабността на глобалната търговска марка, а в същото време следва
да запазват близостта на клиента към местната марка. Затова международните компании трябва да насърчават местно управление на конкретни пазарни фактори и регионален и(ли) глобален подход към други.
Редица търговски марки сравнително лесно стават предпочитани от значителен брой потребители. Това твърдение е в сила предимно за брандове, чиято национална същност е неизменна част от стойността им, като аромати и луксозни продукти. Понякога символиката на даден град или пък регион може да бъде изключително печеливша като асоциация с традиционните продукти, които идват от там.
Взаимодействието носи позитиви и в обратната посока – лоялните потребители на
стоката имат повече причини да посетят и дори да популяризират мястото, откъдето
идва любимият им бранд.
В действителност интернет, цифровата телевизия и международния трафик до
голяма степен уеднаквяват, а понякога дори приравняват нуждите на потребителите, но това в никакъв случай не означава, че потребителите на различните пазари
биха приели идентични продукти или брандове. Глобализацията до голяма степен
освобождава клиентите от ограничеността на избора, като им позволява да избират
продукти от различни краища на света. Ето защо потребителите станаха по-взискателни отпреди, а истинско изпитание за мениджърите, които оперират на много пазари, е да идентифицират конкретните предпочитания на купувачите.
Свидетели сме на две основни тенденции по отношение на мениджърите, които оперират на няколко пазара. Първата се изразява в това, че глобални стратегии,
от типа универсален продукт, който да се хареса на всички потребители, няма да
проработят дори в страните, където подобни схеми са действали преди. А втората
тенденция е, че много често, фирмите трудно се справят с дилемата глобални или
локални със собствени средства. За да решат този въпрос, компаниите се нуждаят от
помощта на мениджърите по страни и региони.
Съществуват все повече фирми, които се опитват да задоволят колкото се може повече нужди на своите клиенти, но по-страшното е, че се стремят да направят
това като използват една и съща марка. Логично е, че тази стратегия няма да доведе
до успех или, в най-добрия случай, ще има краткосрочен успех.
Внимание заслужава и твърдението на Flosh, според когото брандът не е и никога не е имал за цел да е просто отличителна черта, чиято основна функция е да помага на потенциалния купувач да разпознае производителя на стоката или разпространителя на услугата. Марката не трябва да се възприема и само като знак, етикет,
някакъв мит или пък история…брандът установява връзка. Обвързаност, гаранция,
обещание или отговорност от една страна и увереност, привързаност и даже харесване от друга: и двете страни са съществен елемент при създаването на бранд7.

7

Адаптирано по Flosh, Semiotics, marketing and communication: Beneath the signs, the strategies.
New York: Palgrave, 2001, p.65-66
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Марката бързо успява да убеди потребителите в качествата и предимствата на
даден продукт сред всички останали алтернативи. Както отбелязва Румяна Брестничка в „Управление на търговските марки” марковата ценност създава увереност у
потребителя в решението за покупка. Тази увереност се дължи или на минал потребителски опит, или на информация за марката и нейните характеристики.
Както вече беше посочено, с развитието на комуникациите ролята брандовете
стана изключително голяма. Днес търговската марка е от особено значение за всички пазарни участници. От една страна, всяка организация, в условията на силна конкуренция, е длъжна да полага нужните грижи за своя бранд, ако желае да оцелее на
пазара. А от друга страна, с развитието на икономиката и комуникациите, всеки ден
купувачите са изправени пред голямо затруднение – вземането на решение за покупка измежду голям брой продукти със сходни характеристики.
Заключение
Живeeм в eдин oт нaй-сложните зa глoбaлнaтa икoнoмикa периоди. В тези
трудни времена тепърва ще откриваме смисъла и значението на подходящото управление на брандовете. Защото марките са навсякъде около нас и оказват влияние
върху начина ни на живот, на взаимоотношения, на управление на огранизациите.
Действително пocлeдcтвията oт икономическата кpизa ca cepиoзнo пpeдизвикaтeлcтвo зa маркетинг и в частност бранд специалистите. В тези вpeмeнa нa рецесия
бpaндoвeтe дoкaзвaт, чe ca нaй-надеждният сред вcички бизнec aктиви, с който може да разполага eднa кoмпaния. Мapкaта е в състояние дa изгpaди или пък да paзpyши бизнeca нa ораганизацията. Добре управляваният бранд облагодетелства не само
фирмата-производител, но допринася и за икономическия растеж като цяло.
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ЙОРДАН БАДЕВ. ЗАБРАВЕНИЯТ РЕДАКТОР
доц. д-р Гергана Начева
Бургаски свободен университет

YORDAN BADEV. THE FORGOTTEN EDITOR
Assoc. Prof. Gergana Nacheva, PhD
Burgas Free University
Abstract: Proposed article problematizes Yordan Badev’s figure and intellectual activity –
editor of the elite journals „Slovo”, „Zora”, „Makedoniya”, the magazines „Zlatorog”,
„Rodina”, „Narodnost” and Masonic „Mirogled”. It shows totalitarian procedures on
the person and his work.
Key words: Yordan Badev, journal „Slovo”, journal „Zora”, elite press, Masonic press,
totalitarian bans, Eastern European intellectuals.

Българските литературни и журналистически истории в ХХI век все още не са
ни представили в цялата си дълбочина големия Разказ за националната ни литература и журналистика, създавани по европейски образец между двете световни войни.
Едва когато това се случи, ще станем свидетели на дълбокия интелектуален процес,
проектиран не по обичайния вектор „Изтокът, изолиран от Запада”, а в неговата изначална свързаност и предопределеност.
Причината за това трябва да се търси в тоталитарната селекция и десетилетно
игнориране от цялостния интелектуален контекст на значими фигури със завидна
ерудиция, образованост и професионална компетентност. Всички те са белязани от
една трагическа дързост – да бъдат европейци и демократи. Сянката на Йордан
Бадев (1888-1944) – авторитетният журналист, редакторът, драматургът, критикът,
тънкият познавач на френската литература и култура, модерният изкуствовед, и не
на последно място – родолюбецът (патриотизмът придоби съмнителна конотативност) – и днес тревожи много съвести. Жестокото му убийство и незнайният му
гроб са само част от очевидностите на историческия ни абсурд.
Уверено можем да твърдим, че Йордан Бадев и Данаил Крапчев още в 30-те
години на миналия век разгръщат по страниците на в.”Зора” цяла програма за извеждането от забрава на имена, исторически факти, събития, които трябва да се съхраняват и опазват като културно-историческа памет. Парадоксално е, че Бадев, който от страниците на изданието прокламира паметта, която трябва да бъде метафорично измъкната „изпод камъка на годините”, за да бъде изживяна и показана в истинската й цена, става заложник на същата тази памет, която го обрича на забрава.
Съвременните му интерпретатори днес са скромен брой – Божидар Кунчев,
Вихрен Чернокожев, Людмила Стоянова, Ефрем Ефремов. Как да си обясним тишината, възцарила се около името му.... Четиридесет и пет годишният комунистически
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период успява да го демонизира като фашист, мракобесен реакционер, великобългарски шовинист, монархофашист. Речникът подкрепя подобен агресивен дискурс
„перото му става лекомислено, неаргументирано, невъздържано и избива в гьобелсовска апологетика” (Речник на българската литература, 1976, с.66). Интелектуалните корифеи на марксистката критика Т.Павлов, Г.Бакалов, Хр.Радевски, и И.Руж
сътворяват нарицателното „бадевщина”. Името и делото на големия културтрегер се
фалшифицират като „гонител на всичко честно и прогресивно”. Убийците му не
спират дотук – през март 1945г. Народният съд повторно го осъжда на смърт.
Но следващото убийство е по-страшно – книгите му „От ранно детство”(1928),
„Скици на живите”(1934), „Животът и изкуството” (1938), „Даме Груев” (1943),
както и неизлязлата от печат „Творци и съчинители” (1944) са скрити и заключени в
Спецфондове с гриф „За служебно ползване” (Чернокожев, 2000, с.23). През 1996г.
Бадев е реабилитиран от Върховния съд. Името и биографията му свързваме с
Македония и по-конкретно с нейния митичен топос Битоля. В съдбата му има нещо
типично за интелектуалеца между двете световни войни – следва филология в
Софийския университет, а след това продължава в Лозана, Швейцария, учителства,
взема участие в освободителните борби на Македония и в Първата световна война,
драматург в Народния театър, елитен арт редактор, модерен критик, есеист.
Популярността му започва от страниците на „Зора”, където се конструира модерна комуникативна стратегия за образоване на читателска публика и издигането
на културното й равнище. Амбицията на Бадев е да бъдат достигнати големите европейски издания (преди всичко френските „Le Temps”, „L’Intrasigeant”, „Ла Нувел
Ревю Франсез”). Неговата пространна изследователка Людмила Стоянова в книгата
си „Етнопсихология, култура, медия – съзвучия и дисонанси” (2003) анализира журналистическите му коментари за парижките културни салони, огласява имената на
големите френски писатели Андре Жид, Марсел Пруст, Анатол Франс, Ф.Мориак,
Ж.Бенда, Пол Моран и др. (Стоянова, 2003, с.73). Бадев инициира рубрика „Литературни новини”. В нашата рецепция тя е фрагментарна картина на интелектуалния
климат на ХХ-и век, което днес разбираме като интелектуална история.
Културният редактор Бадев представя новини, свързани с живота и творчеството на големите европейски, английски, руски и балкански писатели, по повод на
юбилеи, годишнини и чествания, презентирано е киноизкуството (филма „Човекът и
оръжието”,който конструира отрицателни имиджи за българската култура в стерео
типизацията на една отколешна европейска традиция). Той успява да прехвърли
мост към чужди изследователи на българската литература като американския професор Артър Колман („Новата българска литература”) („Зора”, 1932, бр.3649).
Особената заслуга на Бадев в модерната журналистика е, че успява да свърже в комуникативна тъкан журналистическата и литературната статия, вестникарския и литературния разказ, видимо във „Вестникарският разказ” („Зора”, 1931, бр.3647).
Според Л.Стоянова, Бадев е откривателят на този жанр в журналистиката, намерил
отзвук в редица теоретични обосновки.
Актуално и днес изглежда начинанието му да „ангажира вниманието на държавни чиновници и меценати”. Това е част от амбициозния европейски проект на
Бадев за поставяне на културата на ново, по-високо равнище, за консолидиране на
обществото в силно политизирано време, когато страната е разкъсвана от котерийни
борби, социални бунтове, силни болшевишки влияния и дори Гражданска война
(1923г.). Прави впечатление, че с еднаква вещина журналистът пише за театрални и
кино изяви у нас и в чужбина, за музиканти, концерти и оперни спектакли, изложби,
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художници, презентации на книги, критици. Успоредно с това, на страниците на
„Зора” се дава трибуна на историци, археолози, етнографи, университетски преподаватели, които компетентно коментират неизвестни документи и археологически
находки.
Редакторът проявява не по-малко умение в областта на рекламата на издателски поредици, привличане на абонати, представяне на нови книги и техните автори.
Бадев рекламира модерния литературен вестник на Д.Б. Митов „Литературен глас”.
Другият журналистически топос, където се проявява като взискателен литературен
критик, е професорския вестник „Слово” (1922-1944). В двете литературни рубрики –
„Художествена седмица” и „Литературна седмица” името на Бадев се свързва с това
на Сирак Скитник, Симеон Андреев и Димитър Шишманов. Техните усилия са по
посока да очертаят силуета на „хуманитаря интелектуалец като неформална институция” (Л.Стоянова)
Литературните и критически стремежи на Бадев успяват да превърнат културната страница на водещите „Зора” и „Слово” във „вестник във вестника” с оригиналната си космополитна информационна концепция относно всички световни културни изяви. Жанровите разновидности са много – от афиша и информационната
бележка до арт коментара и културфилософското есе.
Истинската му критическа стихия се развихря в книгата „Животът и изкуството”(1938). В нея е поместена научно теоретичната статия „За романа въобще и за
българския роман”, която се отличава със своята физиономичност и е високо оценена от водещите критици Вл.Василев и Г.Константинов. На пръв поглед Бадев разгръща генеалогия на световния роман, позовавайки се на Ксенофонт и Лонгюс,
оставили приказни биографии, фантастични пътешествия и любовни истории, като
„Дафнис и Хлое”. Нонконформистът Бадев не изхожда от литературни школи и течения, а сблъсква множество гледни точки, изграждайки сложен и противоречив
критически наратив.
Със завидна ерудиция е проследена геноформата на френския роман, произлязъл от френската епопея. Критикът демонстрира теоретична компетентност, с която
пристъпва към дефинициите на романа, като посочва авторитетни университетски
преподаватели – Е.М.Форстер от Кеймбриджкия университет (сборника „Изгледи
на романа”), професора по литературна история Албер Тибоде, емблематичния
френски романист Андре Мороа, журналистическия критик Пол Суде от „Ле
Темпс”, литературния репортер Фредерик Лефевр, както и мнението на големия
френски политик Поанкаре. Така Бадев успява да превърне дебата от кабинетнолитературен в публичен, доказвайки, че историческото време се предопределя не от
политиката, а от интелектуалците. Той прецитира Поанкаре, че не може да се мисли
негативистично за време, „което има поета Пол Валери и философа Анри Бергсон”.
Бадев се включва в сложния и противоречив дебат в европейската литература
за мястото на романа. Той запознава българската читателска публика с теоретизациите на Поанкаре, според когото романите на Ромен Ролан, Андре Жид, Жорж
Дюамел, Пиер Беноа и академиците Марсел Прево и Анри Бордо, не допринасят за
голямата художествена и научно философска мисъл на Франция, както и за нейното
величие. Като истински франкофон Бадев поставя проблема за езика в романа, като
привлича мнението на френския литературен критик Едмон Жалу, който вижда романа на 19 в. като проекция на малките провинциални градове. Бадев настоява, че
вулгарността в романа не пречи той да ни е оставил „образци на най-чисто изкуство” (Бадев, 2010, с.64). Друг мотив е за случката в романа, като посочени образци са
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„Червено и черно” на Стендал и „Война и мир” на Толстой. Когато концептуализира темата за персонажа, той посочва романовия опит на Марсел Пруст, а като застъпва тезата, че романистът е разказвач на истории, визира Жид и Достоевски.
Като обобщение, критикът застава на позицията на Мориак, че романът прави дисекция на човека и това е големият урок на Достоевски.
Когато пренася романа на родна почва, Бадев се тревожи от факта, че епидемията от романовото производство не е отминала „малката ни страна и младата ни
литература”. С маниера на строг съдник на всичко некачествено в литературния развой, за него в голямата си част българският роман е „едно разводнено усукване,
едно безпомощно повторение на една и съща психологическа или обществено-политическа материя” (Бадев, 2010, с.70). В този симптом Бадев вижда отзвук от романопроизводството в чужбина.
Едва ли има критик между двете световни войни в българската литература,
който толкова дълбоко прониква в причинността за липсата на голям български роман. И тук той начева темата за културната периферийност, която се проектира върху романовото производство, превръщайки го в „позьорство и съчинителство”. По
същото време друг европеист, познавач на френската литература и култура – Кирил
Кръстев, в статията си „Проблеми на българския роман”(1931) се включва в
модерния за времето си дебат (Кръстев, 1931, с.281-286). Видимо е, че и двамата полагат възгледите си в полето на опозицията „културна метрополия – периферия”. Те
се обединяват около схващането, че главният проблем е „млада култура, несложен
обществен и душевен строй”, „елементаризиране на преживяното” (Бадев), „българският белетрист – романист и разказвач – не отива по-далеч от простото улавяне на
впечатлението и затова той е незадълбочен, разкъсан, нестегнат както в композицията, така и в обработката на творбите си” (Кръстев). Като цяло се изтъква ограничения мироглед на българския писател, който иска да задоволи средния читател и
така принизява културата си до средния интелигент. Кръстев пледира, че трябва да
се излезе от „инерцията, която посредствеността е създала”, за което трябва да
бъдат приложени „безпощадни изисквания към белетриста” (Кръстев, 1931, с.281).
В магистралата на българския роман Бадев посочва този за обществено-политическите борби, за селския и градския бит, историческия роман, посочвайки го
като най-спекулативния вид. Ето и отговора на К. Кръстев – „Българският роман
може най-добре да потвърди Иполиттеновата теория за зависимостта на една литература от средата. В съдържанието и предимно във формите на нашия бит […] липсват елементи на изтънченост и културна дълбочина, които са пред условие за отливане на истински романистични творби. Новата ни психология във формите на селския живот се изчерпва с комбинация на няколко основни елемента (виж народната
песен, Й. Йовков, А. Каралийчев), а градската ни психика, интелигентския ни живот
е удавен в патоса на една незряла романтика” (Кръстев, 1931, с.282).
Другата пространна статия на Бадев е „Душата на лириката. Белези и упадък”.
Този път лириката е ситуирана в световния литературен контекст, като се изследват
причините за нейното маргинализиране. Бадев разчита рефлексиите чрез психологическия дискурс – след Първата световна война се наблюдава засилване на колективистичното съзнание и това довежда до лирическия колапс. Верен на своя стил,
Бадев отново се позовава на отзвука в пресата в лицето на парижкото списание „Ла
Нувел Ревю франсез”, публикувало оригинална и смела анкета „Картина на лириката”. Анкетата предизвиква бурен отзвук от десет хиляди отговора и гнева на литера-
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турния редактор Емил Анрио (от вестник „Тан”), който обвинява авангардното
списание, че анкетира обикновени хора, а не ценители.
Бадев припомня, че най-старата награда на Френската академия се присъжда
за лирика, но от 1927 г. нито една творба не е била отличена. Критикът акцентира
върху два фундамента на лириката – „Езикът на лириката” и „Ритъм и рима”, с
които се включва в най-модерните дискусии за авангардната лирика – „лирика и
математика” и „лирика и философия”. Българският интелектуалец демонстрира информираност за лингвистичната школа на Потебня-Веселовски и тяхната концепция
за лириката. Бадев остро критикува книгата на Артур Рембо „Алхимия на словото”,
което, според него, води до безсмислена и безчувствена лирика, коментира експеримента за ритмичен набор на Катюл Мандес, съставен от стотина имена. Острите
критически стрели са насочени към авангардната лирика, сюрреализма на Аполинер
и футуризма на Маринети, като една от причините е, че левичарско строителската
критика ги обявява за „авангардни певци на революцията”.
За тънкия познавач езикът на лириката изразява „ония многобройни оттенъци
на душевния живот, които научният език елиминира” (Бадев, 2010, с.78). Трийсетте
и четиридесетте години на 20-и век се характеризират с психологически и лингвистични теории по отношение на поетическия текст, затова не е странно, че е цитиран
известния френски психолог Пиус Сервиен, който отстоява схващането, че математиката и лириката са два противоположни полюса на езика. Бадев излага и друг кръг
проблеми – за логико-емоционалния или звуково-музикалния елемент, който предизвиква спора за чистата поезия между академик Абе Бремон и литературния критик на вестник „Тан” Пол Суде. Гледните точки отново се разрояват – цитиран е
академик Пол Верлен („музиката преди всичко”), търсените от Леконт де Лил
симетрии между лириката и скулптурата, одързостяването на Маларме да твърди, че
„прякото означаване на предмета е прозаично: котката не е котка за един поет”.
Като проследява авангардистичния развой, Бадев цитира Аполинер: „Не виждам по коя причина думата архипелаг да не означава например попивателна хартия”
(Бадев, 2010, с.80) Марксистите обвиняват Бадев, че мисълта му е повърхностна и
отвлечена, но теоретичните му постановки доказват противното. Това е една от причините за подигравателното му отношение към авангарда: „Днес се пишат „симфонии в бяло”, „ноктюрна в синьо”, „рапсодии в зелено” и пр. – дадаизъм, експресионизъм, свръхреализъм, футуризъм нахлуха в стария Парнас и превзеха доста
много от позициите му” (Бадев, 2010, с.80).
И при лириката са цитирани Клодел, Рене Гил, Гюстав Кан, Стюарт Мерил,
както и проф. Бруншвик – изследовател на менталната естетика. Бадев е солидарен
с Комбарио за всички немощни дисертации, които вменяват на лириката музикални
задачи, като оркестрация на темите, музикална стойност на ритъма и пр. Ако и да не
одобрява авангарда, Бадев е негов отличен познавач – само човек, посветен в тази
материя може да заключи: „Интелектуализмът на класиците трябва очевидно да се
допълни с „пуризма” на модернистите, за да се намери истинската стойност на стиха”, като същевременно се съгласява с Жан Касу, че лириката е синтез от различни
елементи.
Наблюдател, коментатор и интерпретатор на европейския културен контекст,
Бадев се оказва в центъра на модерни за времето си дебати, спорове и дискусии.
Един от тези проблеми е този за ритъма – няма модерен поет и теоретик в 20-те и
30-те години на ХХ-и век, които да не са писали върху ритъма и Бадев не прави изключение. Чрез екскурс той обглежда корените му в древността, позовавайки се на
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„Поетика”-та на Аристотел – „Ритмичната стъпка е ембрионът на стиха”, и прескачайки векове, стига до Тристан Дерем, който говори за контра асонанси (особен вид
рима, в която се променя гласната, а остават неизменни съгласните). Лабиринтите
на римата не объркват Бадев, той ратува за съвършената рима и ритъм, въпреки че
вижда в новата българска поезия залитания по непълнозвучна, глуха рима, която
въвежда Елисавета Багряна, но и тук критикът е безпощаден – това, което приляга
на Багряна, не на всички отива, с което изтъква отново, че определящ е талантът на
твореца.
На темата за ритъма и авангардните деструкти критикът се връща отново в
статията „Удари в устоите на поезията”, в която интерпретира омразата на тоталитарните режими към всички „-исти” – „Националсоциализмът разчисти и прогони
вън от границите на Германия всички „-исти” в изкуството. В Съветска Русия на 15та годишнина от установяването на режима Меерхолд и нему подобни „-исти” в
театъра станаха неудобни и ги ликвидираха. Няма съмнение, че по същия път би
отишъл и Маяковски, ако и след тържеството на революцията следваше в стиховете
си раншния дух на революцията” (Бадев, 2010, с.141).
В статиите си „Изкуство и политика”, „Буржоазна и пролетарска критика” и
„Българският роман” Бадев ситуира образа на Горки в интелектуално исторически
контекст за участието на писателя в обществено-политическия живот. Той поставя
въпроса за променения писателски статут във времена на диктатури, където творецът встъпва в ролята на пропагандатор, общественик и партиен човек. Критикът
открива аналогии между новите тоталитарни режими и тези на монархиите, но също
така с тези на съвременните френски роялисти. Позициите на Морас за ролята на
писателя като войник от една армия, все едно дали е кралска или републиканска, се
доближават до тези на болшевишкия писател Карл Радек, който определя писателя
като „стрелец на революцията”. За Горки литературата е мощен инструмент за социалистическа цивилизация.
В статията „Писател и мироглед” Бадев енергично се намесва в спора за писателите-идейници, разразил се по страниците на „Кормило”. Когато говори за писатели-агитатори, той сочи Чернишевски и Горки. Нашата литература още не е
показала широтата на този спор, докато Бадев го проектира върху последния конгрес на писателите в Москва, събрание на писатели и художници в Париж, където е
издигнат лозунгът „Писателят в услуга на революцията”. На този повик се отзовава
и Министерството на пропагандата в Германия, което излиза с манифест, че всеки
писател, който не възхвалява нацията, „трябва да бъде преследван като враг дотогава, докато се откаже от съпротива” (Бадев, 2010, с.44).
Като последица от тоталитарните наказателни процедури, Бадев говори за
политическото изгнание на големите писатели – Т. Ман и Х. Ман, Стефан Цвайг,
Албер Кер, Райнхард (от Германия) и Бунин, Куприн, Балмонт, Мережковски (от
Русия), изтъквайки, че германският расизъм и руският комунизъм си служат с еднакви средства, но изкуството е лично и свободно творчество. Прозрял сякаш в далечното бъдеще, той предупреждава, че „неукрепнали дарования, които нямат достатъчно творчески средства да превъзмогнат в делото на писателя въодушевлението
на гражданина” ги очаква катастрофа – писател и гражданин взаимно да се жертват.
За Бадев Горки е онази крупна фигура, която илюстрира метаморфозите на
писателя в идеолог, и коментира споровете около романа „Майка”, разразили се на
Изток и Запад. Критикът вижда Горки, поставил се в услуга на „подемащия се към
бунт пролетариат”. Сложността на проблема продължава в драмата „На дъното” с
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темата за свободния човек, която преобръща критическата рецепция – лявата
отхвърля драмата, а дясната я утвърждава. Горки в критическия дискурс на Бадев е
пречупен през особена призма, която изплита интертекстуална мрежа с подобно
схващане на Матвей Вълев. Близък приятел на Бадев, в един разговор Вълев споделя: „И започнах с комунизъм […] някъде назад четях Горки, „Майка” и „На дъното”, един особен Горки. Това е път, който той създаде, но по който сам не продължи. Страстта му остана руската провинция.” Тук Вълев сравнява Горки с Джек
Лондон, но за разлика от американския писател, Горки не търпи развитие – „Горки
не направи това. Почна и се върна. Той бе руснак. Руснаците са слаби хора – поточно неустойчиви са, докоснат ли се до света на идеите.” (Свинтила, 1995, с.14).
Естетът Бадев е ценител на великата руска култура и яростен отрицател на
болшевишката. Той пише: „Генералите и християните на Толстоя, резоньорите на
Тургенева, неврастениците и епилептиците на Достоевски, князете и рицарите на
Пушкина и Лермонтова, мечтателите на Чехова, чудаците и босяците най-после на
Горки преди революцията, са несравнимо по-правдиви и по-внушителни от гледище
на расовата представителност, отколкото днешните ударници от юзините и колхозите.” (Бадев, 2010, с.72) Със сарказъм, присъщ на свободомислещия, той сравнява
съветския роман с „популярно помагало за практическо приложение на една програма за политическо и стопанско строителство, отколкото художествено отражение на
руския живот.”
Поборник за каузата Македония, Бадев я интерпретира оригинално в книгата
си „От ранно детство”, където се срещаме с образа на учителя му Даме Груев. В
обширната си статия „Копнеж и мъка в нашата литература (Вазов, Страшимиров и
Яворов за Македония)” критикът не спестява истината, че с изключение на Яворов,
никой не е писал за Македония с художествено проникновение. Тази българска
провинция си остава стереотипизирана и митологизирана, за което говори публицистичната му статия „Ключ на българщината в Македония. Битоля”. Рецептивната
бленда обаче рязко се променя в портретната скица „Димитър Талев”: „Ние сме
свикнали да виждаме македонеца в нашето изкуство в определени и постоянни рамки: да виси на бесилките по площадите, да гние по затворите, да бяга и да гине от
глад и студ по пътищата, да скита рошав по балканите, да се бие, да се моли, да
проклина съдбата си...такъв го видяхме у Вазова, Страшимирова, Яворова и други
мнозина млади подир тях. Талев ни го показа в по-друг свят: когато работи у дома
си, когато мечтае, когато твори, когато се весели, когато интимно страда.” (Бадев,
2010, с.271)
Няма писателско присъствие в христоматийната българска литература, което
не е уловено от критическата оптика на Бадев – от Т. Влайков, К. Христов, Е.
Пелин, Ст. Л. Костов, Тр. Кунев, Ст. Чилингиров, Й. Йовков, Н. Лилиев, Н. В.
Ракитин, та чак до Н. Райнов, К. Константинов, Д. Шишманов, Е. Багряна, Я. Язова,
Й. Стубел, А. Разцветников, Вл. Полянов, Св. Минков, А. Каралийчев, Сл. Красински, Ф.Попова-Мутафова, М.Вълев, Е. Станев, Чудомир, И. Волен. Това е една галерия от творчески силуети, които конструират интелектуалната история в културния
живот между войните. Статията му „Литературни школи и литературни групи”
доизгражда този културен контекст.
За съвременния читател на Бадев любопитство поражда участието му в масонския печат – „Мироглед” (1922-1923), под редакцията на Ефтим Спространов, и
„Заря” (1929-1932), редактиран от Васил Узунов. В книгата си „Масонски идеи в
творчеството на Димо Кьорчев и Йордан Бадев” изследователят Е. Ефремов
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определя Бадев като публицист-масон, в чиито текстове се разчитат масонските
формули – „свободно строителство”, „свободен човешки труд”, „свободен човек”,
„антидогматизъм”, „патриотизъм”. (Ефремов, 2001, с.122-144)
В своята статия с метафоричното заглавие „Изпод праха на забравата” в памет
на убития във войната Вл. Атанасов-Пепо, Бадев сякаш провижда собствената си
съдба – „Като че ли е било преди векове: светнала звезда на българския небосклон,
посмигнала на присмех и радост, за да прогони чемерната грижа от душата на
българина, затрепкала с бяло сияние в мрачините на далечното минало и в безумен
порив да светне в нощта, в страшната нощ на бъдещето, мигом угаснала. И като че е
било преди векове: старите, които са я виждали, не помнят я вече, младите пък не са
чували и реч за нея. А знае се: не светят ли ти в пътищата на настоящето звездите на
миналото, така и ще си изнемогваш в безпътица.” (Бадев, 2010, с.127)
От Бадевите приказни небеса, от дълбините на времето съвременният му интерпретатор Божидар Кунчев драстично ни приземява в нашата оскотяла действителност. Той утешително нарежда: „Но ето, че настъпи друго време. Върнаха на сина му бащината къща. Софийската община кръсти улица на Бадевото име. Но
хората, които минават по нея, едва ли знаят нещо за Бадев.” (Кунчев, 2010, с.6)
По празната улица на Историята е тихо.....
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КЛЮЧОВА РОЛЯ НА ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО
гл. ас. д-р Мария Манева
Бургаски свободен университет

KEY ROLE OF INTERNET PLATFORM DEVELOPMENT
OF KNOWLEDGE ECONOMY
Maria Maneva, PhD
Burgas Free University
Abstract: Information superhighway Internet communication bay space with signs of a
different nature. Information contributes to the development of the knowledge economy.
According to the analytical framework developed by the World Bank, one of the four
pillars in the "knowledge economy" is well developed information infrastructure. Internet
as a communication channel through which information can flow is part of the second
pillar of the knowledge economy. A growing part of the audience, especially those in
adolescence, turning to the global network as a source of information.
This report will examine the flow of information on the topic „European Union” two news
agencies - and the Bulgarian News Agency news agency „Focus”. Method of content analysis, comparison and dimensional statistical Disposition will establish the
contribution of the IT infrastructure to develop the knowledge economy.
Key words: knowledge economy, Internet communication, European Union, Bulgarian
News Agency, news agency "Focus"
Информационната супермагистрала Интернет залива пространството с комуникационни знаци от различно естество. Информацията допринася за развитие на
икономика на знанието. Според аналитичната рамка, разработена от Световната
банка, една от четирите опорни точки в „икономика на знанието” е: добре развита
информационна инфраструктура. Интернет като комуникационен канал, по който
може да тече информация представлява част от втория стълб на икономика на знанието. Все по-голяма част от аудиторията, особено хората в младежка възраст, се
обръщат към глобалната мрежа като източник на информация.
Онлайн аудиторията е по-голяма от телевизионната и вестникарската аудитория. Аудиторията на онлайн журналистиката може да бъде глобална.
В настоящия доклад ще се разгледа информационният поток по темата „Европейски съюз” на две информационни агенции – Българска телеграфна агенция и информационна агенция „Фокус”. По метода на контент-анализа, сравнението и едномерното статистическо разпределение ще се установи приносът на информационната инфраструктура към развитие на икономика на знанието.
Информационното общество, в което попадат „развитите” цивилизации, доказва тезата на Мануел Кастелс, че „ние живеем в медиите и чрез медиите”.
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В книгата на Грета Дерменджиева – „Онлайн журналистика” е обърнато внимание на ролята на интернет комуникацията за развитие на информационното
пространство. В монографията се споменава, че трите основни движещи сили на информационното общество са:
1. Цифровизацията на информацията;
2. Сливането на комуникационната и компютърната инфраструктура в информационни супермагистрали и глобални телекомуникационни мрежи;
3. Глобализацията на информацията.
4. Тези три движещи сили на информационното общество ускоряват информационните потоци, преобразуват структурата на информацията.
5. В горепосочения труд се цитира Макмърдо (McMurdo) с дванадесет идеи за
електронните култури, които са повлияни от новите информационни технологии:
6. Мигновено доставяне на информация.
7. Лесно получаване на множество копия.
8. Едно копие е достъпно за много хора.
9. Нови, по-малко линейни, възможности за четене.
10. Достигането до консенсус отнема повече време, но участието е по-равностойно.
11. Редуциране на статуса и другите социални знаци.
12. Няма строг етикет или широко разпространени норми.
13. Съвместната работа може да е независима от време и пространство.
14. Комуникацията може да съдържа аспекти и на писменото, и на устното
взаимодействие.
15. Позволяват нови организационни структури.
16. За участие са необходими специални средства.
17. Може да увеличат пропастта между информационна бедност и богатство.
Според Скот Лаш (Lash) характеристиките на информацията в технологично
наситената медийна среда са интегрираност, нелинейност, поток, пространствено-времева компресия, разпространение и употреба в реално време. Тъй като
съвременното общество е информационно, то притежава същите характеристики.
Мрежовото общество е общество на глобалните комуникации и потоци, в което възникват комуникационни общества.
Теме определя развитието на човешката комуникация в няколко етапа, последният от които ще стане обект на настоящото изследване: Ера на знаците и сигналите; Ера на речта и езика; Ера на писмеността; Ера на печата; Ера на масовата комуникация; Ера на информационното общество.
Компютърно опосредстваната комуникация (КОК) е процес, чрез който хората
създават, обменят и получават информация, използвайки мрежови комуникационни
системи, които улесняват кодирането, пренасянето и декодирането и съхраняване на
съобщения (Temme 1998).
Писането според Харнад е неестествено, защото забавя скоростта, с която мислите се изразяват писмено, и ограничава интерактивността. Електронната комуникация възстановява темпото на комуникацията и почти го изравнява с мозъка (Harnad
1991: 42-44).
Директната комуникация (междуличностната) превъзхожда индиректната (масовата) с интерактивността, индивидуализацията на съобщенията и мултимедийните си възможности. Индиректната комуникация отделя комуникатора от реципиен154
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та, като премахва изискването за координираност. Компютърно опосредстваната
комуникация (КОК) комбинира възможностите на междуличностната, груповата и
масовата комуникация. КОК притежава синхронността на директната комуникация
и асинхронността на индиректната. Компютърно опосредстваните комуникационни
партньори са независими от време и пространство, а комуникацията е с голям брой
хора, като при масовата комуникация. Качеството на КОК се доближава до междуличностната комуникация, обещавайки по-висока ефективност. Аудио-визуалната
компютърно-опосредствана комуникация възвръща загубените възможности на тази
лице-в-лице, само че чрез посредник.
Вторият значим процес след изчислителните технологии е свързването на компютрите в мрежи и изграждането на информационни супермагистрали. Връзките
между компютрите в мрежите стават по-високоскоростни – от телефонни линии,
през коаксиални и фиброоптични кабели, до сателитни безжични връзки. Като резултат по информационните супермагистрали имаме пренос на все по-големи обеми
данни за все по-малко време.
Глобализацията на информацията активира два взаимоизключващи се процеса:
децентрализация и централизация. В пространствено-времевия контимуум с конвертирането на аналоговата информация в цифрова се извърши децентрализация на
библиотеките. Досега информацията беше централизирана в библиотеките, благодарение на дигитализацията беше разтворена в глобалната информационна мрежа и
разпръсната в милиарди компютри по цял свят.
В гобалната мрежа всеки може да има тук и сега (привидно централизирано)
всяка информация. Потребителят чрез персоналния си компютър, свързан с глобалната мрежа, има достъп до общите информационни ресурси, без значение колко разпръснати са те. Всеки може да има желаната информация, независимо от географски разстояния и от часови пояси, 24 часа в денонощието във всяка точка по света.
Без да държи сметка от колко далече и от колко места я получава. За всеки потребител тя е само на едно място, централизирана – на компютъра му. Децентрализираната информация в Мрежата трансцендентално се централизира в компютъра на
потребителя. Глобализацията е спрямо точката за достъп (която за всеки индивид се
намира там, където е компютърът му, а чрез мобилните устройства – там, където се
намира той). Глобализацията е и по отношение на времето за достъп, който е мигновен.
Глобализацията на информацията представлява ежесекундно персонализирано
централизиране на децентрализирана информация.
В настоящият доклад ще разгледаме ключовата роля на Интернет платформата
за развитие на икономика на знанието.
В изследователската част доклад ще се фокусира вниманието върху информационния поток на Българска телеграфна агенция от 1.10.2014 г. до 5.10.2014 г. в
секция „Светът”. Трябва да се има предвид, че тази темпорална модалност обхваща
периодът преди предсрочните парламентарни избори и самия изборен ден. Би било
интересно дали и в международните теми се засяга темата за изборите в България.
Тъй като новините постоянно се допълват, е коректно да се отбележи, че през
целия период на изследване се разглеждат последните двадесет новини в конкретен
часови диапазон – от 15 до 16 часа.
Ще се разглежда паралелно съдържанието на информационния поток на международна агенция „Фокус”. И ще се прави своевременно сравнителен анализ. В
сайта на информационната агенция има специални подразделения за „Международ155
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ни новини”, „Европейски съюз”, „Балкани”. Обект на внимание ще бъде секцията
„Европейски съюз”. В темпорално отношение новините и в двете разглеждани информационни агенции са едни и същи с уточнението, че за „Фокус” се разглеждат
последните 20 новини в часовия диапазон от 16 до 17 часа.
Очаква се за петте изследвани дни да се разгледат по 100 новини от двете агенции. Т.е. изводите от сравнителния анализ се базират на общо 200 информационни
единици в продължение на 5 дни и то в особена за България политическа обстановка – предсрочни парламентарни избори.
Резултатите от изследването са следните:
Българска телеграфна агенция – 1.10.2014 г.
Теми:
Убийства
Имена на лица, свързани
със световни организации

Честота
6

Държави
Сирия, Ирак, Украйна

1

НАТО

Световна политик

1

Англия, Русия, Китай, Бразилия,
Полша, Украйна

Далавери/ мафия
Световна политика,
свързана с България

1
1

Канада, ЕС

Икономика

3

Украйна, Норвегия – стандарт на
живот

Световен печат за
изборите в България

1

Австрия
Русия: Русия подбира шалтер за
интернет (Съветът за сигурност на
Русия обсъжда заплахите в
информационната сфера) /в.
„Комерсант”, 1 октомври 2014 г./

Заплахите на Интернет

Информационна агенция „Фокус” – 1.10.2014 г.
Теми:
Имена на лица, свързани
със световни организации

Честота
1

Държави
НАТО

Световна политика

4

Оръжие/бомба
Световен печат за
изборите в България
Икономика
Коментар на положението
в дадена страна

2

ЕС, Русия, Украйна, Полша,
Чехия, Запада
Германия, Испания

3

Германия, Австрия
Гърция, Кипър, ЕС
Великобритания
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Българска телеграфна агенция – 2.10.2014 г.
Теми:
Световна политика,
свързана с България
Икономика

Честота

Държави

4

ЕС

2

ЕС, Русия, Словакия, Италия
Рим, Русия, Франция, Швейцария,
Пакистан, Либия
Германия, Китай, Украйна
Сирия, Нигерия, Ирак
Германия
Мека
Китай

Убийства/ катастрофа

3

Световна политик
Тероризъм
Оръжие
Религия
Изобретения
Имена на лица, свързани
със световни организации

2
3

ЕС

Информационна агенция „Фокус” – 2.10.2014 г.
Теми: -Честота-Държави
1. Икономика – ЕС - 2
2. Световен печат за България – Австрия – 1 тема (експлозия в завод – 15
жертви), Германия – 3, Украйна – 2, САЩ, Франция – 4, Русия – 3, Англия – 2
3. Световна политика – ЕС – 2, Естония, Русия, Англия, Франция
4. Световна политика, свързана с България – ЕС
Българска телеграфна агенция – 3.10.2014 г.
Теми: -Честота-Държави
1. Световна политика – Италия, Русия, Великобритания, ЕС – 2, Швеция,
Испания, Китай, Латвия, Украйна
2. Имена на лица, свързани със световни организации – Нобелова награда за
мир – Швеция
3. Убийства/ катастрофа/ бедствия – Филипини – земетресение
4. Тероризъм – Венецуела, Турция – 2, Украйна – 3, Сирия
5. Мафия/ Оръжие/ полиция – Италия, Германия, арабски страни,
6. Икономика – Палестина, Китай
7. Имена на лица, свързани със световни организации – Бразилия
Информационна агенция „Фокус” – 3.10.2014 г. – общо 17 на брой изследвани
новнини за този ден, тъй като няма 20 новини в тази рубрика.

1.
2.
3.
4.

Теми: -Честота-Държави
Световна политика – Испания, Германия, Швеция, Палестина
Убийства/ катастрофа/бедствия – Италия
Икономика – ЕС - 2,
Световна политика/ икономика, свързана с България – ЕС – 2 (изслушването на Кристалина Георгиева в ЕП)
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5. Други – развлечения – Германия; международни събития – Турция, Украйна,
ЕС, Гърция, Италия, Испания, Германия
6. Световен печат за изборите в България – Франция – 2, САЩ – трагедията с
15 загинали в завода
7. Новини от чужбина, свързани с България – Великобритания
8. Тероризъм – Великобритания, Германия, арабски страни
9. Оръжие – Франция, Русия
Българска телеграфна агенция – 4.10.2014 г.
1.
2.
3.
4.

Теми: -Честота-Държави
Протести/ тероризъм/ оръжие/ катастрофи/ болести/ бедствия – Китай – 3,
Великобритания, Сирия, Германия, Ирак, Австралия, Пакистан, Япония
Световна политика – Испания, Италия, Близък изток, Сирия, Северна
Корея – 2, Южна Корея – 2, ЕС, Русия, Украйна, Бразилия,
Световна политика/, свързана с България – България
Религия/ медицина – Близък изток, Египет, Израел, Швеция

Информационна агенция „Фокус” – 4.10.2014 г. общо 11 на брой изследвани
новини за този ден, тъй като няма 20 новини в тази рубрика.
Теми: -Честота-Държави
1. Световна политика – Франция, Испания – 2, Латвия, Русия, Германия,
САЩ, Италия
2. Тероризъм/ оръжие – Великобритания, Германия – 2, Ирак, Украйна
3. Световен печат за България – Германия – 2
Българска телеграфна агенция – 5.10.2014г.
Теми:-Честота-Държави
1. Световна политика – Бразилия – 2, Турция, Сирия, Испания, Израел,
Швеция, Палестина, Латвия
2. Протести – Китай
3. Световен печат за изборите в България – Белгия, Афганистан, България,
Турция
4. Убийства/ катастрофа/ бедствия/ загинали/ военни действия – Индонезия,
Япония, Палестина, Русия, САЩ
5. Тероризъм – Сирия –3, Германия, Ирак, Сомалия
6. Религия – Италия
Информационна агенция „Фокус” – 5.10.2014 г. общо 23 разгледани новини, за
компенсация от предходния ден, където бяха 17 броя новини.

1.
2.

Теми:-Честота-Държави
Митинг/ протести – Естония, Испания
Световна политика – Чехия, Украйна, Латвия - 8, Франция,
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Друго – Германия, Полша, Украйна – хуманитарна помощ, Великобритания (основни теми в печата), Великобритания (имиграция)
Световни медии за изборите в България – Естония,
Тероризъм – Великобритания – 111, Белгия, Дания, Франция, Германия,
Полша, Испания и Холандия, Сирия и Ирак, Либия
Икономика – Германия, Италия, ЕС, Русия
Убийства – Великобритания
Таблица 1

Държави
Сирия
Белгия
Великобритания
Италия/Рим
Канада
Русия
Украйна
Норвегия
Австрия
Ирак
ЕС
Бразилия
Полша
НАТО
Германия
Испания
Унгария
Румъния
Гърция
Кипър
Словакия
Франция
Швейцария
Пакистан
Либия
Нигерия
Мека
Китай

1.10.2014 г.
„ФоБТА
кус”
Чес- Честота тота
3
0
1
0

2.10.2014 г.
„ФоБТА
кус”
Чес- Честота тота
1
0
0
0

3.10.2014 г.
„ФоБТА
кус”
Чес- Честота тота
1
0
0
0

4.10.2014 г.
„ФоБТА
кус”
Чес- Честота тота
2
0
0
0

5.10.2014 г.
„ФоБТА
кус”
Чес- Честота тота
4
1
1
1

1

1

0

3

1

2

1

1

0

6

1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
3
0
3
0
5
0
0
1
4
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
3
1
0
0
1
6
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2

0
0
4
2
0
1
0
5
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0

2
0
1
4
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

2
0
1
1
0
0
0
5
0
0
0
4
2
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
1
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
1
2
0
0
1
1
0
2
0
3
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
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САЩ
Естония
Швеция
Филипини
Венецуела
Турция
Арабски
страни
Палестина
Испания
Латвия
Близък
изток
България
Египет
Израел
Северна
Корея
Южна
Корея
Австралия
Пакистан
Япония
Индонезия
Афганистан
Сомалия
Чехия
Дания
Холандия

том ХХХ, 2014 г.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0

0
0
2
1
1
2

0
0
1
0
0
1

0
0
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
2

0
2
0
0
0
0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

1
0
0

0
1
0

0
2
1

2
0
1

0
1
8

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
0
1

0
0
0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1

В таблица 1 е закодирана честотата на публикуване на отделна държава по дни
от двете информационни агенции. От направеното обобщение и сумиране на честотата на употребяване името на страната (Таблица 2) се вижда, че най-интензивна е
употребата на Европейския съюз – общо 26 споменавания, следвана от Германия –
23 споменавания, Украйна – 20, Русия – 18, Великобритания – 16, Сирия и Франция –
12. Резултатът би могъл да се обоснове с факта, че България е част от Европейския
съюз, затова и новините свързани с него представляват интерес за българските информационни агенции. Мощни икономики и политически сили като Германия,
Великобритания и Франция оказват влияние на цялото европейско пространство. А
военните конфликти в Украйна, Русия и Сирия не могат да не бъдат обект на внимание от страна на наблюдаваните медии. Този тип конфликти, особено като се има
предвид относителната териториална близост представляват интерес за БТА и
„Фокус”.
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Таблица 2
Държави
Сирия
Белгия
Великобритания
Италия/Рим
Канада
Русия
Украйна
Норвегия

ОБЩО
Честота
12
3
16
11
1
18
20
1

Австрия

5

Ирак
ЕС
Бразилия
Полша
НАТО
Германия
Испания

6
26
4
3
1
23
5

Унгария

1

Румъния
Гърция
Кипър
Словакия
Франция
Швейцария
Пакистан
Либия
Нигерия

1
2
1
1
12
1
1
2
1

Държави
Мека
Китай
САЩ
Естония
Швеция
Филипини
Венецуела
Турция
Арабски
страни
Палестина
Испания
Латвия
Близък изток
България
Египет
Израел
Северна
Корея
Южна Корея
Австралия
Пакистан
Япония
Индонезия
Афганистан
Сомалия
Чехия
Дания
Холандия

ОБЩО
Честота
1
2
3
3
5
1
1
5
2
4
5
11
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1

Обобщение на темите, които в повечето случаи се дублират и от двете информационни агенции. Изводи:
Темите, които в най-висока степен се засягат от информационните агенции, са
свързани с „убийства” в райони, в които се провеждат военни действия (представям информация и за страните, с които са свързани тези факти) – Сирия, Ирак,
Украйна, Великобритания; „оръжие/бомба” – Германия, Испания, Великобритания,
Франция, Русия; Като добавена информационна единица към темата „убийства” се
наслагват и + „катастрофа” (отбелязваме добавените подтеми със знак плюс „+”) –
Франция, Швейцария, Пакистан, Либия; добавена информационна единица към темата „убийства” и „катастрофа” + „бедствия” + „военни действия” – Филипини
(земетресение), Италия Индонезия, Япония, Палестина, Русия, САЩ; + „тероризъм” –
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Венецуела, Турция, Украйна, Сирия, Ирак, Сомалия, Германия, Великобритания,
Белгия, Дания, Франция, Полша, Испания и Холандия, Либия, Нигерия, Ирак,
арабски страни; + „мафия/полиция” – Италия, Германия, арабски страни; +
митинг/протести/ болести/ – Китай, Великобритания, Сирия, Германия, Ирак,
Австралия, Пакистан, Япония, Естония, Испания.
Акцента върху събитията с отрицателен знак се обуславя с афинитета на медиите към трагичното. Драмата продава. Комерсиалната ориентираност на съобщенията хармонира с информационното търсене и вкуса на аудиторията към негативните случки.
Равностойна по честота е темата за световната политика. Този факт е логичен, като се има предвид, че се избират международни секции в двата сайта. Засяга
се страни като Англия, Русия, Китай, Бразилия, Полша, Украйна, Европейски съюз,
Чехия, Запада, Рим, Германия, Естония, Франция, Италия, Великобритания, Швеция, Испания, Латвия, Швеция, Палестина, Близък изток, Сирия, Северна Корея,
Южна Корея, САЩ Турция, Израел. Във всеки от изследваните дни фигурира тази
тема. Това важи и за двете агенции.
Следващата най-интензивно застъпена тема е: „световна политика, свързана
с България”. Заедно с България се споменават държави като Канада, Европейски
съюз. Всички теми са в контекста на Европейския съюз. Това се дължи на членството на България в тава обединение и събитията, които засягат включително и
страната.
Световен печат за изборите в България – Австрия, Германия, Франция,
САЩ, трагедията с 15 загинали в завода за експлозиви, Украйна, Русия,
Англия, Белгия, Афганистан, България, Турция, Естония.
Имена на лица, свързани със световни организации – НАТО,
Европейски съюз, Нобелова награда за мир – Швеция, Бразилия
Икономика – Украйна, Норвегия – стандарт на живот, Гърция, Кипър,
Европейски съюз, Русия, Словакия, Италия, Палестина, Китай, Германия,
Италия.
Друго – Заплахите на Интернет – Русия; коментар на положението в дадена
страна – Великобритания; религия/ медицина – Мека, Италия, Близък изток, Египет,
Израел, Швеция; изобретения – Китай; развлечения – Германия; международни
събития – Турция, Украйна, ЕС, Гърция, Италия, Испания, Германия; новини от
чужбина, свързани с България – Великобритания; Полша, Украйна – хуманитарна
помощ, Великобритания (основни теми в печата, имиграция).
Литература:
[1.] Грета Дерменджиева. Онлайн журналистика. УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2012.
[2.] Българска телеграфна агенция – http://www.bta.bg/bg/
[3.] Информационна агенция „Фокус” – http://www.focus-news.net/
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ПРОЦЕСИТЕ НА САМОРЕГУЛАЦИЯ,
САМОДЕТЕРМИНАЦИЯ, ИНДИВИДУАЦИЯ И СЕПАРАЦИЯ
ПРИ ЗАВИСИМИ ОТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
гл. ас. Красимира Христова Минева
Бургаски свободен университет

THE PROCESSES OF SELF-REGULATION, SELFDETERMINATION, INDIVIDUATION AND SEPARATION IN
SUBSTANCE DEPENDENT INDIVIDUALS
Assist. Prof. Krasimira Hristova Mineva
Bourgas Free University
Abstract: The paper presents the results of the study of self-regulation, self-determination,
separation and individuation in a sample of 110 respondents, 40 of them diagnosed with
disorders due to use of psychoactive substances. The comparative study demonstrated that
the levels of self-determination in drug-dependent respondents are lower compared with
the levels in healthy subjects. The problems with emotional separation and development of
individuality were statistically higher in the group of substance dependant. The variables
correlate with the severity of the consequences of drug dependence.
Key words: substance use, addiction, self-regulation, self-determination, separation,
individuation.
Актуалност на изследването
Процесите на саморегулация, самодетерминация, отделяне (сепарация) и индивидуация продължават да бъдат обект на проучване във връзка с употребата на
наркотични вещества и проблемите, свързани с тази употреба. Това е отворено и актуално изследователско поле, което е привлекателно със съществуващите в него все
още нерешени въпроси и бели полета в познанието за ефектите на психоактивните
вещества върху по-уязвимите индивиди поради дефицити в протичането на тези
процеси.
Изследванията на фамилната динамика изведоха на преден план наличието на
т. нар. псевдоинидивидуация в семействата с употребяващи и зависими от психоактивни вещества [14]. Това поставя въпроса за проблемите в емоционална диференциация и отделянето от значимите други на употребяващите наркотични вещества,
които са основа за развитието на собствената уникална индивидуалност.
Изследвана е връзката между адаптацията и мотивационната ориентация към
автономност, стояща в основата на самодетерминираните поведения. Според авторите на изследването между двете променливи: автономност и адаптация съществуват отрицателни корелационни връзки, т.е. при високите измерени стойности на автономност са налице слаби затруднения в адаптацията [16] и обратното. Измерената
корелация има отношение към употребяващите и зависими от ПАВ, тъй като в по163
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голямата си част те са зле социално адаптирани и имат сериозни затруднения в
професионалната си реализация и междуличностните си отношения. Констатирани
са по-високи количества консумиран алкохол при изследвани лица, които са с измерена мотивационна ориентация към контрол и по-интензивен субективно възприеман от тях социален натиск от страна на връстниците им по посока консумация на
алкохол. Следователно мотивационната ориентация към контрол повишава уязвимостта към негативни социални влияния, включително натиска на връстниците. Повишена е сензитивността към влиянието на социалната среда – приемането и признанието, което тя дава, при индивиди, чиято самооценка е условна и при които вероятно мотивационната ориентация е насочена също към контрол, а не към автономност. В студентската общност на САЩ употребяващите алкохол студенти имат
условна самооценка, която е изключително зависима от социалните знаци на подкрепа. Това, което мотивира употребата на алкохол, е повишаването на самооценката чрез подобряване на емоционалната регулация (справяне с негативните емоции и
повишаване на позитивните афекти) и избягване на социалното отхвърляне или повишаване на социалното одобрение [11].
Теориите за самодетерминацията намират практическо приложение в лечението на разстройства, дължащи се на употреба на ПАВ. Интервенциите, насочени към
подкрепа на автономността са много по-успешни и водят до по-дълги периоди на
въздържане от употреба на никотин в сравнение с краткосрочните интервенции в
рамките на контролиращия стил на консултиране или интервенциите, предоставяни
в общността [22, 23]. Психологичната работа, повишаваща автономната регулация и
чувството за компетентност, удължава периодите на ремисия при никотино зависими [21].
Ниската вътрешно мотивация и високата външна мотивация за лечение са предиктори на по-ниска успеваемост на лечението на опиоидно зависими. Ниски са резултатите и при изследваните лица, които приемат зависимостта като част от идентичността си [26].
Изследванията на процесите на саморегулация доказват, че капацитетът за
саморегулация действа като опосредстващ фактор между тежките епизоди на алкохолна интоксикация и свързаните с алкохола проблеми. С естественото повишаване
на възможностите за саморегулация с нарастването на възрастта намаляват тежките
последици от алкохолната консумация [9].
Процесите на саморегулация са протективен фактор по отношение на негативните последици от алкохолната употреба, но не и по отношение на първоначалните
количества консумиран алкохол [13]. Високите нива на саморегулация действат
протективно и възпрепятстват трансгенерационния трансфер на моделите на справяне с трудностите чрез прием на алкохол от бащи на синове и редуцират негативните ефекти от алкохолната употреба при студенти, които консумират алкохол и
имат фамилна обремененост [12]. Високият поведенчески самоконтрол играе ролята
на протективен фактор като снижава консумацията на алкохол при наличие на негативни житейски събития. Нивото на употребата на наркотични вещества е по-високо при нарушения на поведенческата регулация в сравнение с ефектите от нарушенията на емоционалната регулация [24]. Лицата с по-висок капацитет за саморегулация в условия на нарастващ стрес не повишават консумацията на алкохол, за разлика от лицата с по-нисък капацитет за саморегулация [4]. Най-мощните предиктори
на клинична злоупотреба с психоактивни вещества са свързани с темперамента: позитивна афективност и волевия (преднамерения) самоконтрол. Тези променливи
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показват статистически значимо по-ниски измерени стойности при зависимите от
наркотични вещества [20]. При юношите с нарушена емоционална регулация нивата
на употреба на ПАВ са статистически значимо по-високи и употребата е в по-ранна
възраст в сравнение с юношите с емоционална регулация в норма [19]. Саморегулацията е променлива, която действа като медиатор между консумацията на алкохол,
марихуана и тютюн, от една страна и последиците от употребата, от друга. При налични високи нива тази променлива действа като протективен фактор, при ниски
нива повишава риска от негативни последици от употребата [25]. Изследванията на
капацитета за саморегулация при възрастни индивиди с разстройства, дължащи се
на употребата на ПАВ, доказват наличието на статистически значимо по-ниски нива
на саморегулация, без да е изяснено дали проблемите със саморегулацията са предшестващ фактор или последицата от употребата на ПАВ [8].
Психичната дисрегулация е понятие, което обхваща нарушенията в поведенческата, когнитивна и емоционална психична регулация. Операционализирана като
невроповеденческо дезинхибиране тя е установен рисков фактор в развитието на
проблемите с употребата на ПАВ [3].
Следователно процесите на индивидуация, сепарация, самодетерминация и саморегулация попадат във фокуса на изследване във връзка с употребата на психоактивни вещества и разстройствата, свързани с нея.
Цел на изследването
Целта на настоящето изследване е установяване наличието на статистически
значими различия между зависимите от психоактивни вещества и хората в норма по
променливите саморегулация, самодетерминация, сепарация и индивидуация. Допускаме, че тези променливи са свързани с употребата на наркотични вещества или
с тежестта на последиците от употребата.
Целта на изследването е операционализирана в следните задачи:
1) Подбор на методики за изследване на зависимите от ПАВ, които са адаптирани за работа в български условия.
2) Провеждане на изследване за установяване дали променливите сепарация,
саморегулация и сепарация/индивидуация са корелати на тежестта на зависимостта и на последиците, свързани с нея.
3) Проверка на хипотези (Т-тест на Стюдънт) за различия между средните на
определените променливи в контролната и експерименталната група.
Хипотези:
1. Съществуват статистически значими различия между средните на изследваните променливи в експерименталната и контролната група.
2. Съществуват значими корелации между изследваните променливи, употребата на психоактивни вещества и тежестта на проблемите, свързани с
употребата.
Методика на изследването
Участници и процедура на изследването
Изследването бе проведено в периода февруари 2013 г. – май 2014 г. В изследването е включена извадка от 110 (включително участниците от контролната и
експерименталната група) изследвани лица в зряла възраст – между 19 и 54 г., от
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тях 57,3 % са жени и останалите 42,7% са от мъжки пол; средната възраст на
извадката е 32 г. със стандартно отклонение 6,7г.
Получените данни бяха използвани в проведената процедурата по измерване
на вътрешната консистентност на следните психологични въпросници и скали: Въпросник за измерване процесите на сепарация и индивидуация; Скала за измерване
на самодетерминацията, под скала за измерване на психологическото овластяване;
Въпросник за измерване на саморегулацията; Скала за измерване на общата каузална ориентация; Скала за самодетерминация; методика „Диагностика на междуличностните отношения”. Въпросниците и скалите бяха подложени на прави и обратни
преводи и след набирането на данните от тестирането на изследваните лица, тези
данни бяха обработени за получаването коефициента на вътрешна консистентност
за всяка под скала на описаните методики.
Експериментална група
Експерименталната група бе изследвана в периода март 2013 – май 2014 г. в
Дневен център за предоставяне на услуги в общността и в субституираща програма
в гр. Бургас. Извадката е съставена от пълнолетни млади хора с диагностицирано
разстройство, дължащо се на употребата на психоактивни вещества, потребители на
услугите на метадонова програма. Обемът на извадката е 40 участници. Субстанцията, която определят като основен проблем преди влизането си в програмата е
хероин, а към момента на изследване – метадон. Възрастта на групата изследвани
лица е между 21 и 42 години. Девет от изследваните лица са от женски пол (22,5%),
а останалите 77,5 % – от мъжки. От честотното разпределение на изследваните лица
от експерименталната група по възраст се вижда, че най-голям е техният брой във
възрастовия диапазон между 29 и 31 години – 47. 5 % от цялата извадка. Представителките на женския пол заемат 15. 7 % от този дял. Средната възраст в извадката
е 30,5г. със стандартно отклонение 3,7г. Във възрастовата група между 29 и 31 г.
попадат 52.6 % от изследваните лица, получили най-високи оценки за тежест на
употребата на психоактивни вещества. Най-многобройната възрастова група в рамките на експерименталната група е тази, чиято възраст е около 30 г. В същата група
се намират лицата с най-високи оценки за употреба на наркотични вещества, броят
им е повече от 50% от тази възрастова група. Данните показват, че средната стойност на началото на употребата на ПАВ е 17,4 г. Съпоставена с възрастовото разпределение в извадката употребяващи ПАВ тя показва дълга траектория на употребата, достигане на високи нива на употреба и сблъскване с негативните последици
от употребата преди да бъде взето решението за лечение.
След устно предоставяне на информация за целите на изследването и условията, свързани с конфиденциалността на получените данни, бе получено информираното съгласие на всички участници. Психологическите въпросници бяха индивидуално администрирани или на малки групи от 2-3 изследвани лица. Интервютата бяха проведени индивидуално с оглед спазване на условията за запазване на конфиденциалността на личната информация.
Контролна група
В извадката са включени 50 лица в зряла възраст, в добро психично и соматично здраве (без индикации за прием на алкохол и ПАВ). В извадката са включени
част от професионалистите, работещи в дневния център за работа със зависими,
както и студенти от БСУ. Те бяха устно запознати с условията на изследването, съх166

Годишник на БСУ

том ХХХ, 2014 г.

раняването на данните и запазването на конфиденциалността. Администрирането на
въпросниците беше групово след получаване на информирано съгласие. По-голям
процент от участници в контролната група са от женски пол – 74%, а останалите –
от мъжки пол: 26%. Минималната възраст на изследваните лица е 22 г., а максималната 54г. Средната възраст е 33,5 г. при стандартно отклонение 7,8 г. Броят на лицата, включени в контролната група, е ограничен с цел да се спази принципа на равно
съотношение с експерименталната група. Основанието за включване на тази група е
с цел провеждане на сравнително изследване на статистически значими различия
между нивата на самодетерминация, индивидуация/сепарация и саморегулация при
здрави индивиди и при употребяващи ПАВ.
Променливи и инструментариум
В настоящето изследване участват следните променливи:
(1)
медицински статус;
(2)
работа/ финансово състояние;
(3)
употреба на алкохол;
(4)
употреба на наркотици;
(5)
криминалност/ правен статус;
(6)
семейни и социални взаимоотношения;
(7)
психиатричен статус;
(8)
саморегулация;
(9)
сепарация/ индивидуация;
(10) самодерминация/ възприеман избор;
(11) самодетерминация/ самоосъзнатост;
(12) самодетерминация/ обща каузална ориентация към автономност;
(13) самодетерминация/ обща каузалвна ориентация към контрол;
(14) самодетерминация/ надличностна обща каузална ориентация;
(15) самодетерминация/ психологическо овластяване.
За постигане на целта на изследването сме избрали набор от следните методики:
1. Полуструктурирано интервю „Европейски индекс за оценка степента
на зависимост. Българска адаптация на EuropASI” [27].
Европейският индекс за оценка степента на зависимост е полуструктурирано
интервю, което цели извличането на информация, свързана с различни аспекти от
живота на интервюирания. Тези аспекти са проблемни области, доколкото са свързани със синдрома на зависимост, с неговото начало или поддържане във времето.
Интервюто включва следните седем проблемни области:
¾
медицински статус;
¾
работа/ финансово състояние;
¾
употреба на наркотици/ алкохол;
¾
криминалност/ правен статус;
¾
семейни/ социални взаимоотношения;
¾
психиатричен статус.
Самооценъчната скала, която клиентът може да използва, за да оцени тежестта
на проблемите, свързани с приема на алкохол или наркотични вещества е 5-степенна скала – от 0 до 4 (0 – никак, 1 – слабо, 2 – умерено, 3 – значително, 4 – крайно).
Индексът за оценка степента на зависимост варира от 0 до 9.
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2. Скала за измерване на самодетерминацията (Arc Self – Determination
Scale, [17]), първоначално предназначена за ученици и подрастващи с увреждания (умствена изостаналост или когнитивни увреждания). По-късно е разработен вариант на скалата, предназначен за възрастни с когнитивни увреждания или обучителни трудности. Методика е избрана за набиране на данни в това изследване, тъй като е базирана на схващанията на автора за самодетерминацията като набор от конкретни умения, като умения за вземане на решения,
вътрешен локус на контрол, позитивно атрибутиране на ефективността, самопознание и др. Тя може да бъде полезна за измерване на уменията за самодетерминация и при други разстройства и увреждания, особено след получаване
на нормите за съответната популация.
Скалата е самооценъчен инструмент, конструиран изцяло въз основа на възгледите за самодетерминация, разбирана като контролиране на собствения живот,
правене на индивидуални избори и вземане на индивидуални решения за собствения си живот без поддаване на външен натиск или намеса. Авторът на скалата въвежда четири характеристики, на които трябва да отговаря едно действие или поведение, за бъде определено като самодетерминирано:
1) индивидът да действа автономно;
2) поведенията да са саморегулиращи се;
3) индивидът поражда и е отговорен за случващите се събития;
4) индивидът действа по самореализиращ се начин.
Скалата се състои от 72 айтема и измерва основните елементи на самодетерминираното поведение: вземане на решения; способност за избор; решаване на проблеми; поставяне на цели и постигането им; самонаблюдение, самооценка и подкрепяне; вътрешен локус на контрол; позитивно атрибутиране на ефективността и очакванията за резултати; самопознание и самоосъзнатост.
Версията на Скалата за измерване на самодетерминацията, предназначена за
възрастните е с добри психометрични качества – факторен анализ, измерване на
дискриминантната валидност и вътрешната консистентност [18].
Планирано е използването само на една от подскалите на въпросника за измерване на самодетерминацията на Уеймайер – подскалата „Психологическо овластяване”. Състои се от 16 двойки полярни твърдения, от които изследваното лице трябва
да избере само едно твърдение от всяка двойка. Тя измерва локус на контрол, Азефективност и очакванията относно резултатите, като тези три конструкта са индикатори на възприемания контрол. Авторът е предоставил данни за надеждността на
всяка подскала. За скала „Психологическо овластяване” коефициентът за вътрешна
консистентност алфа на Кронбах е .73. Основанията да не включим другите скали
са че измерват личностови фактори, които не са пряко свързани с изучаваните от
нас въпроси от една страна, а от друга факта, че скалите могат да бъдат използвани
поотделно.
Измереният коефициент на вътрешна консистентност на под скалата за измерване на психологическото овластяване на Скалата за измерване на самодетерминацията е α = .63 за 16 айтема. Резултатът е по-нисък от получения коефициент на
Кронбах от авторите: α = .73, който индикира добра надеждност за практически цели според критериите за оценка на качеството на скалите [1]. Полученият резултат
може да се интерпретира като скромна вътрешна консистентност и поставя под въпрос надеждността на данните от емпиричното идследване.
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3. Въпросник за измерване на саморегулацията - The Self-Regulation
Questionnaire (SRQ), [2].
Милър и Браун разработват модел за саморегулация, който се състои от седем
стъпки. Провалите или дефицитите на всяка една от тези стъпки може да доведе до
общ провал на процесите на саморегулация. Те определят саморегулацията като
способност за развитие, действие и гъвкавост в планираното поведения за постигане
на собствените цели Стъпките, през които преминава цикълът на саморегулация на
поведението са следните [2]:
(1) получаване на съответната информация;
(2) оценяване и сравняване на информацията с нормите;
(3) задействане на промяна;
(4) търсене на възможности;
(5) формулиране на план;
(6) изпълнение на плана;
(7) оценяване ефективността на плана (връщане към стъпка 1 или 2).
Това е самооценъчен въпросник, който се състои от седем подскали, всяка
една от които изследва седемте основни компонента на саморегулацията. Скалата за
отговор е Ликертова, състои се от пет степени от „категорично не съм съгласен” до
„напълно съм съгласен”.
Тест-ретест надеждността е висока (r = .94, p < .0001). Оценките по скалата корелират значимо с нивото на алкохолна консумация (r = -.23, p = .04) и с негативните последици от приема на алкохол (r = -.46, p < .0001). Вътрешната съгласуваност
на скалата също е висока (α = .91), [2]. Въпросникът е изключително подходящ за
изследване процесите на саморегулация при зависимости, тъй като е специално конструиран за измерване на саморегулацията при зависими от алкохол.
Полученият коефициент алфа на Кронбах в настоящето изследване е: α = .86 за
63 айтема. Равнището на доброкачественост на въпросника е много добро. Вътрешната съгласуваност на скалите, получена от авторите на въпросника е отлична: α = .91.
4. Скала за измерване на общата каузална ориентация - The General
Causality Orientations Scale (GCOS) [6].
Скалата измерва три различни мотивационни ориентации – към автономност,
контрол и надличностна /имперсонална/ ориентация. Деси и Райън считат, че това
са относително трайни аспекти на личността, като всяка ориентация съществува в
някаква степен у всеки индивид. Каузалните ориентации са общи мотивационни
тенденции, които могат да бъдат характеризирани чрез разбирането на хората относно причините за тяхното поведение.
Ориентацията към автономност предполага във висока степен ориентация
към собствен избор, усещане у субекта, че той самият поражда и регулира собственото си поведение, а не сили извън неговата личност. Тя e индикатор до каква степен изследваното лице e насочено към онези аспекти на социалната среда, които
стимулират вътрешната мотивация, представляват предизвикателство в оптимална
степен или предоставят информационна обратна връзка. Хората с ориентация към
автономност поемат повече отговорност за действията си, демонстрират повече
самоинициатива, ангажират се с дейности, които са интересни и са предизвикателство за техните способности и сили.
Ориентацията към контрол показва степента, в която индивидите са ориентирани към външен контрол чрез награди, очаквания, заплахи, крайни срокове, насоки
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от другите, стремеж да не се изложат и да не накърнят самооценката си. Те оценяват
външните събития като контролиращи и често мотивацията им зависи от това дали
са наблюдавани. Aнгажират се с дейности, които са в конфликт със собствените им
потребности и желания.
Надличностната ориентация оценява доколко индивидите вярват, че желаните резултати са извън техния контрол и зависят от късмета или съдбата. Тази ориентация често е съпровождана от усещания за безсилие, неефективност, тревожност,
демотивираност и желание нещата да си останат такива, каквито винаги са били.
Скалата е Ликертова 7-степенна, като оценките могат да варират от „малко вероятно” до „много вероятно”. Състои се от 12 ситуации, всяка от които предлага
три възможности за избор – или общо 36 айтема, по 12 айтема, оценяващи всяка
една от каузалните ориентации. Скалата е надеждна и стабилна – коефициентът на
вътрешна съгласуваност е 0,75, а тест-ретест коефициентът е 0,74 за период от два
месеца [6].
Скалата за измерване на общата каузална ориентация е надеждна – полученият от нас коефициентът на вътрешна съгласуваност е α = .75, което означава
добра надеждност за практически цели. Изчисленията на коефициента на надеждност са направени за всяка субскала отделно. При скала Мотивационна ориентация
към автономност коефициентът на Кронбах не е висок: α = . 68 за 12 айтема. Това
означава, че равнището на доброкачественост е скромно. Коефициентът за вътрешна съгласуваност на скалата за обща каузална ориентация към контрол е още пониска: α = .59 да 12 айтема и доброкачествеността съответно е най-ниското възможно равнище. Данните за вътрешна консистентност при скалата за измерване на имперсоналната мотивационна ориентация са най-високи: α = .74 за 12 айтема, следователно доброкачествеността на скалата е добра за практически цели.
5. Скала за самодетерминация /The Self-Determination Scale (SDS), [15].
Скалата се състои от 10 двойки взаимоизключващи се твърдения и измерва
чертата Автомност. Изследваното лице трябва да избере това твърдение, което е
вярно по отношение на него самия, като използва 5-степенна скала, която показва
дали отговорът е по-близо до първото или до второто твърдение. Това е самооценъчен въпросник, който измерва два фактора – контакт със себе си и способност за
правене на избори. Въпросникът измерва индивидуалните различия в способността
за функциониране по самодетерминиран начин, което е относително трайна характеристика на личността и отразява:
¾ осъзнаването на собствените чувства и собствения Аз;
¾ усещането, че съществува възможност за избор по отношение на собственото поведение.
Вътрешната съгласуваност на теста е висока – между 0.85 и 0.93 за различните извадки изследвани лица, а тест-ретест надеждността е 0.77, която авторите определят като адекватна. Доказано е, че високите резултати по скалата са предиктор на
свързани с психологичното здраве последствия като висока удовлетвореност от живота, емпатия, самоактуализация, креативност, устойчивост спрямо натиска на
връстниците [15]. При субскала “Възприеман избор” полученият в това изследване
коефициент на надеждност е нисък: α = . 65 за 5 айтема, доброкачествеността на
подскалата е скромна. При субскала „Себеосъзнатост” равнището на доброкачественост е същото при α = . 64 за 5 айтема.
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6. Въпросник за измерване процеса на индивидуация и сепарация
(Separation – Individuation Process Inventory, R. M. Christenson and W. P. Wilson
[5]), който съдържа 39 айтема. Всяко твърдение трябва да бъде оценено от
изследваните лица от 1 до 10, като 1 означава, че твърдението не е характерно
за него или за хората, а 10 означава, че твърдението е характерно за него или
за другите.
Това е психологически инструментариум за измерване на проблемите, възникващи в процеса на индивидуация и отделяне от родителите, които са в основата на
следните психопатологични прояви в зряла възраст – липса на граници на личността, невъзможност да бъде понасяна самотата, проблеми с доверието и контрола при
изграждането и поддържането на взаимоотношенията с другите. Авторите разглеждат въпросника като методика за оценка на фамилното функциониране. Измереният
в настоящото изследване коефициент на вътрешна консистентност алфа на Кронбах
е .86 за 39 айтема. Резултатът показва много добра надеждност и дава основание
данните, получавани от прилагането на въпросника, да бъдат считани за високо надеждни.
Резултати и обсъждане
1. Извеждане на нови корелати на зависимост
Представяме резултатите от корелационния анализ между измерителите на
тежестта на зависимостта от ПАВ и измерените стойности на саморегулацията в
експерименталната група (Табл.1 ).
Табл. 1. Корелации между тежест на зависимостта от ПАВ и саморегулация.

Значима, отрицателна и ниска корелация (r = - 0,33, p=0.05) има между саморегулацията и семейните отношения. Саморегулацията е корелат на зависимост,
но не по отношение на самата употреба на наркотични вещества, а във връзка със
семейните и социални проблеми, свързани с нея, измерени чрез “Индекс за тежестта
на зависимостта”. Предвид отрицателната връзка, нарастването на капацитета за саморегулация е свързано с по-малко семейните и социални проблеми при употребяващите ПАВ и обратното – ниските нива на семейни и социални проблеми са свързани с високи равнища на капацитета за саморегулация. Тези резултати са подобни
на получените при изследване на връзката между саморегулация и употреба на
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алкохол[12]. В това изследване променливата саморегулация не е свързана директно
с употребата на веществото, т.е. приетите количества, но при изследваните лица с
висок капацитет за саморегулация негативните последици от употребата на алкохол
са по-ниски, отколкото при изследваните лица с ниско ниво на саморегулация.
В табл. 2. са разгледани променливите сепарация/ индивидуация във връзка
със зависимостта от ПАВ.
Табл. 2. Корелации между измерителите на тежестта на зависимостта
от ПАВ и Сепарация/ Индивидуция

Променливата Сепарация/ индивидуация има положителна корелация с
проблемите, свързани с намирането и задържане на работното място от страна на
употребяващите ПАВ (r =0,40, p=0.05). Високите балове по тази скала отчитат проблеми с поставянето на граници и диференцирането на собствената личност от околните. Положителната корелация показва, че при по-високи трудностите в развитието на собствена индивидуалност са по-сериозни и проблемите с професионалната
реализация и поддържането на професионални отношения и обратно: при по-слабо
изразени проблеми в професионалната реализация ще бъдат по-слабо изразени
проблемите при отделянето от значимите други и развитието на уникалността на
личността. Следователно проблемите в отделянето и развитието на собствена индивидуалност също са корелат на зависимост от ПАВ. Тези резултати са напълно
очаквани. Високите нива на проблеми, свързани с емоционалната диференциация,
развитието на собствената индивидуалност и емоционалното отделяне насочват към
очаквани трудности при собствената реализация. Професионалната реализация е
един от значимите аспекти на себереализацията. Логично е тя да бъде затруднена,
когато са налице проблеми в структурирането на идентитета и развитието на индивидуалността. Емоционалната диференциация и сепарация са разглеждани като част
от процесите на постигане на автономност, като обезпечаващи емоционалния компонент на автономността. Семействата с висок натиск към заедност не дават възможност на децата да развият своята индивидуалност и да започнат да разграничават своите мисли, чувства и действия от тези на значимите други. Децата от тези семейства функционират като реакция на другите, като реактивна личност със слабо
развит Аз [10]. Вероятно при наличие на високи нива на проблемите при отделянето
и емоционалното диференциране при зависими от ПАВ страда не само професионалната ангажираност. С основание можем да предположим, че това се разпростира и в други сфери и всеки избор, който е направен като реакция на другите, ще бъде силно неустойчив и проблематичен.
В табл. 3. са представени корелационните коефициенти между измерителите
на тежестта на зависимостта от психоактивни вещества и стойностите на променливата самодетерминация.
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Табл. 3. Корелации между стойностите, получени по измерителите на тежестта
на зависимостта от ПАВ и стойностите по скалите
за измерване на самодетерминация

Анализът показва, че корелат на зависимостта е само един от измерваните
шест компонента на самодетерминираното поведение – общата мотивационна
ориентация към контрол. Когато тя е преобладаваща, това е индикация за липса на
автономно, самодетерминирано поведение. Значимата отрицателна корелация
(r = - 0,34, p=0.05) показва, че по-ниските нива на мотивационната ориентацията
към външен контрол са свързани с по-тежки медицински проблеми, съпътстващи
употребата на наркотични вещества и обратното: по-силно изразената мотивационна ориентация към контрол, т.е. преобладаващата външна мотивация, е свързана с
по-добър медицински статус и по-малко проблеми със соматичното здраве. Това показва, че хероино-зависимите нямат вътрешна мотивация за здравословно функциониране. Поддържането на здравословен начин на живот и избягването на рискови
поведения, свързани със соматичното здраве, при изследваните лица от експерименталната група, са предимно контролирани от външна мотивация – чрез награди, наказания; от среда, която е силно контролираща, от социален натиск или стремеж
към повишаване на самооценката и запазване на самочувствието. От друга страна,
мотивационната ориентация към автономност, т.е. вътрешните цели като личностно
развитие и генеративност, са свързани с по-добро здраве и благополучие. Стремежите към здраве, привлекателност и слава сами по себе си се считат за външни дългосрочни цели, т.е. свързани са с мотивационна ориентация към контрол, и обикновено не корелират с толкова добър здравен статус и толкова интензивно усещане за
благополучие в сравнение с мотивационната ориентация към автономност [7].
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Останалите две мотивационни ориентации, измервани от скалите за измерване
на общата каузална ориентация – ориентация към автономност и имперсонална
ориентация, не корелират статистически значимо нито с измерителите на употребата на ПАВ, нито с оценките на проблемите, свързани с употребата. Не са измерени
статистически значими корелации между други два измерителя на самодетерминация: възприеман избор и самоопределение, от една страна и измерителите на тежест
на зависимост и тежест на проблемите, свързани със зависимостта, от друга. Отдаваме това на факта, че ориентацията към автономност и имперсоналната ориентация
имат изражение в много и различни области от живота и не могат да бъдат ограничени до рисково поведение и проблемна употреба на наркотици.
В табл. 4. са описани корелационните зависимости между измерителите на тежестта на зависимостта от наркотици и променливата Психологическо овластяване.
Табл. 4. Корелации между стойностите получени по измерителите на тежестта
на зависимостта от ПАВ и стойностите на променливата Психологическо
овластяване при изследваните лица от експерименталната група

Психологическо овластяване е променлива, която е един от измерителите на
самодетерминираното поведение. Данните, получени при измерването на Психологическо овластяване не корелират статистически значимо нито с употребата на
наркотици и алкохол, нито с останалите измерители на тежестта на зависимостта.
Променливата Психологическо овластяване измерва локализацията на контрола,
Аз-ефективността и очакванията относно бъдещите резултати, като индикатори на
възприемания контрол на изследваните лица върху собствения им живот. Получените резултати могат да бъдат обяснени с нереалистичните и изкривени перцепции
на зависимите от ПАВ относно собствената ефективност, контрол върху живота и
постижения. Възможно е да компенсаторно да имат прекалено завишени претенции
по отношение на автономността си и успешното справяне с изискванията на живота.
В експерименталната група е отчетена значима, висока положителна корелация има между самодетерминацията, самоосъзнатостта и психологическото овластаяване. Също така при хероино-зависимите изследвани лица Психологическо
овластяване корелира със саморегулацията (r= 0,342; p=0,05). Високият капа-цитет за саморегулация е свързан с по-високи нива на психологическо овластяване,
т.е. по-голямо доверие в собствените си способности, по-силно субективно усещане
за контрол върху живота и по-високи очаквания за успех. Резултатът може да бъде
интерпретиран като нарастване на способността на индивида да действа автономно,
да реализира собствения си потенциал, да носи отговорност за поведението си и да
контролира импулсивните си реакции с нарастването на капацитета му за саморегулация, т.е способността да модифицира поведението си и да може да отлага удовлетворението във времето. Тази корелация показва, че въпреки липсата на директна
връзка между употребата на ПАВ и психологическото овластяване като променлива
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има опосредстваща променлива – саморегулацията. Може да направим извода, че с
повишаване на нивата на саморегулация при зависими от ПАВ ще нараства и нивото
на психологическо овластяване (способността да действат по автономен начин).
Капацитетът за саморегулация корелира с променливата Самодетерминация
измерена чрез степен на Самоосъзнатост (r=0,345; p=0,05). При нарастване на
усещането и познанието за себе си, както и при подобряване на контакта със собствените чувства, се вижда нарастване на капацитета за саморегулация при зависимите от ПАВ. Тази корелационна връзка може да бъде обяснена с това, че при повисоки нива на себепознание човек е по-способен да определи потребностите си и
да ранжира приоритетите си, а това е от значение в процеса на целеполагане, който
е в началото на цикъла на саморегулация.
Резултатите потвърждават Хипотеза 2 за наличие на значими корелации между
тежестта на зависимостта и процесите на самодетерминация, саморегулация и
развитие на индивидуалността.
2. Сравнение на групите зависими от ПАВ и неупотребяващи психоактивни вещества по изследваните променливи
Приложен бе Т-тест за проверка на хипотези относно различията между стойностите на средните аритметични за извадките на контролната и експерименталнага
група по следните променливи: саморегулация, сепарация/индивидуяция и самодетерминация (психологичско овластяване, каузална ориентация към автономност,
каузална ориентация към контрол, надличностна мотивационна ориентация, възприятие за избор, себеосъзнатост) (Табл. 5).
Установени бяха статистически значими различия между стойностите на средните при хероино-зависимите и хората в норма при следните променливи: проблеми при сепарация/индивидуация, мотивационна ориентация към автономност и обща каузална ориентация към контрол
Табл. 5. Данни от Т-теста за проверката на хипотези за различия
между средните на измерваните променливи в двете извадки
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На фиг. 1. графично са представени различията между средните по изследваните променливи в двете извадки.
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Фиг. 1. Сравнения между експериментална и контролна група
по измерваните променливи
Според получените резултати статистически значимо по-високо е нивото на
проблемите, свързани с процесите на отделяне от значимите хора и развитие на собствена индивидуалност при групата на хероино-зависимите в сравнение с възрастните индивиди в норма. Тези затруднения са породени от една страна от симбиотичните отношения и прекалена свързаност в семействата на зависимите, която не позволява емоционална диференциация и отделяне, а от друга страна – има прекалена
голяма дистанция и липса на подкрепа между членовете на семейството при наличие на повишени нива на контрол чрез негативна обратна връзка. Трудностите в
поддържането на оптимални нива на близост и дистанция между членовете на семействата обуславя и трудностите на децата от тези семейства да развиват психосоциалната си идентичност и да започнат емоционално да се диференцират за постигането на по-високи нива на автономност.
Статистически значимо по-ниско е нивото на мотивационната ориентация към
автономност сред употребяващите наркотични вещества, т.е. те в по-ниска степен са
склонни да насочват поведенческата си активност в определена посока поради стремеж да бъдат свободни в правенето на избор, за да бъдат в съгласие с ценностната
си система или за да останат верни на собствените си убеждения.
Статистически значимо по-високо е нивото на мотивационната ориентация
към контрол сред употребяващите дрога в сравнение с възрастните в норма, т.е. повисока е склонността на зависимите да бъдат мотивирани от награди, наказания,
грижа за собствения си престиж или от намерения и цели – т.е. от външни фактори
или фактори, свързани с личността, които упражняват известен натиск и усещане за
принуда. Данните потвърждават Хипотеза 1 за наличие на различия между индивидите в норма и зависимите от ПАВ по изследваните променливи.
Заключение:
Горните резултати показват, че зависимите срещат повече трудности в процесите на отделянето и развитието уникалните страни на личността, нямат достатъчно
висока ориентация към самостоятелност и са насочени към среда, която е контролираща чрез предоставянето на различни стимули и подкрепления.
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Резултатите от изследването демонстрират взаимовръзки, които до момента не
са били отчитани и които могат да доведат до по-прецизно фокусиране на практическата работа по психосоциалната рехабилитация на зависимите от ПАВ за постигането на по-висока успеваемост в лечението. Саморегулацията не корелира директно с нивата на употреба на наркотични вещества, а с последиците от употребата –
проблемите в семейните и социални взаимоотношения. Следователно психологичната работа, насочена към развитието на хармонични отношения ще освободи ресурс за развитие на капацитета за саморегулация. Преобладаването на общата
каузална ориентация към контрол в групата на употребяващите наркотици, говори
за семейна среда, която е прекалено контролираща и възпираща процесите на автономизация. Това предполага включване в психологичната работа на интервенции,
които подкрепят вътрешната мотивация и автономността. Повишаването на саморегулацията и самоконтрола, развитието на вътрешната мотивация ще подпомогнат
решаването на проблемите в областта на емоционалната диференциация, успешното
отделяне от значимите личности и развитието на индивидуалността.
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ОБЕКТИВНИЯТ ФАКТ И СУБЕКТИВНИЯТ ТВОРЧЕСИ
МИРОГЛЕД В ДОКУМЕНТАЛНИЯ ФИЛМ
д-р Росен Петров
Бургаски свободен университет

THE OBJECTIVE FACT AND THE SUBJECTIVE CREATIVE
WORLDVIEW IN THE DOCUMENTARY FILM
Rosen Petrov, PhD
Burgas Free University
Резюме: Статията се базира на изследване как обективният факт пречупен през
индивидуалния, субективен творчески мироглед, превръща документалния филм в
изкуство. Как с помощта на снимачната техника и филмовия монтаж фотографският образ от документален се превръща в художествено естетически фактор
на заобикалящата ни среда. Съдържанието на информацията се фокусира върху
субективните възприятия, които стават естетически отражения на индивидуалните творчески възгледи и отношения на всеки автор кинодокументалист. Субективният фактор става творческата рамка, която включва различни светоусещания и внушения, предназначени за отделния зрител, който се идентифицира с персонажите, участващи във филмовото действие.
На тази база се прави изследване върху творческия подход на двамата големи автори кинодокументалисти, Михаил Ром и Никола Ковачев. Как те постигат своите творчески възгледи, базирайки се на автентични визуални документи от историята на човечеството. Как обективните факти и индивидуалните творчески
постижения правят този специфичен филмов жанр художествено произведение.
Ключови думи: обективен факт, субективен творчески мироглед, кинодокументалистика, визуална драматургия, пластични метафори, документален жанр.
Abstract: The article is based on the research of how the objective fact viewed through
the individual, subjective worldview, transforms the documentary film in art. How with
the help of cinematic technology and film montage the photographic image from
documentary is turned into a creative and esthetic factor of the surrounding environment.
The content of the research is focused on the subjective perceptions which become
esthetic reflections of the individual worldviews and relations of the documentary film
author. The subjective factor becomes the creative frame, which includes various
worldviews and suggestions targeted to the individual viewer who identifies with the
characters taking part in the film action.
On this basis a research of the creative approach of two famous documentary film authors
Mihail Rom and Nikola Kovachev is conducted. How do they realize their creative views
grounding themselves on the authentic visual documents on the history of humankind?
How the objective facts and the individual creative developments make this specific film
genre a work of art?
Key words: Key words: objective fact, subjective creative worldview, documentary film,
visual dramaturgy, flexible metaphors, documentary genre
179

Годишник на БСУ

том ХХХ, 2014 г.

Фотографската снимка в рамките на своя вертикал и хоризонтал съхранява информацията на заобикалящата действителност и я прави първия визуално реалистичен светлописен документ. Изобретението на братя Люмиер превръща статичните
фотографии в динамичен феномен, където движението на хора и предмети се слива
в рамките на един кадър, наречен филмов. Първите метри кинолента стават първия
носител на движещите се образи, които с документалната си достоверност участват
в създаването на събития и факти в напълно обективна форма. Пристигането на влака на гара Сиота и вървящите хора, излизането на работниците от фабриката на
Люмиер са реалистични изображения, които правят автентичността на документалните кадри и те стават началото на историята на киното. Така от гения на двамата
французи в края на 19 век се ражда и най-новото изкуство – филмовото.
Силно впечатлени от възможностите на кинокамерата да запечатва и възпроизвежда реалистично живата природа в нейната пълна достоверност, редица знайни и
незнайни автори, кинематографисти, започват да изграждат документалната стилистика на новото изкуство. Това са пионерите, които заснемат страни и народи в тяхната естествена среда, бит и култура. Като анализираме в исторически план развитието на киноизкуството, ще видим, че неговото начало е поставено от кинодокументалистиката. В по-късен етап то започва да се използва за екранизацията на различни постановки за развлечение, които създават първите стъпки в игралния филм.
Една от революционните функции на киното е, че то се опитва да превърне фотографичността на образите в единна монолитна сплав, независимо дали те са от научната, документалната или художествената област. В този ред на мисли можем да допълним с казаното от Теодор Адорно: „Фотографската техника на филма, на първо
място изобразяваща, придава на чуждия на субективността обект повече собствено
значение, отколкото естетически автономните методи. В историческия ход на изкуството това е забавящият момент на киното. Дори там, където то разлага и модифицира обектите, доколкото му е възможно, това разлагане не е пълно. Ето защо
тук не се допуска никаква абсолютна конструкция; елементите, на които киното се
разпада, запазват нещо предметно и не представляват чисти стойности. Поради това различие на киното от другите изкуства в него обществото прониква по съвсем
друг начин, много по-непосредствено по отношение на обекта, отколкото в авангардната живопис. Ненакърнимостта на обектите в киното е по същество обществен знак, а не става такъв едва чрез естетическата реализация на една идея. Затова
естетиката на киното по силата на отношението й към обекта се занимава иманентно с обществото”. (1)
Кинокамерата се явява посредникът между действието, неговото физическо
развитие и оператора (субекта), стоящ зад снимачната техника. Като неодушевен
предмет камерата се превръща не само в инструмент, а в инструмент, който с помощта на светлината и филмовата лента създава образи, които стават олицетворение и израз на вътрешния духовен, артистичен и художествен мир на автора оператор. Всички технически прийоми, открити и използвани в игралното кино, организират, обогатяват, разнообразяват различните визуални аспекти, които предизвикват
силни асоциации и внушения, довеждащи не само до пластически, а и до драматически стойности. В киното всичко се базира на образа. Макар и илюзорен, той е
основополагащ. Техниката създава фотографичността и тя може или само да
илюстрира заобикалящата ни среда като елементарна функция на запаметяването и
репродукцията, или да навлиза и в духовната сфера на живите образи. Те се превръ-

180

Годишник на БСУ

том ХХХ, 2014 г.

щат в персонажи и герои, участващи в организирано или следващо естествения ход
на времето събитие.
Художественотворческият фактор е в основата при създаването на всяко произведение, независимо в коя област на културата е. В киното съдържанието на кадъра става доминанта. Тя въплътява в себе си двата основни компонента, документалното фотографично възпроизвеждане на образите, както и тяхното творческо пресътворяване. В първия случай имаме елементарно репродуциране на динамични
процеси и явления, докато във втория субективният фактор се превръща в определящ, който създава нова структура във визуално психологическото съдържание на
филмовото произведение. И двата елемента трябва да са изцяло организирани и
подчинени на кино драматургията. Тя винаги е била първостепенна, основополагаща при създаването на филмовия разказ, независимо от посоката на творческия
жанр – игрален или документален е той. Драматургията е формата, която се превръща в индивидуален приоритет за всеки автор кинематографист. Тя създава силна
или слаба връзка между идеята и реципиента. Тя създава асоциации, различни усещания и внушения, предизвикващи идентификацията на отделния зрител с действието и персонажите, участващи в него. Тоест създават се два психологически
свята, които взаимно се преплитат. Единият се сътворява от образния носител, а
другият от самия зрител.
Чрез субективния поглед на оператора камерата с нейните вертикални и хоризонтални движения прониква в дълбочината на изобразяваната действителност, като
я превръща в нова художествена форма. По този начин зрителят открива визуално
несъзнателното. Както казва Едгар Морен: „Камерата наистина, било чрез собственото си движение или това на редуващите се кадри може да си позволи никога да не
изгубва от погледа си, винаги да улавя и да поставя на преден план вълнуващия
момент. Тя винаги може да фокусира с оглед на най-висока интензивност. От друга
страна, нейното завъртане около осите, нейните многобройни начини за улавяне
(различни ъгли на снимки) на субекта извършва истинско ефективно обгръщане”.
(2)
Документалният филм като част от филмовото изкуство притежава собствен
облик и съдържание. То е свързано най-вече с отразяването на действителността по
начин, в който фактологията, нейното звучене и правдивост са в основата на структурата, създаваща повествованието на филмовия разказ. В естетиката на същата
тази структура, на която се базира документалният филм, субективният фактор винаги е бил в пряк конфликт с обективния факт. Творческата намеса не винаги е била
в полза на документалността, но именно тази творческата намеса може да премахне
прекалено сухото и скучно звучене на филмовото произведението, като го изкарва
от рамките на голо тезисния обективизъм.
Умелото използване и прилагане на различни пластични метафори, алегории,
художествени сравнения и символи обогатява палитрата на изразните средства. Те
от своя страна дават живот и драматичност на филмовия разказ, но без да го деформират, да го изкарат от рамките на реалността. В това се състои индивидуалното
майсторство на всеки кинодокументалист. Авторовата идея става основа на съдържанието на документалното произведение, което можем да разделим на оптическо и
тактическо. Тоест в широкия поток на възприятията се преплитат двата основни
компонента на съзерцанието и мисловния процес. По този начин представата за света, пречупен през кинематографичността на образите, става отражение на човешкия
дух. Филмът материализира два психически свята и ги обединява. Първият е свър181
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зан със съдържанието на образния свят върху лентата, а втория с емоционално
психологическия на зрителите. Така се постига по-голяма философска дълбочина,
обусловена както от присъствието на истинските персонажи като документални
образи, които създават атмосфера и настроение, от една страна, а също така и чрез
символите и знаците като естетически понятия от живота.
За разлика от игралното кино, където структурата е изцяло постановъчна, в
документалния филм тя се базира на информацията, която трябва да се предаде в
нейния най-обективен, достоверен вид. Картината и звукът се обединяват в единна
стратегическа форма, подчинена на съдържанието, разкриващо представа за хора,
предмети и явления. Всяко филмово произведение е отражение на творческия индивидуализъм, който се превръща в емоционално оценъчна стойност за своя автор.
Кинодокументалистиката можем да изследваме в два аспекта. Първият е, когато се
пресъздават събития и явления в техния чист документален вид, основен почерк в
произведенията на Дзига Вертов и Джон Грирсън. Вторият аспект се свързва с авторовата идея, която се обогатява чрез използването на определени драматургични
форми, одухотворяващи съдържанието на обективната реалност. В тази посока на
разсъждения можем да цитираме Йорис Ивенс: „Документалният филм не е само
серия от фотографии, това е реалност, организирана в артистична форма, посредством, която се казва истината”.(3) Документалната филмова пластика се различава
от тази в игралното кино. Това не означава, че материализирането на една идея,
свързана с документалния жанр, трябва да изглежда по-безпристрастно, подчинена
само на факта, а творческата намеса да бъде само символична. Можем да отбележим, че в съвременния документален филм обективният и субективният фактор
влизат в диалектика, която се обединява от творческото начало на авторовата мисъл
в посока реалност обект, достоверност и образност. В днешно време динамичните
процеси в развитието на обществото водят и до идейни и естетически преобразования в него. Те са свързани с търсения, които отразяват нова зрелост на мислене в
творческия процес на авторите документалисти, участващи в обмена на духовни
ценности. Отделните теми, свързани с определена проблематика, могат донякъде да
създават представа за творческите предпочитания на режисьора документалист. Разнообразието на художествените компоненти, генерират опорни драматургични точки, които също могат да разкрият вътрешния духовен свят на всеки автор. Маргит
Саръиванова споделя своята концепция по този повод: „Но не повторяемостта на
теми и мотиви днес свидетелства, че един режисьор в киното на документа е достигнал до момента на своето зряло авторско самоопределение. Изградено собствено
отношение, избрана неслучайно амплитуда от нравствени и социални интереси,
лична реакция, в която се оглеждат най-съкровените човешки и професионални
предпочитания – това според мен са основните параметри на истинското авторско
присъствие на режисьора в документалното ни кино”.(4) Тази качествена характеристика дава определена насоченост, обусловена от външни и вътрешни предпоставки, за пряката или косвена намеса на режисьора, който се движи в посока на друг
тип кино, което, сравнено с игралното, можем също да наречем авторско. Това задължава автора, защото всяко произведение се превръща в послание, родено от
творческата мисъл на режисьора, трансформирана от художествено преобразуващата условност на изображението с помощта на камерата.
Чрез естественото саморазкриване на натурата се създава първичната основа
на документалната стилистика. Тя се гради благодарение на режисьора, който навлиза с помощта на камерата в света на своите герои. Герои, с които от началото до
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края той общува и преживява дълбокия смисъл на всички факти и отношения, свързани с действителността и нейния духовен обем. Това се постига чрез идейно- драматургичната цел на автора, която свързва физическия и психологическия компонент и те стават едно цяло. Образната организираност се подчинява на драматургичната линия, изразяваща основни закономерности, свързани с документалния филмов процес. Тези закономерности са разкрепостени в съвременните разбирания за
документалистиката. Автентичността доминира в естетиката на чистия документализъм и тя става негова изразителна структура, като моделира повествованието и
чрез образната сложност на внушенията създава художествената реалност. Тя от
своя страна предизвиква възприятия, чувства и мисли, възбудени не само от строгия
обективен факт, а от субективната, творческата намеса на оператора и режисьора,
които създават документално художествено свидетелство на времето и пространството, както и на персонажите в тях.
Всяко документално филмово произведение носи в себе си духовния заряд на
своя автор. Той се натрупва във времето като творческа идейно смислова форма,
концентрираща разнообразието на образите, превръщайки ги в пластичен материал.
Той реализира отделните части в повествованието и посредством монтажа те стават
опорни драматургични центрове. Ако драматургията във филмовия разказ отсъства,
тоест персонажите имат само условно присъствие, без вътрешно емоционални връзки, без психологически драматизъм и без навлизането в дълбочината на причинноследствените връзки, зрителят ще приема героите от екрана само като одушевени
предмети. Ако авторът не усети сам първоначалния импулс, носещ белега на емоционално психологическото съдържание в повествованието на разказа в документалния филм, по добре е да промени изцяло творческата концепция на визуалната и
мисловната парадигма. Документалната стилистика трябва да носи идейния замисъл
на авторите, който разкрива отчетливо и ясно движението на мисълта, въплътена в
съдържанието на действието. То създава релефната нагледност, свързана с динамичните промени в характеристиките на героите. Киното е изкуство на действието.
Именно тази негова специфична динамика е толкова силна и въздействаща върху
възприятията. Невинаги една препускаща камера може да създава динамичната
структура в кадъра. Добре подреденият и организиран диалог също може да внуши
определена динамика и драматургичен акцент. Михаил Ром споделя по този повод:
„Тук на помощ идва особеното свойство на киното, което не винаги се взема пред
вид при сценарийната работа. Въпросът е в това, че думата, произнесена от екрана,
тежи много повече, отколкото думата, написана на хартия или произнесена от сцената на театъра. Киното притежава могъщи изразни средства, които засилват думата, правят я особено значителна...” (5)
Емоционалността в сценария възниква съвсем спонтанно и естествено като бъдеща драматургия провокирана най-вече от тласъка на таланта, вдъхновен от импровизацията, при разкриването на действието. Заснетите факти стават история.
Нейното визуализиране се превръща в интелектуален градивен компонент на документалната стилистика. Добрият пластически материал в ръцете на режисьора става
организирана информация, която, обогатена от неговите индивидуални естетически,
художествени и нравствени норми, моделира истинската притегателна сила на семантиката в съдържанието на екранното произведение. Всяка индивидуална творческа личност определя своя ракурс, своята гледна точка в градивността на идейно
смисловата форма, която идеализира визуалните и словесните фрагменти. Споени
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от субективната оценъчна стойност на автора чрез филмовия монтаж, тези фрагменти изграждат монолита на екранния художествен продукт.
Ако сравним творчеството на двама режисьори документалисти, ще стигнем
до извода, че те по различен начин разкриват фабулата в съдържанието на визуалното филмово произведение. Базата документ е основополагаща и доминираща.
Предизвикателството възниква от пътя, по който върви всеки един от двамата автори към поставената цел. То е на всяка крачка. Откъде да се започне, кои са основополагащите стожери, които като маяци ще поведат действието в правилната посока?
Узряването на всеки елемент е бавно и мъчително. Всичко, което се случва трябва
да е логически обосновано. Творческите единоборства със собствения мироглед
следват едно след друго. Идеята ту се избистря и изгрява с пълна сила, ту угасва в
последователния ред на мисли и разсъждения. Проблемът се поражда в резултат на
сблъсъка между фактологическата реалност и субективното и разкриване, обусловено от вътрешния глас на светоусещането и творческия характер. Този сблъсък е
ползотворен, когато от него се ражда собствената позиция, собствената концептуална точка, собствената територия, на която от дълбините изплува индивидуалността
на таланта, създаващ собственото трасе в документалното филмово изкуство.
Автори като Михаил Ром и Никола Ковачев по различен начин създават своето
светоусещане, по различен начин се докосват до своите герои и ги вплитат в единоборства пречупени през идейно философски, драматически, емоционално психологически и нравствени преходи. Талантите и на двамата режисьори изгряват най-силно в две техни произведения – „Обикновен фашизъм” на М. Ром и „In memoriam” на
Н. Ковачев. Двата филма с различно съдържание имат много допирни точки.
Михаил Ром изследва едно от най-страшните явления на човечеството – фашизма, а
Никола Ковачев разкрива как същото това човечество говори за мир, а се готви за
война. И в двата филма господства зародишът на злото, показано по нестандартен и
уникален начин, свързан с историческия процес в развитието на обществото, навлязло в лабиринта на собственото си унищожение. И в двата филма целите са постигнати благодарение на майсторството да се разказва и анализира, посредством
кинохрониката. Тя ни завещава голям обем от исторически събития и явления,
запечатани върху филмовата лента от оператори, документалисти съхранили чрез
светлописа историята на възхода и падението на световната цивилизация.
Предизвикателството към двамата автори е много голямо и то се основава на
богатото съдържание на филмовия материал, който поражда изначалния порив на
двете идеи, материализирани в уникални филмови произведения, превърнали се в
пример за добро документално кино. Сложната, но ясна драматургия, носеща посланието, призвано да изрази морални, социални и естетически стойности, надскача
границите на обикновеното и го превръща във величина, достигаща дълбочината на
глобалната филмова документалистика. И двата филма се превръщат в уроци за развитието на обществото, стоящо на кръстопътя между доброто и злото. С последното
си произведение „Обикновен фашизъм” (1968 г.) М. Ром достига богата интелектуална творческа дълбочина, философска и нравствена вглъбеност на разказа. Тези
неоспорими художествено драматургични достойнства на документалния изказ нареждат „Обикновен фашизъм” сред най-значимите постижения в световната кинодокументалистика. При М. Ром в „Обикновен фашизъм” линията на разказа не се
основава на образа като емоционален афект на въздействие, а се съсредоточава и
затваря върху изображението, което носи само фактологията на разказа. Режисьорът
подчинява изцяло визуалния материал и неговата организация на филмовия монтаж.
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Тук проличава неговият гений концентрирал в себе си субективния творчески мироглед на художник, който създава върху платното на екрана отделните фрагменти на
живата история, запечатани върху различните късове филмова лента. Сюжетът разкрива последователността на причинно-следствените връзки, довеждащи до условията за възникването и развитието на едно от най-страшните явления в света –
фашизма. Визуалната и звуковата информация, основополагаща за документалното
произведение, се базира основно на немските филмови архиви, запазили и до днес
свидетелствата за раждането, възхода и падението на Третия райх. Благодарение на
Гьобелсовата пропагандна машина, която запечатва всички събития, свързани с дейността на Националсоциалистическата партия на Хитлер и нейните идеи, се създава
този исторически архив, от който редица талантливи режисьори черпят информация
при създаването на своите произведения. Но като че ли М. Ром достига най-добър
резултат в изследването, а след това и в синтезирането на идеята в такъв глобален
мащаб на проблем, какъвто е фашизмът. Професионализмът, опитът и талантът на
големия режисьор му помага да борави с богатството на визуалния материал, без да
го разпилява, а да използва всеки негов фрагмент за постигане на максимална концентрация на съдържанието, свързано с идейно смисловия характер на филмовото
произведение. Реализацията в неговото повествование се постига от спонтанното
режисьорско мислене, което е едновременно епично, камерно, реално достоверно и
се превръща в условно знаково. Именно в дълбочината на знаковата форма се съдържа най-сложното отношение към проблема от страна на автора. Този проблем
става социално психологически апел към настоящето. Чрез моралните и хуманните
естетически стойности Ром достига до дълбочината на драматургичната материя. Тя
от своя страна кристализира в послание, което превръща филмовия документ от
урок на историята в изкуство.
Никола Ковачев отправя друг вид предизвикателства към нас зрителите чрез
основния въпрос за нашето бъдеще – ще бъдем или няма да бъдем? Ще продължим
ли да съществуваме, или ще се превърнем в купчина пепел? Това е дилема, която
той поставя пред хората чрез своята творба „In memoriam”. За разлика от „Обикновен фашизъм,” Н. Ковачев разширява периметъра на проблематиката. Изминали са
няколко десетилетия от края на Втората световна война, но като че ли човечеството
не си е взело никаква поука от нея. Авторът поставя целия свят на екранната сцена
и прави дисекция на съвременното общество тръгнало по пътя на самоунищожението, макар че всички правителства размахват идеята за мирно съществуване.
Благодарение на кинематографа на братя Люмиер историята на света започва
да се моделира от богатството на движещите се образи. На екрана оживяват различни типажи свързани с делничността на ежедневието. Именно това ежедневие се превръща в извор на идеи, които стават основни градивни елементи в екранизацията на
живота. Тя може да съдържа остро сюжетни повествования, които предизвикват
емоционално психологически въздействия върху зрителите, може да разказва чрез
подробностите на наблюдението, може да създава приповдигнато или романтично
настроение. Образите, запечатани върху филмовата лента, стават стожери на информацията. Те се превръщат в герои на своето време, стават знаци на епохи и събития,
достигащи до нас като документ на времето. Всяко документално филмово произведение ни връща към отделни исторически фази от развитието на обществото. Процесът на изследване, анализиране и осмисляне е индивидуален за всеки автор, посветил се на този жанр в изкуството. Материализирането на идеята става поанта, характеристика на кинематографиста. В творческия процес се обединяват неразривно
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обективната реалност за света, отразена и моделирана от фотографията, както и от
субективното виждане на този свят, пречупено през мирогледно естетическата
представа на твореца за него. Фактология, режисьор, филмово произведение. То
става документално художествено свидетелство на време пространствени характеристики, навлизащи в дълбочината на психологическите възприятия. Те се натрупват и създават определен обем от смислови значения, превръщайки се в знаци – акценти в идейно звукозримото съдържание на всяко документално произведение. То
от своя страна предава нова форма на авторския синтез, концентрирал образи и
звуци, които стават информационен фактор, стоящ в основата и характера на всеки
кинодокумент. На базата на тази характеристика, разглеждайки творческия подход
на Никола Ковачев, ще видим как той от кадри с различно визуално съдържание
постига такъв богат смислов синтез на своята идея. Наблюдението при него получава своето логическо и естетическо оправдание, което намираме в структурната форма на разказа. Изображенията стават носители на информационен компонент, който
материализира отделните събития, факти и явления, непроменени от годините, превърнали се във вечни знаци и понятия. Всяко филмово произведение, независимо
каква сюжетна линия носи, трябва да съдейства за развитието на обществото. Образите, които се сливат с реалността, са по-близо до живота. В творчески аспект това
става предизвикателство в светогледа на автора, в който той иска да въведе зрителя
и да го направи съучастник. Този начин на изразяване се определя от собствения
усет, воден от индивидуалната природа на възникването на идеята до нейната реализация. Фактът, че и днес филмът „In memoriam” носи своята голяма стойност на
документално произведение, създадено от Н. Ковачев, говори за актуалността на неговата творба, надскачаща времето, в което се е родила. Опазването на мира в световен мащаб е в основата на избора на визуалните фрагменти, с които посредством
майсторството на монтажа Ковачев постига онази висота на разказа, който той
превръща в послание към поколенията, носещо повод за размисъл и тревога за това,
накъде върви светът. Единствената постановъчна намеса, провокирана от автора, е
музиката, написана от композитора Кирил Дончев, а текстовете от поета Марко
Ганчев са изпети от Рашко Младенов и Ицко Финци. Тази музикална постановка се
превръща в лайтмотив, който посредством съдържанието на текстовете, става спояващ компонент на отделните части. Това създава специфичното звучене, свързано с
определено стилистично решение, чрез което режисьорът има осмисляща роля,
стремяща се да разшири естетическите познания за света. Режисьорът е безспорен
автор на филма, като оставя своя творчески отпечатък в неговото съдържание. То от
своя страна се превръща в послание, което преодолява времето и пространството на
изминалите години, а пътят му е толкова по-дълъг, колкото по-дълбок е отпечатъкът на неговата идейно смислова характеристика. Именно Н. Ковачев е от този ранг
автори, които оставят дълбока бразда в нашето документално кино. Неговите произведения и днес, погледнати от дистанцията на времето, в което са направени, продължават да звучат съвременно и убедително, което той постига благодарение на
широкия размах на своята мисъл.
Като оператор на няколко филма на Н. Ковачев („Кафе в градина край
морето”, „Един път”, „Обикновен социализъм” и др.) аз имах възможността не само
да се докосна, а и да навляза в детайлите на неговото специфично творчество, озарено от гения на неговото филмово майсторство. Той е пример за това, как обективната реалност се пречупва през субективния, духовен и творчески мироглед на автор, който предизвиква силни и спонтанни усещания във филмовото повествование.
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Това той постига чрез съсредоточено наблюдение, творчески анализ на видяното и
така в дълбочината на разсъжденията му се ражда и уникалността на идеята. Той
внушава на героите си по време на снимки да бъдат себе си в своята естествена
среда, без да ги провокира. Той ги оставя те самите да се преоткрият и да покажат
индивидуалните си психологически и духовни качества пред камерата и микрофона.
Подобно на Фелини, в чието творчество обикновеният човек е можел да изпълнява
главната роля, така и при Никола Ковачев всички участници в документалното
повествование стават главни герои. Затова ефектът на тяхното присъствие е толкова
голям и въздействащ. По време на снимки режисьор, оператор и персонажи стават
едно цяло. Камерата е на минимална дистанция от участниците. Тя се слива с тях и
навлиза в техния индивидуален и колективен свят обвързан от социални, политически, икономически и битови проблеми, които предизвикват емоционални и психологически настроения. Камерата не снима, а се превръща в субективен поглед, който визуализира характери, емоции и представи за света концентрирани върху лица,
очи, жестове. Този образен свят създава богатия характер в съдържанието на филма,
чиято документално драматургична арматура се превръща в художествено качество,
свързано с природата на човека в неговата естествена натура. Пластиката на образите движи емоционалността и създава определено настроение, което извира от самите тях. Визуалните и словесните метафори правят внушението на разказа реалистично и завладяващо. Индивидуалната характеристика на автора е свързана с неговите разнообразни методи и решения, които се преплитат в сложно равновесие,
създаващо автентичността на чистия документ, навлизащ едновременно в дълбочината на смисловия факт, свидетел на действителността.
В съвременния игрален филм все по-често се използват документални кадри от
хрониката, които обогатяват съдържанието и подкрепят идеята на автора, свързана с
драматургията на филмовото произведение. По същия начин в структурата на документалните филми се използват възстановки, визуализиращи събития и факти, свързани с определени епохи от развитието на обществото. Това се прави с цел зрителят
да се потопи изцяло в атмосферата на историческия ход на действието, свързано със
съдържанието на филма. Преливането на документалния факт в постановката трябва да предизвиква пълна асоциация и реалистични усещания за определено време и
пространство, възпроизвеждащи епизоди от многообразните прояви на живота.
Няма готови обобщени правила за създаването на истински стойностни документални филми. Те стават отражение на субективни творчески търсения, изследвания, анализи, експерименти. Всеки автор моделира своята творба по уникален, самостоятелен начин, като изминава път, изпълнен с неравности и предизвикателства.
Те от своя страна стават опорните центрове, върху които стъпват различните драматургични решения, даващи началото и края в повествованието на екранизирания
разказ. Крайната форма на визуалното произведение може да постигне чисто документално звучене на съдържанието и без емоционални щрихи. Същото това произведение може да бъде обогатено от палитрата на различните художествени аспекти,
използвани от режисьора за постигането на истинска стойностна документална
творба.
На документалното кино не трябва да се гледа повърхностно, а то максимално
трябва да отразява дълбочината на жизнените проблеми, да осмисля предизвикателствата от живота, да се докосва до онези струни в човешката душа, които вълнуват,
психически въздействат и създават емоционални усещания за всеки зрител. Така
той се превръща в човек, който не само гледа и констатира възприятията, а участва
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активно в съдържанието на документалния разказ, който му въздейства и го кара да
създава свой вътрешен свят, подчинен от спецификата на фактографичността.
Обективният факт и субективният творчески мироглед, създаващ неговата екранна форма, трябва да са в емоционален синхрон, за да се постигне единство както
в материализирането на екранната пластика, така и в нейното смислово съдържание.
То разкрива най-силно авторското самоопределение, което става носител на градивни елементи при екранизацията на живота.
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Промените в обществото и динамичното време в което живеем налагат необходимостта от промени и в образователната ни система. Измененото отношение на
учениците към обучението, липсата на мотивация и интерес към ученето, трудностите при усвояване на учебното съдържание са проблеми които стоят за решаване
пред българското училище. Наред с това за по-добрата бъдеща реализация на младите хора нараства необходимостта от учене през целия живот, от провокиране към
мислене, към самостоятелност, към развитие на ученика. Това изисква от учителя да
търси начини за повишаване на ефективността на образователно-възпитателната работа.
Днес, когато приоритетите в образованието са променени, на преден план се
изважда развитието на ученика, а не само неговото обучение. Съвременната система
за контрол на знанията позволява да се види степента на усвоените знания на три
равнища: знание, възпроизвеждане и прилагане в обичайни условия. В съвременната система за установяване на знания творческото ниво и съответстващите творчески способности не се разкриват. За тази цел се използва портфолиото. Именно то
позволява не толкова да се изяви степента на формираните творчески способности
на ученика, но и да се проследи динамиката на неговото развитие.
Едно от средствата за индивидуална оценка на знанията на учениците се явява
портфолиото за постиженията на ученика. Портфолио в превод от италиански означава „папка с документи“, „папка на специалиста“. Понятието „портфолио“ се появи скоро в нашата педагогическа практика. Ще разгледаме в най общ вид философията на това понятие, неговото значение, моделите на портфолио и неговите характерни особености.
В чуждестранната практика портфолиото се използва от доста дълго време и
представлява колекция от работи и резултатите на ученика, които демонстрират
неговите постижения в различни предметни области. Това е способ или метод за
натрупване и оценка на индивидуалните постижения на ученика в определен период
на неговото обучение.
Портфолиото се явява важен елемент за личностно-ориентирания подход в образованието. Това е един своеобразен отчет на процеса на обучение на подрастващия, позволяващ да се види картината на конкретния образователен резултат, да се ви189
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ди индивидуалния прогрес на ученика в широк образователен контекст, да се покажат
неговите способности за прилагане на придобитите знания и умения в практиката.
Философия на учебното портфолио:
o Преместване на акцента от това какво ученика не знае и не умее, към това
което той знае и умее по дадена тема и по даден предмет;
o Интегриране на количествената и качествената оценка;
o Поставяне на ударение от оценката на педагога върху самооценката на
ученика.
Портфолиото не е толкова средство за оценяване на знанията, уменията и навиците, колкото средство за оценка на учебните, творческите и комуникативните
способности на ученика.
Под портфолио ще разбираме съвкупност от документи включваща в себе си
резултатите от учебната работа и техните примери, потвърдени със сертификати и
дипломи в системата на образованието, а също така и резултати от непрекъснатото
оценяване и прогнозни лични резултати извън образователната система.
Системната оценка на личностните, между предметните и предметните резултати се реализира в рамките на натрупващата система на работното портфолио.
Портфолиото на ученика:
o Се явява съвременен педагогически инструмент, съпровождащ развитието
и оценяването на постиженията на учениците, ориентирани към обновление и усъвършенстване на качеството на образование;
o Реализира едно от основните положения на стратегията за учене през целия живот – формиране на универсални учебни действия;
o Позволява да се отчитат възрастовите особености на развитието на универсалните учебни дейности на учащите се;
o Предполага активното включване на учащите в оценъчната дейност на основа на проблемния анализ, рефлексията и прогнозирането;
Портфолиото като иновационен продукт има системен характер. Основните
цели и задачи на портфолиото са:
o Създаване на ситуации за успех на всеки ученик, повишаване на самооценката и увереността в собствените възможности;
o Максимално разкриване на индивидуалните способности на всеки ученик,
създаване на условия за неговата реализация в различни области на училищния и извънучилищния живот;
o Развитие на познавателните възможности на учениците и формиране на
готовност за самостоятелно учене;
o Формиране на готовност за творческа дейност, развиване на мотивация за
по нататъшно творческо развитие;
o Придобиване на навици за самооценка, формиране на умения за анализ на
собствени интереси, склонности, потребности и да се съпоставят с възможностите, които имат.
Предимства на портфолиото като метод за оценяване на постиженията на учениците:
o Насочено към процеса на оценяване на новите приоритети на съвременното образование, които се явяват универсални учебни действия;
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Отчита особеностите на критичното мислене на учениците по пътя на използване на трите етапа: знания, разбиране и рефлексия;
o Позволява да се помогне на учащите сами да определят целите на обучение и активно да възприемат информацията, и да разберат нивото на своите знания.
Портфолиото представлява непрекъснато изменяща се картина, която отразява
развитието на ученика в процеса на обучение. Създаване и поддържане на собствено портфолио създава у учениците необходимост и навици за организиране на собствената им дейност, което е част от компетентностите нужни на съвременната личност. Портфолиото, използвано като средство за оценяване, дава възможност да се
оцени не само резултата от обучението, но и самият процес на учене. С помощта на
портфолиото родителите и учителите получават информация за развитието на учениците, което е невъзможно при другите типове оценяване.
Прегледът на литературата свързана с използването на портфолио води до извода, че използването му следва да е резултат от това, което един преподавател възнамерява да постигне. Освен това изследванията показват, че няма точно определен
най-добър начин за използване на портфолио в процеса на обучението и оценяването. Съществуват различни ефективни начини и тяхното развитие продължава.
Терминът портфолио произтича от латинския глагол „роrtаге”, означаващ:
„нося” и латинското съществително ,fogliо”, което означава: листове хартия (9). В
различните случаи портфолиото може да съдържа произведения на изкуството, документи и музикални партитури на обучаващи се или специалисти. По своята същност концепцията за портфолиото произлиза от тази на артисти и художници.
Портфолиото е сбирка от работите на учениците и може да бъде по-точно определена в зависимост от целите, за които се използва.
o

В педагогическата литература има различни дефиниции за портфолио:
o Портфолиото е сбор от учебни материали, които се събират чрез взаимодействие между учениците и учителите и са показател за развитието на
обучаваните (3);
o Портфолиото на учащия е представителна или избрана колекция от учебни материали, която установява работата на учащия както по време на
час, така и в извън учебното време (1);
o Портфолиото е систематичен подбор от ученически работи, който показва усилията на учениците, техните постижения и развитие. То трябва да
включва участие на ученика в избора на съдържанието на портфолиото,
критерии за оценка и доказателства за влиянието им върху ученика (4);
o Портфолиото е повече от контейнер, пълен с различни неща. То е целенасочено и организирано събиране на материали, използвани от учителя и
учениците, за да се наблюдават растежа в знанията и уменията на учениците и техните наклонности към определена предметна област (4);
o Портфолиото е целенасочена колекция от ученически работи, която предоставя информация за основните интереси на обучаваните, техните способности и заложби (6);
o Портфолиото е целенасочено събиране на материалите на ученика, което
показва историята на постиженията и прогреса в развитието на ученика
(2).
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Според някои автори портфолиото е много повече от сбор от информация и
винаги трябва да включва една обща част: учениците да „събират, избират и анализират” своите задачи (5).
От всички посочени по-горе дефиниции може да се обобщи, че портфолиото
представлява целенасочено, систематично и организирано събиране на учебни материали, които са указание за работата на ученика в училище и у дома, и предоставят информация за неговите постижения и развитие в процеса на обучение.
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ТЕХНИКИ И ПОДХОДИ В NX - СЪВРЕМЕННА
CAD СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ
доц. д-р Радостин Долчинков
Мариана Колева

TECHNIQUES AND APPROACHES IN NX - MODERN
CAD TRAINING SYSTEM
Assoc. Prof. Radostin Dolchinkov, PhD
Mariana Koleva
Abstract: This paper looks into some basic concepts and concepts, modeling of solids
bodies, modeling of surfaces, by means of structural/construction elements and modeling
the bodies using primitives by means of NX.
Key words: projection, modeling, creating 3D elements

Проектирането е сложен творчески процес за създаване на ново техническо
изделие, което в максимална степен удовлетворява всички изисквания към него. За
тази цел конструкторът на базата на определена необходимост (задание) и получена
информация трябва да вложи своята инженерна интуиция, изобретателност и умение да анализира. Този творчески процес обикновено се състои от редица последователни етапи – от зараждането и развитието във въображението на инженера на
идеите за новото техническо произведение до отразяването на тези идеи във вид на
работна документация за непосредствено изработване на изделието. Чрез визуализацията с 3D модели се представят сложни теоретични и конструкторски решения.
Взаимната обвързаност между теорията и визуализацията, съпътствана от изчисления, подпомага разбирането на теорията на машинознанието и машинните елементи
и нейното приложение при решаване на реални проблеми.
Siemens NX е интегрирано софтуерно решение „от край до край” за дизайн,
проектиране, конструиране, инженеринг, техническа подготовка и производство на
продукти, който помага на производствени компании да разработват, произвеждат и
поддържат по-добри продукти, на по-ниска себестойност, по-бързо и по-ефективно.
NX осигурява бързо, ефективно и гъвкаво разработване на продукти: разширени решения за концептуален дизайн, 3D моделиране и създаване на документация
за производство, мулти-дисциплинарна симулация на структурни взаимодействия,
кинематика, топлинна, флуидни потоци и мулти-физични приложения, цялостни решения за производството, вкл. проектиране на инструментална екипировка, CAM за
механична обработка върху CNC машини и активно измерване на качеството.
Съвременните новости и наложилите се изисквания на стандартите задължават
актуализирането на обучението в детайли и задълбочени познания по NX, като целта е да се получат решения на конкретни задачи за оптимизиране на моделирането.
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Основни понятия и концепции
Повечето проектирани единици представляват сборни единици.
В NX – това е файл от детайли, който съдържа компоненти. Компонента се
явява справка на съответстващия файл на компонента на детайла. Такива образи,
геометрия на компоненти не се съхраняват във файла на сборката, за това значително най-малко повишават производителността на системата.
Благодарение на използването на различни механизми за управление на структурата и представянето на данни в NX е възможно създаването на много сборки с
фактически неограничени количества компоненти. Към тези механизми се отнасят:
развитие на средствата за търсене, проследяване и управление на измененията, управление на изображенията на компоненти и т.н.
Моделиране на твърди тела
Създаваните геометрични тела в NX се делят на повърхности и твърди тела.
Моделиране на твърдо тяло представлява създаване на затворен геометричен обем,
описващ геометрията на детайла. За това се използват примитиви, получени чрез
разтягане и въртене на плоски контури, конструктивни елементи и логически операции за комбиниране на тела. Моделирането в NX позволява бързо да се създават
виртуални обекти с каквато и да е сложност, чрез помощта на обширен набор от интерактивни операции.
Основната цел на моделирането на твърди тела – създаване на точно геометрично представяне на проектирания детайл, който ще бъде основа за издаването на
документация, провеждането на изчисления и писане на програма ЧПУ.
За създаването на модели могат да се използват типови конструктивни елементи или да се създават тела на базата на двумерни контури, а също така да се комбинират двата способа.
Използва се скица (двумерни контури) за бързо задаване и определяне на размерите на всякакви равнинни геометрии, които след това могат да се разтегнат, превръщайки ги чрез произволно зададено направление в твърдо тяло или повърхност
(фиг. 1).

Фиг. 1. Създаване на тяло с помощта на скица
Позиционните размери комбинират свойството асоциативност и помагат да се
съхрани целостта от описателни данни на модела при неговото по-нататъшно редактиране.
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Могат да се създават спомагателни елементи. Тези елементи са удобни за използване за ориентация и позициониране на други типове елементи (фиг.2). Всички
спомагателни (съотнесени елементи) също съхраняват свойството асоциативност по
отношение на геометрията, с помощта, на която са определени. Координатните равнини, например, са удобни за използване на задаване на положението на скицата.

Фиг. 2. Създаване на тяло с помощта на типови елементи
В процеса на разработка на модела може да се използва опция за създаване на
формула, която дава възможност да се изпълнят потребностите и ограниченията на
конструкцията, чрез помощно задаване на математическо съотношение между различни части на модела. При построяването на единно твърдо тяло, системата допуска логически операции с отделните тела (булеви операции) (фиг. 3).

Фиг. 3. Булеви операции
Моделиране на тяло с помощта на примитиви
Примитив (фиг. 4), това е конструктивен елемент, имащ проста аналитична
форма, напр. блок (паралелепипед), цилиндър, конус, сфера.
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Фиг. 4. Създаване на модел с помощта на примитив
За създаването на примитив е необходимо:
¾ избор на тип на примитива, който се желае да се създаде (блок, цилиндър,
конус, сфера);
¾ избор на метод за създаване на примитива;
¾ задаване на параметрите на примитива, в съответствие с избрания метод
за построение;
¾ избор на булеви операции.
Моделиране на тела, с помощта на конструктивни/ градивни елементи
Редом с примитивите в NX има възможност за използване на позиционно зависими конструктивни елементи (фиг. 5). Използването на конструктивни елементи в
процеса на създаване на модела значително съкращава времето на проектирането,
ускорява обновяването на модела в случай на изменения.
Процеса на създаване на конструктивни елементи има някои общи понятия и
операции:
¾ задаване на хоризонтално направление;
¾ параметри на елемента: всеки от конструктивните елементи имат свой набор от параметри, които е необходимо да се зададат при определяне на неговия размер;
¾ позициониране на елемента – позиционните размери обикновено определят разстоянието от елемента до базовите равнини, оси, ребра или лица на
твърдо тяло, на които то се създава.
За по-добро усвояване и разбиране на теоретичните постановки ще се представят няколко примера за проектиране на типови детайли.
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Пример 1: Създаване на вал (фиг. 5.). Използва се проектиране на детайл със
скица.

Фиг. 5. Скица на вал
С помощта на команда Thread се дефинира резба. Избира се повърхността,
която ще се нарязва (оцветената в жълто). В системата е заредена таблицата със
стандартните резби по видове (метрична, цолова, диаметралпитчова, трапецовидна).
След избиране на повърхността NX автоматично попълва параметрите на резбата,
като под подразбиране е избрана метричната резба. Ако е необходимо може да промени някои от параметрите (фиг. 6 а и б).

а) използване на команда Thread

б) тримерно изображение

Фиг. 6. Проектиране на резба на вал
199

Годишник на БСУ

том ХХХ, 2014 г.

Пример 2: Създаване на корпус (фиг. 7 а и б).

а) скица

б) тримерно изображение
Фиг. 7. Проектиране на корпус

Преминава се в режим Sketch за изчертаване окръжността. Прецизира се за
място на оста на симетрия. Нанасят се размерите за Simetric Diameter, според наложени правила.
Пример 3: Създаване на застопоряваща гайка (фиг. 8).
Преминава се в режим Sketch за изчертаване окръжността, по която се разполагат центровете на отворите (фиг. 8 б). За пробиване на отворите на застопоряващата гайка се използва команда Hole. Опцията Specify Point изисква да се посочват
точките, служещи за център на съответната окръжност. В Dimensions се дефинират
параметрите на отвора, диаметър, дълбочина и ъгъл при върха на свредлото (фиг. 8 в).

а) Застопоряваща
гайка

б) Центриране на отвори на
застопоряваща гайка

200

Годишник на БСУ

том ХХХ, 2014 г.

в) пробиване на отвори на
застопоряваща гайка

г) тримерно
изображение

Фиг. 8. Застопоряваща гайка
Извод:
Предимства от внедряването и използването на съвременни CAD/CAM/CAE
системи в образованието:
1. Бързо, лесно и интелигентно решаване на поставения проблем.
2. Възможност за оптимизиране на проектираното изделие.
3. Точно изчертаване, оразмеряване и надписване на изготвяните чертежи.
4. Лесен обмен на данни.
5. Натрупаният опит позволява по-бърза реализация и постигане на подобри резултати.
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Abstract: The electrical behavior of thin metal films are briefly mentioned, most
important parameters and qualities of nichrome resistors are described. Vacuum methods
and apparatus are presented.
Key words: Resistive films, electrical behavior of thin metallic films, substrates, vacuum
apparatus
МЕХАНИЗЪМ НА ТОКОПРОВОДИМОСТТА В ТЪНКИ МЕТАЛНИ
СЛОЕВЕ
Налагането на тънките метални слоеве като база за изготвяне на резистори се
дължи главно на факта, че специфичното им съпротивление ρs и TCR се различават
съществено от тези в обемните метали и сплави. Това се дължи на специфичните
структурни и физически характеристики, като същевременно тънките слоеве носят
и основните свойства на обемния материал. Получаването на по-високи стойности
на ρs, придружени с нисък температурен коефициент е следствие на много фактори,
променящи електронните свойства на плътния метал, а това означава, че познаването на тези фактори [1,2] може да служи за управляване параметрите на резистивните
слоеве.
Електропроводимостта σ и специфичното електросъпротивление ρ на един
обемен метал се определя от израза [3, 4, 5]:
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1

ρ

= σ = nqμ

(1)

Най-общо специфичното съпротивление на един тънък слой се описва от
разширеното правило на Матисен [17]:
ρсумарно = ρид. + ρпов. + ρпр. + ρдеф.

(2)

където :

ρид. – съпротивлението на идеалната кристална решетка,
ρпов. – съпротивлението дължащо се на размерните ефекти,
ρпр. – съпротивлението дължащо се на примесите,
ρдеф. – съпротивлението, дължащо се на дефектите в кристалната решетка.
TCR =

∂ ρ прим
∂ ρ деф
⎛ ∂ ρ ид ∂ ρ пов
+
+
+
∂T
∂T
∂T
⎝ ∂T

−1
ρ сумарно
.⎜⎜

⎞
⎟⎟
⎠

(3)

Третата основна характеристика на един резисторен слой е стабилността му
във времето. Аналогично на TCR за стабилността ε може да се запише (t – време):

ε=

∂ρ
∂ρ ⎞
1 ∂ρ
∂ρ
−1 ⎛ ∂ρ ид
⎜⎜
= ρ сум
+ пов + прим + деф ⎟⎟
ρ ∂t
∂t
∂t
∂t ⎠
⎝ ∂t

(4)

От направения преглед на ниско и високоомните нихромни тънки слоеве се
налагат три основни извода:
А. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ РЕЗИСТИВНИТЕ СЛОЕВЕ
1. Метода за отлагане на слоя трябва да позволява получаването на слоеве със
зададен състав, структурно съвършенство и без вътрешни напрежения.
2. Окислението на слоя по време на отлагането трябва да се регулира с
изменение налягането на остатъчния газ и скоростта на отлагане.
3. Получените слоеве трябва да бъдат отгрявани за получаване на стабилни
параметри.
4. Метализационната система никел - под слой - проводящ слой трябва да е
металургически стабилна (съвместима), отговаряща на изискванията на хибридната и полупроводниковата технологии.
5. Метода на отлагане на нихромните слоеве трябва да бъде промишлено
технологичен.
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Б. МНОГОВАРИАНТНОСТ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ КРАЙНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА РЕЗИСТИВНИЯ НИХРОМЕН СЛОЙ [2,3]
1. Състав на изходния материал – с или без добавки.
2. Метод на отлагане на слоя – изпарение във вакуум или разпрашване в
инертна среда.
3. Скорост на отлагане на слоя.
4. Структура (гладкост) и състав на подложката.
5. Температура на подложката.
6. Количество и състав на остатъчната атмосфера.
7. Температура, продължителност и атмосфера на допълнителната термообработка.
8. Наличие, вид и дебелина на пасивиращото покритие.
В.
1.
2.
3.
4.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НИХРОМА В ЕЛЕКТРОНИКАТА И ПРИБОРОСТРОЕНЕТО [4]
Изготвяне на стабилни дискретни резистори.
Изготвяне на чип резистори и чип резистивни матрици за хибридни схеми и повърхностен монтаж.
Изготвяне на тънкослойни хибридни схеми.
Изготвяне на тънкослойни резистори върху полупроводникови интегрални схеми.

ИЗПОЛЗВАНИ ВАКУУМНОИЗПАРИТЕЛНИ АПАРАТУРИ – В-30 и В-55.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И ОСНОВНА ОКОМПЛЕКТОВКА НА
АПАРАТУРИТЕ
Всички експерименти по отлагане на слоевете бяха извършени на две
вакуумноизпарителни установки В-30 и В-55. Установките са производство на
„Хохвакуум” – Дрезден, Германия. И двата модела установки са снабдени с дифузионни помпи за постигане на висок вакуум и възможност за охлаждане и подгряване
(с топла вода) на металните вакуумни реципиенти. Техническите им параметри
според каталог са дадени в табл. 1:
Таблица 1. Сравнение на техническите характеристики на вакуумните установки
Технически параметър
Вакуумна камера, вътрешни размери (диаметър х височина)
Изпомпваща способност:
- ротационна помпа
- дифузионна помпа
Максимално достижим вакуум:
- с водноохлаждаема уловка
- с прогряване и азотна уловка

[mm]

[m3.h-1]
[l.s-1]

[Pa]
[Pa]

Време за достигане на вакуум 1.3.10-3 Ра (празна, чиста камера) [min]
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В-30

В-55

300 x 500

550 x 600

15
1000

60
3000

2,6. 10-4
-

2,6. 10-4

≤4

≤5

≤ 1.3. 10-5
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В-55 – фиг. 1
Основното предназначение на полупромишлената вакуумноизпарителна инсталация В-55, зададено от производителя е за получаване на тънки слоеве чрез термично изпарение. Имайки предвид съществените предимства на катодното разпрашване спрямо термичното при получаването на слоеве със зададена стехиометрия, беше решено инсталацията да се преоборудва с апаратура за високочестотно
катодно магнетронно разпрашване.

Фиг.1. Вакуумната камера на В-55, приспособена за магнетронно отлагане на тънки
слоеве. 1 – катоди, 2 – Rs датчик, 3 – халогенни лампи, 4 – подложкодържател,
5 – термичен изпарител, 6 – термодвойка, 7 – контактен електрод,
8 – глава на масспектрометъра

Rs, ohm/sq.

За получаване на резистивни слоеве чрез разпрашване се за по-голяма равномерност на слоевете изпозваха едновременно два от 3 инчовите NiCr катоди. За подложки използвахме стъкла Corning и ситал с размери (48х60) mm. Получените слоеве бяха със съпротивления Rs = (150÷400) Ω/□. За контактен метал използвахме Al,
изпарен от термичния изпарител 5 (Фиг.1). За проследяване на стабилността на контактното съпротивление и Rs всички тестови образци са термообработени при 150oС
(323K) на въздух за време пет денонощия като измерванията са правени в началото
и приблизително на всеки двадесет часа. В графичен вид резултатите са представени на фиг. 2.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ на резистора

Фиг. 2. Промяна на Rs за системата NiCr – Al
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На долната фигура 3 е представена вакуумната инсталация В-30.

Фиг. 3. Апаратура В 30 с лабораторен модел в камерата

В вакуумната камера е вграден лабораторен модел (задвижван с електромотор
мрежест барабан с нагревател), в който се насипват цилиндрични керамични тела
за метализиране.
l
D
a

в

b

d

б

t

a

г
Фиг. 4. Технологична последователност при изготвяне на цилиндрични резистори
а – керамично тяло, б – метализирана керамика, в – заготовка с набити изводи,
г – резистор след настройка
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
-

Разработена и с доказани положителни резултати е цялата технологична
схема за получаване на тънкослойни нихромни резистори – от „гола”
пластина и цилиндрична керамика до готов резистивен елемент
Технологичните операции извършихме, използвайки съществуваща и модернизирана от нас материална база
Реализирахме прецизни резистори и матрици с различно приложение
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СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИЯ
ПОТЕНЦИАЛ ОТ СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ
доц. д-р Силвия Лецковска
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MONITORING SYSTEM FOR EVALUATION SOLAR ENERGY
POTENTIAL
Assoc. Prof. Silvija Letskovska, PhD
Assoc. Prof. Kamen Seymenliyski, PhD
Burgas Free University
Abstract: In this work the monitoring system for evaluation solar energy potential is
shown. The system should give the possibilities for energy production for Burgas free
university.
Key word: monitoring system, solar energy, pirheliometar, pyranometer.
I. Въведение
Слънцето доставя 99,98% от цялата енергия на нашата планета. То „отговаря”
пряко или косвено за съществуването на живота на Земята. Единицата за измерване
на потока слънчева енергия в системата SI e W/m². При средно разстояние от Земята
до Слънцето 150 милиона километра, плътността на енергията на слънчевото излъчване, която достига до атмосферата е средно 1,367 kW/m². Тази величина се нарича
слънчева константа.
Различните процеси вътре в Слънцето и на повърхността му, като слънчевите
петна и изригвания, водят до флуктуации на тази величина, но не превишават 0,1%.
Разстоянието от Земята до Слънцето се изменя поради елиптичността на орбитата
на Земята, затова слънчевото излъчване в горната граница на атмосферата е с 6,6%
по-голямо на 4 януари (когато Земята е най-близо до него), в сравнение с 4 юли (когато Земята е най-отдалечена от него). Тези дати не съвпадат с датите на зимно и
лятно слънцестоене, защото оста на въртене на Земята е наклонена.
Поради голямото разстояние между Слънцето и Земята слънчевото излъчване,
което достига до горната граница на атмосферата, пада във вид на паралелни лъчи.
Това излъчване включва ултравиолетови лъчи (УВ), видимата светлина и инфрачервени лъчи (ИЧ). Максималната интензивност на излъчването е в диапазона на видимия спектър – с дължина на вълната 400÷750 nm. Интензивността на УВ и ИЧ излъчване е значително по-ниска. При преминаване през атмосферата част от излъчването достига повърхността на Земята, част от него се разсейва от молекулите на газовете, аерозолните частици, капките вода и кристалите лед. Тези процеси в значителна степен влияят на спектъра на излъчването, достигащо до земната повърхност.
Когато слънцето е точно над даден обект, оптичната атмосферна маса е минимална и по определение има стойност единица за мястото, на което е обекта. Когато
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слънцето се спуска към хоризонта, оптичната маса на атмосферата се увеличава
около единадесет пъти и влиянието ù върху поглъщането и разсейването на слънчевото излъчване става значително по-голямо. Наблюденията на излъчването на земната повърхност водят до два диапазона от дължини на вълните: късовълново
излъчване с дължина на вълната от 300 до 4000 nm и дълговълново – от 4500 nm до
40 микрометъра. Късовълновото включва УВ, видимата светлина и ИЧ лъчи. Част
от излъчването, която достига земната повърхност се отразява от нея, а друга част
се поглъща.
II. Измерване на количеството слънчева радиация
Висококачествени наземни измервания на слънчевото излъчване се правят с
помощта на прибори в широк спектрален диапазон. За тази цел се използва датчик
на основа на термобатерия с почернена повърхност, която поглъща цялото падащо
излъчване върху нея.
Датчикът се нагрява и преобразува повишаването на температурата в слаб
електрически сигнал. Сумарният поток слънчево излъчване, падащо на земната повърхност се състои от разсеяно излъчване от небосвода и директно (пряко) – от
Слънцето. То е късовълново излъчване. Когато слънчевите лъчи падат върху земната повърхност под ъгъл, те попадат върху повърхност с по-голяма площ, в сравнение в случая, когато падат перпендикулярно.
Във втория случай количеството енергия на единица площ е по-малко. То лесно се определя с умножаване на потока на прякото излъчване по косинуса на зенитния ъгъл на Слънцето.
Отношението между различните съставни на енергията на слънчевото излъчване с достатъчна точност може да се определи с помощта на зависимостта:

Sсум. = S pазс. + Sдир. × cos θ

(1)
Където:





Sсум. – сумарен поток на слънчевото излъчване;
Sразс. – разсеян поток на слънчевото излъчване;
Sдир. – пряк (директен) поток на слънчевото излъчване;
θ – зенитен ъгъл на слънцето (θ = 0° съответства на слънце точно над
обекта, а θ = 90° – слънце на линията на хоризонта).

Фиг. 1. Устройство за измерване на сумарния поток слънчева радиация
със защитно стъклено калпаче

Сумарният поток на слънчевото излъчване се измерва с пиранометри, разположени на хоризонтална плоскост, снабдени с датчик с термодвойка, защитен от
външни въздействия със стъклени калпачета (Фиг. 1), които определят спектралната
чувствителност на прибора (линия 1, Фиг. 2). Прякото излъчване се измерва с пирхелиометри – прибори с термодвойка, със зрително поле 5° и плосък окуляр.
Разсеяното излъчване може да се измери с втори пиранометър, установен на
тракер с допълнително засенчващо устройство, което постоянно да предотвратява
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попадане на пряко излъчване върху него. Типът на пиранометрите и перхелиометрите, техните характеристики, методи на калибровка и т.н. се определят от Световната метеорологична организация и Международната организация по стандартизация (ISO).

Фиг. 2. Участъци от спектъра на слънчевото излъчване:
1 – чувствителност на пиранометър със стъклен капак (уред за измерване на всички видове
радиация); 2 – слънчево излъчване върху земната повърхност, 3 – спектрална
чувствителност на типичен фотоелемент; 4 – чувствителност на човешкото око;
5 – чувствителност на пирхелиометър (уред за измерване на пряка слънчева радиация).
Условен максимум – 1.0

Пирхелиометърът работи на същия принцип, както и пиранометъра, но неговата спектрална чувствителност, (линия 5, Фиг. 2) се определя от силициевоно стъкло
(плоско или изпъкнало), което пропуска ИЧ излъчване и блокира късовълновото с
помощта на специално вътрешно покритие.
Комбинацията от прибори за измерване на сумарния поток, прякото и разсеяно
излъчване представлява „станцията за слънчев мониторинг”.
Миливолтовият аналогов изход на радиометрите обикновено се свързва с регистратор на данни (т.н. „дейталогер”), който записва и съхранява данни. Данните
могат да се предават в реално време безжично или кабелно, а също периодично да
се записват за обработка и анализ.
Фотоволтаичните (фотоелектричните) панели имат широк ъгъл на обзор и
трябва да се разполагат така, че да получат максимално количество енергия от слънчевото излъчване. Панелите може да са установени неподвижно, с определен ъгъл
на наклона. В този случай е необходим и втори пиранометър. Обикновено той се поставя под оптимален за дадена местност ъгъл за измерване на сумарния поток енергия върху наклонена повърхност. Такъв монтаж на пиранометъра служи за оценка
на потока, падащ върху неподвижен фотоволтаичен панел.
За максимално използване на слънчевата енергия фотоволтаичните панели
често се монтират в системи, които следят Слънцето през деня. Тези технологии
изискват измерване на прякото слънчево излъчване с пирхелиометър и автоматична
система за следене (тракер). Обикновено над тракера се монтира пиранометър за измерване на сумарния поток излъчване. Втори пиранометър със засенчващо устройство се монтира за измерване на разсеяното излъчване. Трети се поставя над тракера
и се ориентира към Слънцето за измерване на сумарния поток на нормалното излъчване, което получава фотоволтаичния панел, установен на двуосна следяща система.
Традиционните фотоелектрически полупроводникови материали основно са
чувствителни към видимата и близката ИЧ част на спектъра, примерно от 400 до
1100 nm с пик в ИЧ област, както е показано с линия 3, Фиг. 2. Обаче в зависимост
от състоянието на небето значително количество енергия може да постъпи от ИЧ
област на спектъра – с дължина на вълната до 400 nm, а също от ИЧ излъчване с
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дължина над 1100 nm. Поради това, при разработване на нови материали за панели
трябва да се използва и тази част на спектъра.
Все по-често при изследвания в областта на фотоволтаичните материали се използват прибори за пълното УВ излъчване, за да се осъществи мониторинг на излъчването за дължина на вълната в диапазон от 280 до 400 nm.
При проектно-изследователски разработки при избор на мястото на фотоволтаична централа често се добавя автоматична метеостанция. Това дава допълнителна информация за вземане на решение за мястото на изграждането ù. Ефективността
на слънчевите панели зависи от температурата, а високата скорост на вятъра може
да изисква допълнителни укрепвания за панелите или да стане причина за повреди
на оборудването. В зависимост от технологията на производство на електроенергия
и целта на измерване в пределите на една станция може да са необходими няколко
типа прибори за измерване на слънчевото излъчване.
„Еталонни” инструменти се ползват за количествена оценка на слънчевата
енергия, достъпна в даденото място. Тези надеждни и точни инструменти дават данни за сравнение с измервания от други места и с други източници на данни, например, такива като спътникови данни. Те дават възможност за създаване на база данни
за минали, текущи и прогнозируеми стойности за даденото място. Допълнително
монтирана автоматична метеорологична станция дава информация за времето в дадената местност. Тази информация, заедно с данните за слънчевото излъчване, се
използва модели за прогнозиране на производителността на електростанцията.
Поради това, че пиранометрите с термодвойка имат широка спектрална чувствителност, те измерват цялата плътност на слънчевото излъчване, попадащо върху
фотоволтаичните панели. Поради това може да се види доколко ефективно всеки
панел използва постъпващата енергия и следователно, може да се правят необходимите изводи. Плоските фотоволтаични панели се замърсяват значително по-бързо
от пиранометрите с полусферичен капак. Следователно, ефективността на панелите
може да пада за по-кратко време поради замърсяване или поради стареене на панелите, може да настъпят също резки изменения, които да са следствия от повреди на
панелите или инвертора.
III. Структуриране на система за мониторинг и оценка на енергийния
потенциал от слънчева енергия за сградата на БСУ

Фиг. 3. Блокова схема на система за мониторинг
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3.1. Изграждане на системата
На база проведено проучване за параметри и цена за изграждането на система
за мониторинг на слънчевата радиация, температурата и вятъра бе избрана система
на австрийският производител Fronius. Блоковата схема на изградената система е
показана на Фиг. 3.
Системата включва следните елементи:
• Захранващ блок - 12V DC, 1А;
• Модул за съхранение на данни – Fronius Datalogger Web. Този модул съхранява данните, постъпили от сензорите, служи за връзка с компютър и предава данни към Fronius Solar.Web порталът. Връзката между модула за съхранение на данни и модула за сензорите е серийна тип RS-232. Модулът предава данни в реално време и архивира данни на всеки 5мин. Капацитет на
паметта – 16 MB (4096 дни);
• Модул за свързване на сензори – Fronius Sensor Box. Този модул служи за
свързване на сензори към него и транслирането на данните получени от тях,
след което ги предава на Fronis Datalogger Web за съхранение. Има възможност за свързване на: 2 входа за температурни сензори; 1 вход за сензор за
вятър; 2 цифрови входа; 1 вход за сензор за слънчева радиация;
• Сензор за скорост на вятъра – Fronius Wind speed Sensor. Сензорът за измерване скоростта на вятъра е с голяма точност и в надежден корпус, издръжлив на лоши метеорологични условия. Монтира се на открито място, като в
близост няма предмети/уреди и др. които да го повредят. Тип на сензора –
Анемометър – минимален праг скорост на вятъра; околна температура -20°C
до +60°C; максимална дължина на кабел 30 m;
• Сензор за околна температура – Fronius Ambient temperature Sensor, PT1000.
Сензорът има стоманена обшивка и това му позволява да издържа на лоши
метеорологични условия. Монтира се на място, което не е изложено на директна слънчева светлина;
• Сензор за слънчева радиация – Fronius Irradiation Sensor (Фиг. 4). В повечето
случаи се монтира на конструкцията, на която са разположени соларните
панели, за да има същия ъгъл на наклона, като на соларните панели. Тип
сензор – монокристален силициев, работно напрежение – около 70 mV при
1000 W/m2, околна температура -40°C до +85°C;

A

В

Фиг. 4. Сензор за слънчева радиация (А) и за температура(В) – Fronius Irradiation Sensor

• Компютър с инсталиран софтуер Fronius Solar.access – интелигентен
софтуер за запис, архивиране и анализ на данни. Използват се диаграми и
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графики, поддържа експортиране на данни за конкретен период във файл.
Минимални системни изисквания: Процесoр Intel Pentium 4, 1300 MHz,
1024 MB RAM, 600 MB свободно място на твърдият диск; LAN свързаност
до Fronius Datalogger Web; операционна система Microsoft Windows
2000/XP/Vista/7/8/8.1 с Internet Explorer 6;
• Fronius SOLAR.WEB. Fronius SOLAR.WEB – безплатен уеб базиран портал
на Fronius. Той има за цел за запис, архивиране, анализ на данните, следене
в реално време на фотоволтаични централи. В случая се използва за следене
в реално време на данните от метеостанцията. Използват се диаграми и графики. Ако има проблем, като липса на връзка до някой сензор, системата
алармира чрез e-mail.

3.2. Експериментални данни от системата за мониторинг и оценка на
енергийния потенциал от слънчева енергия за сградата на БСУ
С помощта на изградената система могат да бъдат получавани данни за слънчевата радиация в реално време през пет минути. Като демонстрация на възможностите
на системата на Фиг. 5 са показани снети данни от системата за стойността на
слънчевото греене (W/m2) за определен ден от годината и за определен период от деня.

Фиг. 5. Данни за слънчевото греене за определен период от деня

Заключение
Получените от системата данни позволяват извършването на анализ на реалния ресурс от възобновяема енергия за продължителен период от време, който може
да се усвои от фотоволтаична централа, разположена на сградата на БСУ. Това ще
даде възможност да се получи реална преценка за необходимостта от изграждане на
централи от различен тип за производство на електроенергия от ВЕИ. Изградената
система дава възможност за провеждане на редица изследвания, както и на полезен
и атрактивен учебен процес.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДАКТИЛОСКОПНИ СЛЕДИ
НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ С ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ЦИАНАКРИЛАТНИ ПАРИ
доц. д-р Силвия Лецковска
Красимир Петков
Бургаски свободен университет

STUDING OF FINGERPRINT TRACES BY USING
CYANOACRYLATE FUMES
Assoc. Prof. Silvija Letskovska, PhD
Krasimir Petkov
Burgas Free University
Abstract: In this work the results of the study for developing fingerprints are shown. In the
study the method of fumigation with Cyanacrylate fumes is used. Traces of fingerprints on
different types of surfaces - glass, wood and metal are examined.
Key words: fingerprint, processing of fingerprints, forensic technique.
Въведение
Практиката показва, че повече от 40% от експертизите и изследванията, проведени в експертните криминалистични лаборатории са дактилоскопни.
Дактилоскопията, като раздел от трасологията, има за цел изучаването на
строежа на кожата, покриваща дланите, пръстите, стъпалата и другите части на човешкото тяло, образуваща следите от тях върху различни по характер обекти с цел
идентификация на личността. Дактилоскопията включва набор от средства и методи
за събиране, изследване, оценка и използване на тези следи при разследването на
престъпленията. Обекти на дактилоскопията са папиларните линии върху кожата на
човека, следите, които се образуват от тях, отпечатъците, които се вземат от определени категории лица (при рагистрация или при идентификация), отпечатъци и копия
на следите, образувани от папиларните линии (обемни, повърхностни).
Следите от пръстови отпечатъци могат да се обединят в три групи:
• видими следи, образувани от вещества, намиращи се върху кожата (мастило, боя, масла, замърсяване, кръв и др.);
• слабовидими следи, образувани от потомастните отделяния на кожата върху гладки, твърди, непопиващи повърхности и не образуващи добър контраст върху следовъзприемащата повърхност;
• невидими следи, образувани от потомастни отделяния на кожата върху
хигроскопични повърхности (хартия, картон и др.).
Една от най-трудните задачи при дактилоскопните изследвания е проявяването
и фиксирането на слабо видимите и невидими следи, състоящи се от естествени секрети на жлезите с вътрешна секреция, мастните и потни жлези на човешката кожа.
Решаването на тази задача изисква избор на подходящ метод на проявяване на следите.
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I. Проявяване на дактилоскопни следи от пръстови отпечатъци с използване на цианакрилатни пари
Методите, които се използват за проявяване на дактилоскопни отпечатъци
могат да бъдат класифицирани като визуално оптични, физични, химични, физикохимични и микробиологични.
Един от химичните методи за изследване, намерил приложение в практиката,
се базира на използването на цианакрилатни пари (метод на опушване). Този метод
е универсален метод, основан на реакцията на парите с аминокиселините и водата
от потно-мастното вещество на отпечатъка с образуване на млечнобели следи – полимери на повърхността на обекта, устойчиви на слаби механични въздействия и
влага.
Ефирите на цианакрилатната киселина (цианакрилатът) влизат в състава на
много лепила, но най-добре е да се използва „чист” цианакрилат. Той е подходящ за
проявяване на следи от ръце върху повърхности от полиетиленови филми, целофан,
пластмаса, различни метали и сплави, полирана дървесина, картон, стъкло, импрегнирана хартия (бяла, цветна, гланцова, копирна), тъкани, изкуствена кожа.
Методът позволява проявяването както на свежи, така и на значително по-стари следи (до няколко месеца). На порести повърхности, такива като хартия, дървесина и други, този метод не трябва да се ползва. Не трябва де се забравя и факта, че
след използването на този метод е невъзможно прилагане на медико-биологично
изследване на потомастното вещество.
За проявяването на дактилоскопни следи най-често се използват композиции,
съдържащи в състава си цианакрилат:
• чист цианакрилат (обикновено е в комплект с цианакрилатни камери);
• цианакрилатни пластини (пакети) и тръби (касети за горелки) – използват
се основно на мястото на произшествието.
Проявяването на дактилоскопни следи с цианакрилатни пари се извършва в
затворен обем. На съвременното ниво на развитие на криминалистичната техника се
избягва използване на подръчни материали (стъклени съдове, аквариуми, полиетиленови пакети) за сметка на специални камери за проявяване с или без наличие на
вакуум.
Цианакрилатните камери, работещи при атмосферно налягане, са лабораторни
и портативни – за еднократно и многократно използване (за работа на мястото на
произшествието). Вакуумните цианакрилатни камери са предназначени за проявяване на следи във вакуум. По принцип представляват метална тръбна констукция, в
която се разполагат обектите, имат нагревател за съда с цианакрилат и система за
овлажняване на вътрешното пространство. Предимствата им в сравнение с тези, работещи при атмосферно налягане са:
• ниска температура на изпарение на цианакрилата, което намалява скоростта на полимеризация и повишава чувствителността на метода;
• изключване от процеса на полимеризация на „фоновия” катализатор,
обусловен от наличието на атмосферна влага, който може да предизвика
полимеризация, която не е свързана с наличието на потно-мастно вещество;
• равномерно разпределение на парите на изпаряемия цианакрилат в целия
работен обем и като следствие на това – равномерно проявяване на следите, независимо от разположението им в работната камера;
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практически отсъствие на вероятност за „препроявяване” на следи;
ефективно проявяване на следи не само във вътрешни равнини на изследвания обект, но даже на плътно контактуващи повърхности.
Използват се също цианакрилатни пластини и тръби. Цианакрилатните пластини (пакети) се използват се основно на мястото на произшествието, а не в лабораторни условия. Цианакрилатните тръби се ползват предимно на мястото на произшествието за проявяване на следи на места като автомобилни повърхности (стъкла,
врати и др.).
•
•

Цианакрилатните пари взаимодействат с пото-мастното вещество на следите. Това
определя и общите етапи в методиката на работа при проявяването на следите, а те са:
•
изследваният обект се поставя в затворен обем с наличие на пари на цианакрилатната киселина;
•
изпарението е активно, ако цианакрилатната композиция е подгрята;
•
при подгряване без използване на вакуум процесът на полимеризация
започва не само върху пото-мастното вещество на следата, но и върху
всички повърхности в затворения обем. Това може да доведе до „забиване” на папиларните линии, затова при проявяването на следи при атмосферно налягане трябва да се контролира.
При използване на цианакрилатна камера (без вакуум) проявяването обектите
се разполагат в нея без да контактуват един с друг. Освен подходящ съд с нужното
количество цианакрилат (от 10 до 40 капки в зависимост от обема на камерата и
броя обекти) се използва и съд с гореща вода, ако не е предвидено автоматично овлажняване на вътрешното пространство.
Поддържа се влажност около 80%. Средно процесът на проявяване е 20÷40 минути, но трябва постоянно да се следи за нивото на полимеризация на цианакрилата
на всеки 3÷5 минути.
Времето за проявяване на следите зависи от давността им, количеството обекти, количеството цианакрилат, конструкцията на камерата. Цианакрилатните пластини са много удобни за мястото на произшествието, ако обектът не е голям. Те се
поставят в полиетиленов пакет заедно с обекта, пакетът се залепва херметично, като
въздухът се оставя вътре.
За работа на мястото на произшествието се ползват специални полиетиленови
камери, имащи специална конструкция, на която се надява полиетиленов калъф със
специално херметично захващане. Вътре могат да се разположат обектите и да се
отвори цианакрилатната пластина и при необходимост чаша гореща вода. Камерата
е от прозрачен полиетилен за следене на процеса на проявяване.
Проявяването на цианакрилатни следи е получаване на белезникаво вещество
и в повечето случаи то е слабо контрастно за дактилоскопни изследвания. Те може
допълнително да се обработят с дактилоскопни прахове с тъмен цвят (на метални
повърхности трябва да се ползват немагнитни дактилоскопни прахове). При необходимост може да се ползват луминесцентни прахове или течности. При това трябва
да се помни, че всяка допълнителна обработка е най-ефективна в течение на 30 минути след завършване на процеса на проявяване. Освен това, използването като
контрастиращо вещества на прахови или оцветяващи разтвори, може да затрудни
провеждането на пороскопично изследване. Цианакрилатът е токсично вещество.
За да се предотврати разваляне на следата не се разрешава използването на
дактилоскопни прахове от всички видове при проявяване на следи на влажни
(мокри), силно замърсени, лепкави и мазни повърхности.
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Влажните повърхности щателно се изсушават до пълно отделяне на влагата,
след което се обработват с прахове. За откриване на „стари”, подсъхнали следи, се
ползват или дактилоскопни прахове с добавка на лепила, или следите изкуствено се
овлажняват с помощта на парна вана, пари на разтворители (бензин, ацетон и др.) и
след определен период от време се обработват с дактилоскопен прах.
II. Експериментално изследване на пръстови отпечатъци върху различни
повърхности с използване на цианакрилатни пари
2.1. Условия на провеждане на експеримента
Целта на настоящото изследване е да се установи каква е възможността за откриване и изземане на дактилоскопни следи в случаи на извършване на определени
процесуално следствени действия като част от провеждано разследване за установяване на извършителя на престъплението и документиране на престъпната му дейност, съгласно законоустановения ред. Цели се също да се оцени качеството на следите (пръстовите отпечатъци) и определи годността им за идентификация. За откриване, фиксиране, изземване и проявяване на дактилоскопни следи с помощта на
цианакрилатни пари бяха използвани обекти с гладка повърхност – стъкло, метал и
дърво. Изследванията бяха проведени при следните условия:
• Пробите се изследваха в камера със стъклени стени, снабдена с аспиратор
за отвеждане на парите (Фиг. 1). Камерата има и влагомер, включващ термометър, нагревател и датчик;
• В камерата се постави съд с цианакрилат (каноколит), с размерите на капачка, а над него бе монтиран вентилатор;
• На определено място в камерата бе поставен и съд с вода, осигуряваща
необходимата влажност;
• Преди провеждане на всеки опит камерата се почиства, след което в нея
свободно се впръсква силикон за предотвратяване на полепването на пари
по стените ù;
• В хода на изследване на следовъзприемащите обекти в камерата се поддържа относителна влажност около 60 % и температура около 510С.

Фиг. 1. Камера за проявяване на дактилоскопни следи чрез опушване с пари
2.2. Резултати от експериментите
Проявяване на дактилоскопни следи се наблюдава след около 30 минути от началото на експериментите, при положение, че пълната им продължителност е в рамките на 90 минути.
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2.2.1. Следи върху стъкло, проявени 2, 72 и 240 часа след полагане върху
следовъзприемащия обект.
•
След 2 часа: дактилоскопната следа се наблюдава върху следовъзприемащия обект при използване на косо падаща светлина под ъгъл 45-60 0С. Не
се налага до проявяване с оцветител. Ясно се наблюдават дактилоскопни
линии, общите и частните признаци. Изземва се чрез фотографиране.
Иззетата следа е годна за идентификация (Фиг. 2, А);
•
След 72 часа: при оптично наблюдение на следата частните признаци не
се наблюдават добре, т.к. е налице фоново замърсяване (следовъзприемащата основа е замърсена). След до проявяване с черен магнитен дактилоскопен прах се наблюдава годна за идентификация следа. Иззема се чрез
фотографиране (Фиг. 2, В).;
•
След 240 часа: при оптично наблюдение на следата частните признаци не
се наблюдават добре, поради фоново замърсяване. След до проявяване с
черен магнитен дактилоскопен прах се наблюдава годна за идентификация следа. Иззема се чрез фотографиране (Фиг. 2, С).
А

В

С

Фиг. 2. Дактилоскопни следи, проявени 2, 72 и 240 часа
след полагане върху стъкло

2.2.2. Следи върху дърво, проявени с цианакрилатни пари 2, 72 и 240 часа след
полагане върху следовъзприемащия обект (Фиг. 3, А, В, С). След обработката на
трите обекта с цианакрилатни пари се наблюдава наслагване около местата, където
са положени следите. При оптично изследване се наблюдават дактилоскопни линии,
не се различават общи и частни признаци. Следите бяха до проявени с черен магнитен прах. На наблюдаваните дактилоскопни линии не се различават общи и частни
признаци. Изземват се с желатиново фолио, т.к. повърхността не е гладка. При иззетите с фолио следи отново не се наблюдават общи и частни признаци. И в трите
случая дактилоскопните следи са негодни за идентификация.
А

В

С

Фиг. 3. Дактилоскопни следи, проявени 2, 72 и 240 часа
след полагане върху дърво
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2.2.3. Следи върху алуминий, проявени с цианакрилатни пари 2 и 72 часа след
полагане върху следовъзприемащия обект (Фиг. 4, А, В).
•
След 2 часа: поради това, че алуминият е бял, при оптично изследване на
проявената следа трудно се различават общите и частните признаци. Това
налага до проявяване с оцветител – черен магнитен прах. Визуално добре
се различават общите и частните признаци. Снемането на следата е с желатиново фолио. На нея следа ясно се различават общите и частните
признаци на дактилоскопната следа. Следата е годна за идентификация.
Извършената повторна обработка на следата с черен дактилоскопен магнитен прах дава дактилоскопна следа, която се наблюдава по-добре от
първоначално проявената. Снетата повторно следа с желатиново фолио е
годна за идентификация. Това се дължи на състава на желатина (нишесте
и вода), който възбужда (захранва) следата;
•
След 72 часа: визуално лошо се различават общите и частните признаци.
Следата е до проявена с черен магнитен прах и снета с желатиново фолио. При нея не се различават общите и частните признаци. Снетата с желатиново фолио следа е негодна за идентификация. Същият резултат се
наблюдава и при дактилоскопни следи, проявени десет дни след полагането им върху алуминий.
А

В

С

Фиг. 4. Дактилоскопни следи, проявени 2, 72 и 240 часа
след полагане върху алуминий
Изводи
На база на проведеното изследване могат да бъдат направени следните изводи:
•

•
•

Чрез въздействие с цианакрилатни пари сравнително лесно да се откриват и фиксират дактилоскопни следи. Получените при взаимодействието
на цианакрилата и пото-мастния секрет следи са устойчиви („консервирани”);
Когато следовъзприемащата повърхност е с цвят, който контрастира на
белите дактилоскопни следи, те могат да се заснемат (задължително с
мерителна линийка), след което започва тяхното въвеждане;
Когато контрастът е слаб се налага до проявяване с оцветител (в случая
черен магнитен прах), което усложнява процеса на идентификация, т.к.
полученото изображение представлява негатив на дактилоскопната следа.
В тези случаи следата може да бъде снета нееднократно;
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Проявяването се провежда изключително в лабораторни условия;
Възникват затруднения при проявяване, когато следовъзприемащите
обекти са обемни предмети и това налага отделянето на участъците, където са следите;
Методът не е подходящ при следовъзприемащи обекти с пореста повърхност – дърво, хартия. Снетите 2 часа след полагането им върху дърво
дактилоскопни следи са негодни за идентификация. Също така методът
не е подходящ при проявяване на по-стари дактилоскопни следи върху
предмети от алуминий. Снетите 3 дни след полагането дактилоскопни
следи не са годни за идентификация. Подобни резултати се наблюдават и
при хром никеловите сплави. Това се дължи на особеностите на физикохимичните свойства на тези материали.
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА
СОБСТВЕНОСТ ПРИ МЕНАЖИРАНЕТО
НА МУЗИКАЛЕН ЛИЙБЪЛ
доц. д-р инж. Николина Белчева Драгнева
Бургаски свободен университет

SPECIFICS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION
IN RECORD LABEL MANAGING
Nikolina Belcheva Dragneva
Burgas Free University
Abstract: There is no country in the world, where music is not consumed. Music is created
and “used” in any culture and the pieces of music are the products most accessible for
use. The distribution of the musical production is performed free of charge, online in
digital and audio formats via Internet. Netlabels use Creative Commons licenses,
encouraging the sharing and the creative use of the musical works. This enables the
performers to retain full copyrights on their music and to gain popularity at the same
time.
Key words : copyright, record label
Няма страна в света, в която да не се консумира музика, почти всички страни
произвеждат разнообразни музикални форми и стилове. Музиката се създава и
„употребява във всяка култура, следователно може да се каже, че музикалните произведения са най-достъпните за потребление продукти. Според чл.2 от ЗАПСП,
авторското право върху музикални произведения възниква със самото им създаване.
Тези произведения могат да бъдат под материална форма – аудио касета, компакт
диск или др., както и в нематериална форма.
Притежателите на права при музикалните произведения могат да се разделят на две групи:
• Притежатели на авторско право;
• Притежатели на сродни права
Разпространението на музикалната продукция се осъществява безплатно, онлайн в цифрови аудио формати (основно MP3, OGG и FLAC) през Интернет. Този
вид дистрибуция цели популяризиране на изпълнителите, чрез безплатно изтегляне
на музикалните им творби, и чрез включването им в сетове, подкасти и видеоклипове. Нетлейбълите използват лицензите на Криейтив Комънс, насърчаващи
споделянето и творческото използване на произведенията. Това позволява на изпълнителите да запазят пълни авторски права върху музиката си и едновременно с това
да придобият популярност.
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Обикновено се наблюдава наслагване на правата и наличие на няколко притежателя на тези права.
•
Икономическите права на композитора;
•
Икономическите права на артистите изпълнители;
•
Икономически права на продуцента на звукозаписи;
•
Икономически права на радио и телевизионните организации.
Съществува един доста съществен недостатък в ЗАПСП, който пропуска
правото на артистите изпълнители, продуцентите на звукозаписи и радио
и телевизионните организации сами да използват своите изпълнения,
звукозаписи, програми;
•
Икономически права на музикалният издател;
Сред различните видове права са правото на изпълнение и право на копиране или “print right’, механичните права и синхронизиращите права;
•
Механичните права се отнасят до: възпроизвеждане и разпространение на
музикалното произведение авторски права на звуков носител;
•
Право на синхронизиране се отнася до: правото на запис на музикалното
произведение в синхронизиране с картините на аудиовизуално произведение, като филм, телевизионна реклама или видео продукция.
Съществуват безброй канали предлагащи разнообразие от музика. Музикалните произведения са достъпни от безпрецедентен брой източници и е очевидно, че
хората слушат и ценят музиката.
Най-разпространеният начин за слушане на музика е „гледането” т.е. гледане
на музикални видео клипове на компютър и през мобилен телефон.
В обобщение потребителите използват множество устройства и източници за
слушане на музика, затова индустрията трябва да продължава да се адаптира при
това с бързи темпове, за да отговори на тези потребности и потребителски нагласи
(фиг.1) [1].
Потребителски нагласи и музика
са платили за свалянето на цял дигитален
албум.

10%

са платили за музика свалена от
интернет;

20%

свалят или използват мобилно
приложение за музика;

20%

качват музика в интернет чрез мобилно
приложение;

20%

гледат музикални видеоклипове на
телефоните си;

20%

качват музика от компютрите си в
интернет;

25%
50%

свалят музика през торенти;
гледат музикални видеоклипове на
компютъра си;

60%
0%

10%

20%

30%

40%

Фиг. 1. Потребителски нагласи и музика
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Начините на разпространение на музикални произведения може да се обобщят
в следните няколко варианта:
1. Музика на CD и DVD
2. Онлайн музика
3. Трафик услуги
4. Видео услуги и социални мрежи
5. Мобилни приложения
Потребителите активно слушат музика и са готови в определена степен да плащат за нея, като това зависи от фактори като възраст и регион.
Традиционните начини за слушане на музика все още се използват и са популярни. Потреблението на музика е най-разпространено в интернет и усилията на
музикалната индустрия трябва да се насочат в тази среда. Мобилните приложения
за другият източник за приходи в музикалната индустрия .Множеството източници
на музика обаче водят до липса на интеграция, което в определена степен затруднява генерирането на приходи за музикалната индустрия [2].
Музикална индустрия в България
В България музикалният бизнес се развива от началото на 90-те години. До
1989 г. в България съществува държавен монопол на една национална звукозаписна
компания с едно звукозаписно студио „Балкантон”.
След приемането на закона за авторско право и сродните му права (ЗАПСП)
през 1993 г. и регламентирането на дейността на организациите за колективно управление на права (ОКУП), съгласно чл. 40 от закона, нарастват броя на компаниите. произвеждащи лицензирани музикални продукти.
В звукозаписната индустрия в България присъстват 42 компании, които издават и разпространяват лицензирани продукти на големи музикални лейбъли и продуцират български музикални изпълнители.
Пазарът на музикална продукция в страната се разширява, паралелно с подобряването на икономическите показатели за страната, увеличаване на покупателната способност на населението, по-успешното правоприлагане на законодателството в резултат, на което се увеличава събираемостта по договорите, сключени между
ползвателите на музикална продукция и организациите за колективно управление
на авторски права- Профон и Музикаутор.
•
ПРОФОН
Профон е дружество за колективно управление на сродни права в музиката.
Дружеството е с нестопанска цел и е създадено, за да защитава и управлява правата
на продуцентите на звукозаписи и артистите-изпълнители. ПРОФОН е част от клуба на Световните организации за колективно управление на права в Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI) и има директни договори за
взаимно представителство със сродни организации от цял свят.
Организацията управлява най-големия музикален каталог у нас, като представлява 90 % от българския и световен музикален репертоар, включително и звукозаписите на трите мейджър музикални компании в световен мащаб (Universal Music
Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), наред с над 30 000 независими чуждестранни лейбъли, както и репертоара на над 180 от най-изявените български изпълнители, групи, музикални компании и продуцентски къщи [3].
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• МУЗИКАУТОР
Музикаутор е сдружение за колективно управление на авторски права на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика, и музикални издатели. Като:
1. представлява над 2500 български автори.
2. представлява и бива представляван от 64 чуждестранни авторски дружества. На база на тези договори Музикаутор представлява авторите от
близо 100 страни в света.
3. е единствен представител в България на тези организации, единствено
дружество, оторизирано да защитава правата на авторите – членове на
посочените дружества от съответните държави и да отчислява възнаграждения към тях.
4. Подписване на договор с Музикаутор гарантира на ползвателите легалното ползване на музика с уредени авторски права на почти целия световен
репертоар [4].
Развитието на звукозаписните компании и музикалните продуценти през последните години се характеризира с преструктуриране на дейността, на някои фирми –
от издателска и продуцентска дейност към лансиране на собствени медии (радиостанции и специализирани кабелни телевизионни канали).
Вертикално интегрирана музикална компания – Пайнер е единствената музикална компания в България, която има затворен цикъл на производство. дейността и
включва продуциране, звукозапис (аудио и видео касети, DVD), дистрибуция, печатарска дейност (обложки и плакати), импресарско звено (концерти и турнета), звено
монтаж и управление на сцената, два телевизионни канала, снимачни екипи за производството ма музикални и видеоклипове.
Патентното ведомство на Република България е национален орган за правна
закрила на обектите от индустриалната собственост.
Марката представлява знак, който може да бъде представен графично и чиято
основна функция е да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други
лица.
Правото върху марка се придобива чрез регистрацията й, считано от датата
на подаване на заявката.
Регистрацията действа за срок от десет години, считано от датата на подаване на заявката, и може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от
десет години срещу заплащане на такса [5].
Housecast Records е музикален лейбъл за електронна музика с приоритет deep
& tech-house. Основната идея зад лейбъла е да се подкрепят младите и талантливи
български артисти като им се даде възможност да работят заедно с утвърдилите се в
жанра имена.
Housecast Records е една от музикалните компании в България, чиято дейност
включва продуциране, дистрибуция, печатарска дейност, импресарско звено (клубни мероприятия) и радио предавания.
Регистрацията на марката на тази компания в БПВ дава редица предимства за
защита на интелектуалната собственост. Правото върху марка е изключително право, което включва правото на нейния притежател да я използва, да се разпорежда с
нея и да забранява на трети лица да я използват без негово съгласие.
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Фиг. 2. Марка на компанията Housecast Records
Основните клаузи в договора между лейбъла и артиста са:
1. предаването на пълните права за дистрибуция в какъвто и да е формат;
2. предаване на финалната версия на продукцията към лейбъл;
3. дистрибуцията ще се осъществи в глобален мащаб;
4. лейбълът ще предостави 50% от приходите на артиста.
Правата върху интелектуалната собственост представляват крайъгълен камък
на европейската икономика и основен двигател за нейния бъдещ растеж. Само през
2009 г. почти 9 % от БВП на ЕС бе произведен от десетте най-големи европейски
компании. През 2006г. творческите отрасли, основаващи се на авторските права,
като например софтуер, книгоиздаване, периодика, музика и филми, осигуриха
3,3 % от европейския БВП.
Известни са множество актове, чиято цел е да се гарантират авторските права
и сродните им такива на автори, изпълнители и продуценти.
АКТА е многостранно международно търговско споразумение за опазване на
интелектуалната собственост в Интернет и представлява опит да се въведе ред на
пазара за информация и информационни технологии и стоки, основани на информационните технологии. Протестите против клаузите на АКТА са свързани с това че
се счита че те няма да ограничат пиратството, а ще доведат до цензура на българското интернет пространство.
Литература:
[1.] Nielsen music enterprises
[2.] http://copyrights.bg/
[3.] http://www.prophon.org
[4.] http://www.musicautor.org
[5.] http:// www.bpo.bg
[6.] Иванов, Р. Защита на интелектуалната собственост при менажиране на музикален лейбъл СНТ, БСУ, 2012.
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СИГУРНИ ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА БСУ
гл. ас. д-р Димитър Минчев
Център по информатика и технически науки
Бургаски свободен университет

SECURE INTERNET ELECTRONIC PAYMENTS
IN BFU E-SERVICES PLATFORM
Assist. Prof. Dimitar Minchev, PhD
Faculty of Computer Science and Engineering
Burgas Free University
Резюме: В настоящата публикация е представено приемане и обработване на
сигурни електронни плащания през Интернет в платформата за електронни услуги
на БСУ посредством платежната система на Банковата организация за разплащания с използване на карти – БОРИКА.
Ключови думи: БОРИКА, БАНКСЕРВИЗ, е-commerce, Visa, MasterCard, платежен
портал, gateway, търговец
Abstract: In this publication, accepting and processing secure Internet electronic
payments in the e- services BSU platform is presented. The payment system of the Bank
organisation for payments initiated by cards, so called - BORIKA, is used.
Keywords: BORIKA, BANKSERVIC, е-commerce, Visa, MasterCard, payment portal,
gateway, merchand.

Електронни плащания
От месец септември 2014 в платформата за електронни услуги на Бургаският
свободен университет е налична възможност за сигурни електронни плащания през
Интернет. Чрез тази нова услуга студентите на БСУ могат да заплащат своите
семестриални и/или административни такси. На фиг.1 е показано менюто, което е
достъпно за студентите желаещи да се възползват от новата електронна услуга.
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Фиг. 1. Електронни плащания
Бургаският свободен университет приема електронни плащания посредством
платежната система на Банковата организация за разплащания с използване на карти, наричана за краткост БОРИКА. Сумите постъпват по сметката на БСУ чрез виртуалния ПОС терминал за електронни разплащания на ТБ „Алианц Банк България”.
За преводи
на суми по интернет не се заплащат допълнителни такси или комисионни.
Плащането може да става с дебитна или кредитна карта и е за всички видове такси.
Заплащане на административни такси
При избор за заплащане на административни такси, платформата за електронни услуги на БСУ предлага избор, както на вида такса, така и на дисциплината, ако
таксата е за ликвидация. На фиг. 2 е показан екран за заплащане на административна такса.

Фиг. 2. Заплащане на административна такса
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Заплащане на семестриални такси
При заплащане на семестриална такса, платформата за електронни услуги на
БСУ, дава възможност за избор на начина на плащане – еднократно или разсрочено
плащане на две вноски. За всеки избор системата изчислява сумата, която трябва да
бъде преведена, като при просрочие на плащането се начислява лихва. На фиг.3 е
показан екран за заплащане на семестриална такса.

Фиг. 3. Заплащане на семестриална такса
Извършване на плащането
Разплащателната система БОРИКА работи с дебитни и кредитни карти VISA и
MASTERCARD. При избор на „Плащане“ платежната система извършва проверка
на наличностите по картата и изпраща на клиента съобщение в зелен цвят за успешно плащане, ако транзакцията е успешна. При „Отказ“ системата връща съобщение
в червен цвят. На Фиг. 4 е показан екран за въвеждане на данните на платеца в платформата на БОРИКА. На Фиг.5 е показан екран при отказано плащане.

Фиг. 4. Платформата на БОРИКА
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Фиг. 5. Отказано плащане
Кога плащането е обработено ?
Плащанията чрез електронната платежна система на БОРИКА постъпват по
сметката на БСУ в рамките на няколко работни дни. Можете да сте сигурни, че вашето плащане е обработено, след като в „история на плащанията” намерите издадена за него фактура.
Обмен на съобщения
Обменът на съобщения между сайта на търговеца (БСУ) и акцептиращия и
платежен сървър на сайта на БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ става посредством браузъра
на картодържателя с помощта на метода REDIRECT. На Фиг. 6 е показана схемата
на изпращане на съобщение от сървъра на търговеца към сървъра на БОРИКА БАНКСЕРВИЗ.

Фиг. 6. Обмен на съобщения
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Предаването на данни от търговеца – БСУ към БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ става
посредством съобщение от структурирани данни, наричано BOReq. Данни от акцептиращия и платежен сървър на БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ се получават в съобщение
от структурирани данни с име BOResp.
Програмна част
С цел приемане и обработка на сигурни електронни плащания през Интернет
посредством платежната система на Банковата организация за разплащания с използване на карти, гл. ас. д-р Димитър Минчев, разработи и внедри в платформата
за електронни услуги на БСУ инструментариум за работа с електронната платежна
система на БОРИКА.
Този програмен интерфейс, позволява:
• Иницииране на криптирани заявки за плащане подписани с частен ключ
към акцептиращия и платежен сървър на сайта на БОРИКА;
• Получаване на отговор на предходно инициирана заявка и проверка с
публичен ключ на отговора от БОРИКА;
• Защитена страница при завръщане от платежната система на БОРИКА в
платформата за електронни услуги на БСУ;
• Издаване на платежни документи – фактури, на извършените плащания.
Вътрешни правила
В БСУ е въведена вътрешна организация на документооборота с цел обработка
на постъпили електронни плащания за семестриални и/или административни такси,
чрез платформата за електронни услуги към БСУ, както следва:
1. Студентът инициира заявка за електронно плащане в платформа за електронни услуги на БСУ. Платформата изпраща: уникален номер на транзакцията, основание за плащане и сума към системата за електронни плащания БОРИКА.
2. БОРИКА извършва плащането (т.1) към сметка на БСУ в Банка Алианц до
3 работни дни.
3. Ежедневно ФСО изготвят извлечение на постъпилите по сметката (т.2) във
виртуалния ПОСТ терминал на БСУ в Банка Алианц. Извлечението е в
електронен формат (Excel) и се предоставя на началник отдел ИО.
4. ИО отразява всички плащания за деня, като актуализира студентската база
данни, използвайки уникалния номер на транзакцията от извлечението на
ФСО (т.3). ИО дава последователно номера на фактури за всяко плащане,
като записва този номер заедно със сумата в студентската база данни.
5. След т.4 (актуализиране на базата данни), в платформата за електронни
услуги, студентът може да види „История на плащане” и да разпечата
своята фактура.
6. ИО разпечатва фактури за всички транзакции през деня.
7. ИО предава разпечатаните фактури (т.6) за проверка в ФСО в рамките на
деня.
8. При откриване на пропуск по т.7, ФСО информира своевременно ИО за
корекция.
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Заключение
В настоящата публикация е представено приемане и обработване на сигурни
електронни плащания през Интернет в платформата за електронни услуги на БСУ
посредством платежната система на Банковата организация за разплащания с използване на карти – БОРИКА.
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КОНСУМИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ НА БСУ
гл. ас. д-р Димитър Минчев
Център по информатика и технически науки,
Бургаски свободен университет
BFU E-SERVICES CONSUMING
Assist. Prof. Dimitar Minchev, PhD
Faculty of Computer Science and Engineering, Burgas Free University
Резюме: В настоящата публикация е представено консумирането на електронните услуги на Бургаски свободен университет, посредством специално разработен
за целта приложен програмен интерфейс. Показани са няколко мобилни приложения разработени с цел демонстриране на употребата на създадения инструментариум.
Ключови думи: БСУ, е-услуги, консумиране на услуги, JSON.
Abstract: In this publication, Burgas Free University e-services consuming, by means of a
specially designed Application Programming Interface (API), is presented. Several mobile
applications designed to demonstrate the usage of the tool, is shown.
Keywords: BFU, e-services, services consuming, JSON.

Проектът
Консумирането на електронните услуги на БСУ е част от работата на преподавателя гл. ас. д-р Димитър Минчев в екипа на научно-изследователски проект с вътрешно финансиране на Бургаски свободен университет с номер 4 за 2014 година,
озаглавен „Клуб за приложно програмиране в БСУ”. Ръководител на проекта бе доц.
д-р Веселина Жечева.
Екипа по проекта бе в състав: преподавателя от Центъра по информатика и
технически науки към Бургаски свободен университет - гл. ас. д-р Димитър Минчев,
началник отдел „Информационно осигуряване” – Елка Мавродиева и системният
администратор от отдел „Информационно осигуряване” – Емил Ганчев. В проекта
участваха също така и 11 студенти от Центъра по информатика и технически науки
към Бургаски свободен университет, съответно: 4 от специалност „Софтуерно
инженерство“ и 7 от специалност „Информатика”.
Целта на проекта е създаване на студентски клуб по приложно програмиране в
БСУ и разработване на приложения за нуждите на университета. Създаването на
студентски клуб по приложно програмиране, в който студентите да изучават разработването на приложения във визуална среда, беше изцяло в отговор на инициатива
и желание на студенти от 1 и 2 курс на специалностите Информатика и компютърни
науки и Софтуерно инженерство. Той ще доведе до повишаване качеството на
обучението по програмиране чрез създаване на условия за самостоятелна подготов232
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ка. Като част от тази подготовка студентите се включват в разработване на реални
приложения за нуждите на БСУ чрез платформата Microsoft .NET.
Разработени услуги и програмни продукти
BFU E-SERVICES API 1.0
Приложен програмен интерфейс „BFU E-SERVICES API 1.0“ имплементиращ
сервизи за предоставяне данни от електронните услуги на Бургаски свободен университет. Услугите се предоставят в формат JavaScript Object Notation [1]. JSON [2]
форматът e текстово базиран отворен стандарт създаден за човешки четим обмен на
данни. Първоначално той е създаден от Дъглас Крокфорд и описан в документа
RFC4627 [3]. Използвайки този инструментариум разработчици на приложения
могат да създават продукти за настолни или мобилни приложения консумирайки
предоставяната услуга. Използваните програмни средства за реализацията на приложния програмен интерфейс „BFU E-SERVICES API 1.0” са: SQL, PHP и JSON. На
фиг.1 е показан сайта на приложения програмен интерфейс „BFU E-SERVICES API
1.0“, който съдържа детайла информация и спецификация на инструментариума,
предназначен за разработчиците и поясняващ им как да ползват услугата. Повече
информация за продукта е достъпна в Интернет на адрес: http://e-services.bfu.bg/api/

Фиг. 1. Приложен програмен интерфейс „BFU E-SERVICES API 1.0“
Приложен програмен интерфейс „BFU E-SERVICES API 1.0“ се използва
например в новия сайт на БСУ. На страниците „Академичен състав“ в четирите центъра на БСУ с цел зареждане на информацията за преподавателския състав. На
фиг.2 е показана страницата на преподавателя гл. ас. д-р Димитър Минчев в
„Академичен състав” на „Центъра по информатика и технически науки” от новия
сайт на БСУ.
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Фиг. 2. Страница на преподавателя гл. ас. д-р Димитър Минчев
в "Академичен състав" на "Центъра по информатика и технически науки"
BFU e-Services API
Мобилно приложение консумиращо услугите на приложния програмен интерфейс „BFU E-SERVICES API 1.0“, предназначено за операционна система Windows
Phone, разработено със средствата на Microsoft технологиите: .NET Framework,
Visual Studio и програмният език C#. На фиг.3 е показано мобилното приложение
„BFU e-Services API“ публикувано в магазина за приложения на Microsoft от
гл. ас. д-р Димитър Минчев. Повече информация за продукта е достъпна в Интернет
на адрес: http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/bfu-e-services-api/c1aa635754ec-4a91-af91-444c0e0d713b

Фиг. 3. Мобилно приложение „BFU e-Services API“
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БСУ Е-услуги
Мобилна версия на Електронните услуги на Бургаски свободен университет
предоставя на студенти и преподаватели от висшето училище достъп до информация за учебен график и изпитна сесия. Мобилно приложение предназначено за операционна система Windows Phone, разработено със средствата на Microsoft технологиите: .NET Framework, Visual Studio и програмният език C#. На фиг.4 е показано
мобилното приложение „БСУ Е-услуги” публикувано в магазина за приложения на
Microsoft от гл. ас. д-р Димитър Минчев. Повече информация за продукта е дос-тъпна в Интернет на адрес: http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/бсу-еуслуги/6b84200b-7c1e-47de-9270-aa330e11c58a

Фиг. 5. Мобилно приложение „БСУ Е-услуги”
Заключение
В настоящата публикация е представено консумирането на електронните услуги на Бургаски свободен университет, посредством специално разработен за целта
приложен програмен интерфейс. Показани са няколко мобилни приложения разработени с цел демонстриране на употребата на създадения инструментариум.
Литература
[6] JavaScript Object Notation в Wikipedia, вж: http://bg.wikipedia.org/wiki/JSON
[7] JSON форматът, вж: https://www.json.com/
[8] RFC4627, вж: http://tools.ietf.org/html/rfc4627
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМАТА
ЗА КОМПЮТЪРНА АЛГЕБРА MUPAD
В ОБУЧЕНИЕТО ПО ВИСША МАТЕМАТИКА
Пенка В. Георгиева
Бургаски свободен университет

APPLYING MUPAD IN UNIVERSITY MATHEMATICS COURSES
Penka V. Georgieva
Burgas Free University
Abstract: In modern university practice, lecturers tend to use new technology. Mathematics
lecturers are no exception. Although the opportunities are numerous, this article examines
the possibilities for including the system for computer algebra MuPad in Mathematics
courses at the Center of Computer Sciences and Engineering at Burgas Free University.
Keywords: MuPAD, university mathematics, multidimensional functions
Увод
В съвременния дигитален свят все по-голям брой преподаватели включват
различни софтуерни продукти и системи в процеса на обучение. В курсовете по
Висша математика на Бургаския свободен университет са използвани няколко компютърни инструмента: Mathematica, Maple и MATLAB, като в настоящия момент се
използва само MATLAB като инженерно насочен, но в същото време полезен и за
студентите, занимаващи се с информатика.
MATLAB е създаден като библиотека за линейна алгебра, базирана на Fortran.
MatLab е програмна среда за извършване на различни пресмятания (числови и символни) и визуализация на получените резултати. [3]
MATLAB се състои от ядро с вградени функции, което динамично се допълва
с пакети приложения:
o
MuPAD [1] (фиг. 1);
o
Simulink;
o
Optimization;
o
Statistics;
o
Fuzzy Logic;
o
Partial Differential Equations;
o
други.v[7]
MuPAD е система за компютърна алгебра система (CAS). Първоначално системата е разработена от изследователската група MuPAD в университета в Падерборн,
Германия, след което е доразвита от компанията SciFace Software GmbH & Co. До
2005 г., версията „MuPAD Light” е безплатна за научни изследвания и образование,
но след закриването на института на изследователската група MuPAD, само версията „MuPAD Pro” остава достъпна и платена. [2]
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MuPad Notebook

Фигура 1. MuPAD в програмната среда MatLab
Ядрото на MuPAD обединява Scientific Notebook и Scientific Workspace. През
2008 година SciFace е закупен от MathWorks и кода MuPAD е включен в Symbolic
Math Toolbox като добавка на MATLAB. На 28 септември 2008 MuPAD е изтеглен
от пазара самостоятелен софтуерен продукт. [6]
Функционалностите, които системата за компютърна алгебра MuPAD предлага
са:
o
o
o
o
o

символични математически пресмятания;
програмен пакет от числени методи;
програмни пакети за линейна алгебра, диференциални уравнения, теория
на числата, статистика и функционално програмиране;
интерактивна графична система, която поддържа включително и възможност за анимация;
език за програмиране, който поддържа обектно-ориентирано програмиране и функционално програмиране. [4], [8]

Най-често използваните команди са достъпни чрез менюта, като записването е
в MuPAD бележник, подобен на текстов редактор, в който се формулират математическите задачи и модели, има възможност за изпълнение на командите, както и възможности за графична визуализация и коментари. (фиг. 2)
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Нов команден

Изпълнение на командите

Въвеждане на команди
Математически функции и
означения

Графики

Фигура 2. Основни менюта в MuPAD
В Центъра по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет MuPAD се използва основно за подготовка на студенти за олимпиадите по
компютърна математика и при моделиране и оптимизиране на процеси.
Безспорните предимства на MuPAD при символни пресмятания и визуали-зация на резултатите са основа за използването му и в процеса на обучение по Висша
математика. Тук ще бъдат показани някои възможности за курса по Висша математика 3. [5]
MuPAD в темата Векторни функции
Примерите 1 и 2 демонстрират визуализирането на тримерна линия.
Да се изобрази графиката на векторната функция.
1.

r
r
r
r (t ) = cos t.i + sin t. j + t.k .

Графиката на тази векторна функция се нарича винтова линия (Helix). (фиг. 3)
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Фигура 3. Визуализация на винтова линия
2.

r (t ) = (t .sin t ; t . cos t ; t ) . (фиг. 4)

Фигура 4. Визуализация на двойна спирала
Дори и само от тези два примера се вижда, че опциите на MuPAD дават възможност за лесно и ефективно построяване на тримерни графики.
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MuPAD в темата Функции на две и повече променливи
MuPAD (както и MatLab) дават възможност за символно диференциране и интегриране. Пресмятане на частни производни е демонстрирано със следващия пример.
Да се пресметнат всички първи частни производни на функцията

f =

x2 + y2 + z2 .

Основно предимство на MuPAD пред MatLAB е възможността за записване на
резултатите по подходящ и разбираем за студентите начин.
Примерите 3, 4 и 5 показват визуализация на повърхнини.
3. Да се изобрази графиката на функцията z = 4 x + y .
2

Графиката на функцията е елиптичен параболоид.

Фигура 5. Графика на z = 4 x + y .
2
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4. Да се изобрази графиката на функцията

Фигура 5. Графика на

z=

z=

1
.
x + y2
2

1
.
x + y2
2

5. Да се изобрази графиката на функцията z = x. y.e

− x2 − y2

.

В MuPAD има възможност за различни изгледи на 3D графиките, както
и за анимираното им разглеждане. На фигури 6а,б,в са показани три различни изгледа на графиката на дадената функция.

Фигура 6а. Графика на функцията z = x. y.e
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Фигура 6б. Графика на функцията z = x. y.e

Фигура 6в. Графика на функцията z = x. y.e
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MuPAD в темата Обикновени диференциални уравнения
Решаването на обикновени диференциални уравнения в MuPAD, независимо
от техния вид, става с една команда – solve(ode(#)).
Например, при решаване на хомогенното обикновеното диференциално уравнение
се получава фамилията от интегрални криви, зависещи от
две константи.

При решаване на нехомогенното обикновеното диференциално уравнение
се общото решение като сума на фамилията интегрални криви,
решение на съответното хомогенно уравнение) и частното решение на нехомогенното уравнение.

Възможно е и изобразяване на решенията на диференциалното уравнение чрез
командата plot::ode2D. На фигура 7 са показани решенията на
,
и

при съответните начални условия.
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Фигура 7. Графично представяне на решенията
на три обикновени диференциални уравнения
На фигура 8 е показано решение на диференциално уравнение в съответното
векторно поле.

Фигура 8. Визуализация на решение на обикновено диференциално уравнение
и векторното поле
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Заключение
Използването на MuPAD в процеса на обучение по Висша математика може да
варира от минимално ниво (например, да се използва понякога за демонстрация на
математически идеи и концепции) до по-високо ниво, при което студентите сами
моделират реални проблеми под формата на курсови задания или дипломни работи.
Бързите промени в компютърните и информационните технологии и големият
брой математически софтуер (Maple, Mathematica, MatLab и др.) са предпоставка за
постепенна промяна на методите на преподаване висша математика.
Литература
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СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ
ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ
Пламен Ангелов Ангелов
Бургаски свободен университет

MODERN TEACHING METHODS IN THE STUDY OF
TECHNICAL ELEMENTS FOR PROTECTION AND SECURITY
Plamen Angelov Angelov
Burgas Free University

Abstract: New methods of forming knowledge is particularly important in the practical
work of students. Proposed technical sequence provides a consistent increase knowledge
and their practical application for security systems. So I think a steady practical thinking
in the desired area.
Keywords: new knowledge methods, diagnostics, practical work

1. Състояние на проблема
При съвременните методи за обучение непременно трябва да бъдат отчетени
двете компоненти на обучението – теория и практика. При диагностика на технически системи за охрана и сигурност от особенна важност е синхрона между тези
две компоненти. Известно е, че практика лишена от теоретична основа няма градивен характер, както и теория лишена от практика не предизвиква трайни знания. В
представеният материал се застъпва един пракко-приложен подход за представяне
на известната теория. Този нов начин на представяне съчетава всички практикоприложните аспекти и показва на студентите реални практически реализации. Това
дава основа директно да припложат натрупаните знания. В случая важни са не-само
теоретичните умения на студентите но и тяхната способност да приложат тези умения на практика. Това прилагане е от особенна важност за реализацията на студентите след завършване на тяхното обучение [1]. Предложеното затвърждаване на
теоретичните знания на практика е съпроводено с различни дейности през време на
обучителния процес. Синхронът между теорията и практиката в лекциите и лабораторните упражнения е от особенно значение за трайността на преподаваните знания.
В повечето случай висшето обучение не предлага обучение по различни умения, това обучение показва начина за прилагането на теоретичните подходи на практика. В
предложеното обучение учебната програмата застъпва приложението на охранителни системи и техните параметри. Тези знания се прилагат на практика в предвиде246
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ните лабораборни и семинарни упражнения. Този подход предвижда синхрон между преподавания теоретичен материал и практическите изследвания от студентите.
Подобен синхрон спомага за бързата диагностика и представя добър подход за изследване на елементите на техническите системи за охрана и сигурност. Това води
до много добри и трайни знания у студентните.
От голямо значение е и планирането на учебната програма, предложените
учебни графици и воденето на учебните занятия. Тази програма следва структурата
на курса и затвърждава синхрона между теорията и практиката в обучението. Практичесната насоченост на предложената учебна програма води до трайни резултати в
обучението на студентите. Естеството на практическата работа затвърждава натрупаните до момента знания, създава и стабилна основа за изграждане на инженерният анализ.
Като товар на линейните аудио усилватели се използва високоговорител. Тези
високоговорители представляват електродинамични системи, които при изменението на работната честота променят своите параметри. Подобна зависимост се наблюдава и при озвучителните тела, които са съставени от два или повече високоговорителя. Тази честотна зависимост е индикация за неравномерност в динамичната характеристика. Това се отразява на работа на усилвателя, като при някои хибридни
аудио усилватели се налага потискане на входният сигнал (режим “mute”). Подтискането на входния сигнал се наблюдава при скокообразното му изменение, както и
при превключването на режима при хибридните усилватели – клас G и клас H. При
това натоварване на усилвателя товарът може да има както капацитивен така и индуктивен характер [1].
2. Практико приложна последователност на обучителния процес
В процеса на техническото обучение всяко решение е свързано с комплексна
работа и включва начални знания в различни технически области. Важно условие за
подобна последователност е предварителната подготовка на студента. В случай че
предварителната подготовка не е създала трайни знания ще се получи несъвместимост между получените и очаквани резултати. В този смисъл учебната програма
предвижда начално припомняне на основните практико-приложни знания. Често
разнообразният интерес на студентите поражда практически въпроси, чиито отговори могат да провокират неговата техническа активност. В този смисъл преподавателя трябва да насочи вниманието на студентните към конкретния технически
анализ за правилна диагностика и технчиеско решение.
За да бъде успешен подобен план предлагам следната последователност на
работа (фиг.1.)
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Фиг. 1. Примерна последователност на работа на обучителния процес




Начални знания – припомняне на основни интердисциплинарни знания
имащи отношение към дисциплината;
Основни компоненти на системите за охрана и сигурност – разглеждане
на основните изграждащи компоненти в системите за охрана и сигурност;
Приложни параметри – практико-приложни параметри на използваните
датчици в системите за охрана и сигурност:
¾ Основни практичеки параметри на датчиците за регистриране на информация при системите за охрана и сигурност;
¾ Приложение на капацитивните и трибоелектричните датчици в системите за охрана и сигурност.;
¾ Практическа модели и начини за регистрация на движение;
¾ Термални зависимости на датчиците;
¾ Ултразвукови и оптични датчици използвани при електронните системи за сигурност.

В процеса на работа допълнително са въведени основните параметри и входни
въздействия [4]. Представят се множество практически примери с различни датчици
и техните входни въздействия и изходни реакции. При този практически подход
преподавателя представя техническа задача и показва начина за решение. Според
типа на използваните датчици се набляга на специфичните технически параметри и
начини за тяхното практическо приложение [5].



Параметри на задачата уточняване параметрите на конкретна техническа
задача за диагностика на различни електронни модули за охрана;
Приложение на резултатите от задачата.

При тази последователност непрестанно се акцентира на практическите страни
на изследването, като се разглеждат множество реални ситуации. Така през време
на семинарните и лабораторни упражнения преподавателя участва пряко в процеса
на работа на студентите. Основната работа в този процес е да се създаде базова
структура за анализ на изследваните датчици, като се разискват всички техни технически параметри. В края на обучителния процес студентите се разделят на малки
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групи, като всяка решава самостоятелна практическа задача. Резултата от това решение показва постигнатото познание от студента и създава ясна представа за предстоящата курсова задача. Приложение на комплексните знания се насочва и към основните стъпки за начално програмиране със системата Arduino [6]. Поради приложният си характер много от студентите сами избират да разработват практически
проекти с тази система. Така получените резултати водят до преоткриване на работния процес и предизвикват нескрита студентска радост от постигнатите резултати.
Изводи:





Тази познавателна последователност представя необходимите технически знания за цялостен работен процес. Този начин може да се представи
като начална схема за анализ и диагностика на подобни системи със
синхронна работа между теоретичните и практическите знания. Предложената техническа последователност предвижда последователно нарастване на знанията и тяхното практическо приложение в системите за охрана. Така според мен се формират трайно практическо мислене в желаната
област.
Следва надграждане на знанията за използваните датчици в системите за
охрана и сигурност.
Съвременните методи за формиране на трайните знания са от особена
важност при практическата работа на студента, което изисква внимателно планиране на учебната програма на дисциплината.
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ВАРИАНТНО РЕШЕНИЕ НА КОНТУР ЗА РЕШАВАНЕ
НА МОДУЛА НА ВЕКТОРА НА ГЛАВНОТО ПОТОКОСЦЕПЛЕНИЕ
НА ТРИФАЗЕН АСИНХРОНЕН ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ
инж. маг. Кремена Димитрова
ИПФ-СЛИВЕН, ТУ-СОФИЯ
доц. д-р Камен Сейменлийски
Бургаски свободен университет

ALTERNATE SOLUTIONS OF A CONTROL LOOP
FOR SOLVING THE MODULE OF THE VECTOR OF THE MAIN
STREAM TRACTION OF THREE-PHASE ASYNCHRONOUS
ELECTRICAL MOTORS
ing. Kremena Dimitrova
IPF-Sliven, TU-Sofia
Prof. Kamen Seymenliyski, PhD
Burgas Free University
Abstract: This report presents a new structural design of the control channel for the
mainstream traction modulus. The linear part of which determines both the dynamics of
the system and the component of the stator current. It is shown the transfer function of the
structural scheme as a whole and there are introduced cross-links. It is also shown a
structural scheme for direct compensation of the cross-links. It is proposed a structural
diagram of the electric drive system while taking into account the angular error of the
support coordinate system.
Key words: mainstream traction modulus, control channel, transfer function, forced unit,
cross-links, direct compensation.
Резюме: В доклада се представя нова структурна схема на канала за управление на
модула на главното потокосцепление. Линейната част, на който определя както
динамиката на системата, така и съставящата на статорния ток. Представена
е предавателната функция на структурната схема като цяло и са въведени кръстосани връзки. Представена е също така структурна схема за пряка компенсация
на кръстосаните връзки. Предложена е и структурна схема на система за електрозадвижване при отчитане на ъгловата грешка на опорната координатна система.
Ключови думи: модул на главното потокосцепление, канал за управление, предавателна функция, форсиращо звено, кръстосани връзки, пряка компенсация.
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Известно е, че за разработване на вариантно решение на такъв контур за регулиране определящо влияние имат съставящите на статорния ток [1], даващи се със
следните сигнали:

k sσ r

p.ω.I s 2 + ωψ 0 .I s 2 ;
σ
σσ
e2 = − s r .Lm . p.ω..I s 2
σ
e1 = −

(1)

Оценяването на частта на тези сигнали спрямо сигналите на съставящите на
статорното напрежение Us1 се осъществява с помощта на израза:

e2
L pω I s 2
= σs
;
auψ U s1
U s1

(2)

e2
I
= ( Ls′ωψ 0 − k r Lσr pω ) s 2 ;
aui U s1
U s1
От него се вижда, че тези съставящи са пропорционални на разсейванията на
статорните и роторни намотки и съставляват около 4% от модула на статорното
напрежение [2].
С помощта на горното структурната схема на канала за управление на модула
на главното потокосцепление има вида, представен на фиг.1.
e1
1
Ti s + 1

a ui

U s∗1

I s1

aiψ
K T .П
Tμ s + 1

U s1

aψ i
1
Tψ s + 1

auψ

&0
Ψ

e2

Фиг. 1
От нея се вижда, че основните звена имат предавателна функция на а периодично звено от I ред, а линейната част определя неговата динамика. Съставящата на
статорния ток Is1 има следния запис:

I s1 ( s ) =

Rs−1 (TiF s + 1).U s1.( s )
;
a2 s 2 + a1s + 1
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Записът на предавателната функция спрямо съставящата на статорното напрежение Us1 е:

ψ& 0 ( s) =

( Lm / Rs )(TΨF s + 1).U s1.( s )
,
a2 s 2 + a1s + 1

(4)

където TiF=Lr/Rr;

TΨF=Lσs/Rr;
a2=(L´s L´r)/(σ RsRr);
a1=(Lr /Rr+ Ls/Rs)/σ;
Lσs=σs.Ls;
Lσr=σr.Lr;
Корените на характеристичното уравнение са реални:
2

s1, 2

1⎛ R R ⎞
1 ⎛ Rs Rr ⎞
RR
⎜⎜ + ⎟⎟ − σ s r .
= − ⎜⎜ s + r ⎟⎟ ±
2 ⎝ Ls′ Lr′ ⎠
4 ⎝ Ls′ Lr′ ⎠
Ls′ Lr′

(5)

Единият от корените е твърде малък:

⎛R R ⎞ ⎛R R ⎞
s1 ≈ −σ ⎜⎜ s r ⎟⎟ / ⎜⎜ s + r ⎟⎟ ,
⎝ Ls′ Lr′ ⎠ ⎝ Ls′ Lr′ ⎠

(6)

А другият е близък до – (Rs L´s + Rr L´r):

⎛RR
⎛R R ⎞
s2 ≈ −⎜⎜ s + r ⎟⎟ + σ ⎜⎜ s r
⎝ Ls′ Lr′
⎝ Ls′ Lr′ ⎠

⎞ ⎛ Rs Rr ⎞
⎟⎟ / ⎜⎜ + ⎟⎟ .
⎠ ⎝ Ls′ Lr′ ⎠

(7)

Времеконстантата, съответстваща на минималния корен, е значително по-голяма от TΨF:

T1
R ( L′ / R + Ls′ / Rs Lr + Ls ( Rr + Rs ) 2
. (8)
=
≈
≈ r r r
TψF
σLσs
σ s Ls
σs

Изнесеното дотук показва, че е целесъобразно да се използва пропорционален
регулатор [3], поради наличието на една време-константа Т1. Тогава съотношението
на време-константата на втория корен Т2 и другата TΨF се определя с израза:

σRr
T2
≈
≈1
TψF σ s Ls ( Rs / Ls + ( Rr / Lr )

(9)

Лесно може да се види, че сравнението на време-константите на форсиращото
звено и тези на съставящата на тока Is1 са съответно
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T1
≈ 2;
Tiψ

(10)

T2 σ
≈ .
TiF 2
За оценка на влиянието на кръстосаните връзки в канала за управление на
ъгловата скорост на ротора входните сигнали е1 и е2 трябва да се приведат в съответствие с изходните сигнали на съответните еквивалентни схеми. В резултат на това се получава:

δ .I s1 ( s ) =

R s− 1 [(σ / σ s )( L r / R r ) s + 1]
( Lσ s ωψ 0 I s 2 )( s ) −
a 2 s 2 + a1 s + 1

(11а)

R −1 ( L / R r ) s
− s 2 σr
( L m p ω I s 2 )( s );
a 2 s + a1 s + 1

δ .ψ 0 ( s ) =

( Lσr / Rr )[( Lσs / Rs ) s + 1]
( Lm p ω I s 2 )( s ) −
a 2 s 2 + a1 s + 1

(11б)

( L / R )[1 − k rσ s Rr ) /( k sσ r Rs ) ]
− σr r
( Lmωψ 0 I s 2 )( s ).
a 2 s 2 + a1 s + 1

Доказано е, че влиянието на кръстосаните връзки в разглеждания канал се
проявява значително за големите стойности на ъгловата скорост. За съставящата на
статорния ток Is1 това влияние е еквивалентно на е.д.н. на разсейване на статора, а за
модула на главното потокосцепление

ψ& 0

ще е малко, тъй като коефициентът кло-

ни към нула.
В системите за векторно управление [4] има сигнали, които са пропорционални на Is2, рω и ωΨ0 и да се подтисне влиянието на кръстосаните връзки е възможно
само ако се приложи пряка компенсация. Блоковата схема на такова решение е показана на фиг. 2.
ψ0 3

TП s + 1
Tн s

K T .П
Tμ s + 1

( pwI s 2 )(. s )

I s 1 (s )

W UIs 1 (s )

W 1UIs2 (s )

W 1 w ψ Is 2 (s )

(wψ I s 2 ).(s )
W 2UIs2 (s )

W

2

w ψ Is 2

ψ 0 .(s )

WUψ (s )

K k (Tμ s + 1)
Tk 1 s + 1

ko.cψ

Фиг. 2
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От тази фигура се вижда, че съставящата на компенсиращото напрежение Us1k
се определя от предавателната функция на компенсиращата връзка Wk1(s) и предавателната функция на тиристорния преобразовател Wт.п.(s)

Wт.п. ( s ) =

k т.п.
;
Tμ s + 1

U s1k ( s ) = −

(12)

k т.п .
Wk1 ( s )( Lm pωI s 2 )( s )
Tμ s + 1

Изходният сигнал за регулиране на модула на главното потокосцепление е:

⎡ Lσr ( Lσs / Rs ) s + 1
kт∗ .п. ⎤
−
⎥.Wk1 ( s ) ×
2
⎢⎣ Rr a2 s + a1s + 1 Т μ s + 1⎥⎦

δ .ψ& 0 ( s ) = ⎢

( L / R )(Т s + 1)
( Lm pωI s 2 )(s ),
× m 2s μ
a2 s + a1s + 1

(13)

където k*т.п.=kт.п.kо.в.т.kо.в.с.
След известни преобразувания се получава:

δ .ψ& 0 ( s) =
⎛ σL R

bs 2
( Lm pωI s 2 )( s ),
a2 s 2 + a1s + 1

(14)

⎞L L L

r s
където b = ⎜⎜
− 1⎟⎟ σr σs s .
⎝ σ s Rr Ls ⎠ Rr Rs Rs

Именно така, влиянието на кръстосаните връзки може да доведе до минимизиране на стойността при прилагането на филтър. Аналогично могат да се изберат и
параметрите на филтъра за компенсация на влиянието на електродвижещото напрежение LmωΨ0Is2.
За получаване на а статизъм в контура на главното потокосцепление ще приложим ПИ-регулатор с предавателна функция:

W pψ ( s ) =

Tп s + 1
;
Tи s

(15)

Където Тп=Т1 – голямата време – константа на канала за модула на потокосцеплението;
Ти=2Тμ.kт.п.kо.в.п.(Lm/Rs).
Настройката обезпечава получаването на технически оптимум при условие, че
втората времеконстанта Т2≈TΨF. Точната предавателна функция има следния вид:

kO−1. B. П (TψF s + 1)
Wψ ( s ) =
,
(2Tμ2 s 2 + 2Tμ s )(T2 s + 1) + (TψF s + 1)
254

(16)

Годишник на БСУ

том ХХХ, 2014 г.

при Т2≈TΨF се получава технически оптимум. Прилагането на ПИ-регулатор води до
допълнително потискане на смущенията.
Стойността на смущението, отнесена към сигнала на изхода на контура за регулиране, при наличие на пряка компенсация и ПИ-регулатор е:

2Tμ b(Tμ s + 1) s 3
δ .ψ& 0 ( s ) =
( Lm pωI s 2 )( s ) (17)
(2Tμ2 s 2 + 2Tμ s + 1)(a2 s 2 + a1s + 1)
Отношението на предавателните функции (17) и (14):

2T s (T s + 1)
δ .ψ& 0 ( s )
= 2 μ2 μ
ψ& 0 ( s) 2Tμ s + 2Tμ s + 1
показва, че едновременното прилагане на пряка компенсация и ПИ-регулатор в канала за управление на модула на главното потокосцепление позволява да се направи
този канал независим от претоварвания и от стойността на ъгловата скорост на ротора. За тази цел приемаме, че влиянието на кръстосаните връзки се разглежда като
смущение, за това прилагането на линейната теория дава съвършено точни резултати.
Решаващо значение се явява изискването за точното фазиране на сигналите
[5,6,7] с реалното положение на вълните на магнитното поле във въздушната междина.
Грешка в определянето на реалното положение на вълните на магнитното поле, равна на 5 – 10°, води до рязко влошаване на качеството на регулиране и появата
на автоколебания.
Същността на проблема се състои в това, че при наличие на разсъгласуване
между координатната система и реалната, се появява силна връзка между каналите
за управление и допълнителните връзки вътре в тях.
На фиг. 3а е показана векторната диаграма, поясняваща влиянието на неточността при определяне на опорната координатна система (1´, 2´).Ъгълът на грешката
в определената за истинска координатна система (1, 2) е обозначен с δη, тогава век•

•

торите Us и I s в тези координатни системи ще се представят във вида:

U& s (1, 2 ) = U& s exp( jηUψ ) ;

[

]

U& s′(1, 2 ) = U& s exp j (ηUψ + δη ) ;

(18)

I&s (1, 2) = I&s exp( jη Iψ )

[

]

I&s′(1, 2 ) = I&s exp j (η Iψ + δη ) ;
(символите с щрихи обозначават сигналите, постъпващи в системата за управление).
Сигналите на обратната връзка по истинската стойност на вектора се определят по равенствата:

I 's (1, 2 ) = I s (1, 2) exp( jδη )
I 's1 = I s1 cos δη − I s 2 sin δη ≈ I s1 − I s 2δη
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I 's 2 = I s1 sin δη + I s 2 cos δη ≈ I s1δη + I s 2
Изходните сигнали на системата за управление U s′1 и U s′2 в истинската координатна система определят съставящите на вектора на статорното напрежение:

U s1 = U s′1 cos δη + U s′2 sin δη ≈ U s′1 + U s′2δη

(20)

U s 2 = −U s′1 sin δη + U s′2 cos δη ≈ −U s′1δη + U s′2
Именно по такъв начин те въздействат върху влиянието на кръстосаните връзки. Структурната схема на системата при наличие на ъглова грешка в определената
за опорна координатна система има вида представен на фиг. 3б.
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Фиг. 3. Векторна диаграма (a) и структурна схема на задвижване с ТПЧ-АД
при отчитане ъгловата грешка на опорната координатна система (б)
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От фигурата се вижда, че в канала за регулиране на модула на главното потокосцепление [1] във веригата за компенсация възниква сигнал от обратната връзка
по съставящата на тока Is1. Той зависи от ъгловата скорост на ротора и преминава в
колекторния филтър Wk1(s) с коефициент на усилване, пропорционален на фазовата
грешка δη. Съставящата на статорното напрежение Usl съдържа сигнал, пропорционален на управляващото напрежение – Us2, с коефициент на усилване δη. Тъй като
за машините с нормално изпълнение Usl/Us2=0,06÷0,1, то при δη≈0,1 сигналите Usl и
Us2δη практически са равни по стойност и системата за управление напълно се разстройва. За отстраняване на това явление се препоръчва използване на датчици на
Хол. Те обезпечават пряко измерване на съставящите на вектора на главното потокосцепление и тригонометрични анализатори, нормиращи тези сигнали по амплитуда и обезпечаващи синусоидалния характер на сигналите, направляващи конусите с
фазова разлика не по-голяма от 1[8,9] °.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДАКТИЛОСКОПНИ СЛЕДИ
НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ С ИЗПОЛЗВАНЕ
НА МАГНИТНИ ПРАХОВЕ
Красимир Петков
доц. д-р Силвия Лецковска
Бургаски свободен университет

STUDING OF FINGERPRINT TRACES USING MAGNETIC
POWDERS
Krasimir Petkov
Assoc. Prof. Silvija Letskovska, PhD
Burgas Free University
Abstract: In this work the possibilities of developing of fingerprint are shown. The
method includes investigation traces on glass with the help of black and white magnetic
powders, as well as taking them off by gelatin foil.
Key words: fingerprint, processing of fingerprints, forensic technique.
I. Въведение
Съвременната дактилоскопия е подраздел на трасологията с обект на изучаване на строежа на кожата на дланите, пръстите, стъпалата и другите части на човешкото тяло и следите от нея върху различни обекти с цел идентификация на личността. Човешката кожа се състои от два слоя – повърхностен (епидермис) и същинска
кожа (дерма), образуващи папиларните линии. За криминалистиката те имат изключително важно значение, определено от тяхната индивидуалност, голяма степен на
устойчивост, възможност да се отразяват в материалната среда и възможността да
подлежат на класификация. Индивидуалността е най-ярко изразена на пръстите,
дланите и стъпалата.
Възможността за отразяване на папиларните линии в заобикалящата ги материална среда се дължи на това, че кожата на човека е покрита с потни и мастни пори. При допир на човек до собственото си тяло потта влиза във взаимодействие с
мастните отделяния най-често от порите на лицето, шията и други места, и по този
начин се образува пото-мастен секрет. Той е безцветен и не може да се види с невъоръжено око. Този секрет покрива папиларните линии по всяко време и при всяко
докосване до определен предмет се отлага върху него, като образува следа – копие
на папиларния релеф в мястото на контакта. Теоретически и практически всяко едно докосване до предмет с обособена консистенция води до образуването на такъв
вид следи. В зависимост от условията на извършване на дадено престъпление
следите от пръстите на ръцете могат да бъдат обемни и повърхностни. Обемните
следи са продукт на съприкосновение на ръка с пластична следовъзприемаща
повърхност (масло, глина, горяща свещ, обледенена повърхност и др.). Повърхност258
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ните следи се образуват върху твърди повърхности за сметка на отслояване или
наслояване на следообразуващо вещество. Следи-отслоения се образуват в резултат
на прилепване на частици от следовъзприемащия обект към повърхността на ръката, а следите от наслояване – в резултат на пренос на вещество от повърхността на
ръката (пото-мастно вещество, кръв, оцветител и др.) върху следовъзприемаща повърхност. Повърхностните следи може да са безцветни и цветни, слабо видими и
невидими.
Проявяването на следи с използване на специални прахове е един от най-разпространените методи за проявяване на невидими или слабо видими следи. Той е
сравнително прост, лесен и евтин метод, като използването на различните видове
прахове е съобразено най-вече с естеството на следовъзприемащия обект.
II. Проявяване на дактилоскопни следи от пръстови отпечатъци с
използване на дактилоскопни прахове
Дактилоскопните прахове, използвани при проявяване на пото-мастни следи
от човешки ръце са обединени в две групи – прости и сложни. Резултатът от тяхното прилагане се постига за сметка на адхезия.
Обработката с такива прахове е най-разпространеният метод за проявяване на
слабо видими и невидими повърхностни следи върху различни повърхности. Процесът на обработка не е сложен и се прави с цел изменение на тоналността и цветовия
контраст на следата, както и на повърхността на предмета, върху която е образувана. Праховете се използват както на мястото на произшествието, така и в лабораторни условия.
Дактилоскопните прахове се различават по структура (дребно- и едродисперсни), по специфично тегло (леки, тежки), по магнетизъм (магнитни, не магнитни), по
цвят (светли, тъмни, неутрални), по състав (еднокомпонентни и смеси; флуоресциращи и фосфоресциращи).
В експертната практика най-много се използват не магнитните, магнитните и
луминисциращи (флуоресциращи) прахове.
Праховият метод е ориентиран към най-стабилната по отношение на различни
въздействия мастна компонента на пото-мастния секрет и неговото използване не
пречи на следващо медико-биологично изследване на веществото.
Основните недостатъци на метода са неголямата давност при проявяване (до
двадесет дни) и замърсена следовъзприемаща повърхност, което затруднява следващо изследване. Използването на метода при порести предмети изключва следващо
използване на йод, нинхидрин, сребърен нитрат и смес на сребърния нитрат с йод.
Възможността и качеството на проявяване на следи от ръце на човек с помощта на прахове зависят и от характера на подготовката на повърхността, върху
която ще се провежда изследването.
Преди всичко, важно е да се определи типа на материала на повърхността
(метал, пластмаса, дърво и т.н.), за да се подбере съответния дактилоскопен прах.
При подбора на прах следва да се отчита контрастността.
Върху светли повърхности се работи с тъмни прахове, а върху тъмни – със
светли. Целта е получаване на по-добър контраст на проявената следа. Неутралните
прахове имат сив цвят и могат да се използват както върху тъмни, така и върху
светли повърхности. В случаите, когато проявените следи се пренасят върху дактилоскопна лента, е целесъобразно праха да се подбира не по цвят, а на база възможността най-добре да прояви следата върху дадената повърхност.
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На гладки повърхности е по-подходящо използването на малко дисперсните
прахове, а на грапави – на по-едро дисперсни. Когато следите не могат да се проявят с един тип прах, може да се ползва друг прах или смес от прахове.
III. Експериментално изследване на пръстови отпечатъци върху стъкло
с използване на магнитен прах
За провеждане на настоящото изследване са разгледани следи, образувани от
пото-мастен секрет върху обекти от стъкло. Степента на годност на откритите следи
се определя след проявяването им. Най-често това се извършва с оптично наблюдение.
Степента на годност се определя от наличието на частни признаци, по които
следата би могла да бъде идентифицирана.
3.1. Условия на провеждане на експеримента
Целта на настоящото изследване е установяване на възможността за откриване
и изземане на дактилоскопни следи при провеждане на разследване за установяване
на извършител на престъпление. Следите се проявяват с магнитен прах, който се нанася върху следовъзприемащия обект с помощта на дактилоскопна четка.
„Четката” за магнитен прах е изработена от магнит, който заедно с пружина е
поместен в кожух (Фиг. 1).

Фиг. 1. Магнитна четка – принципна схема и общ изглед
За проявяване на дактилоскопни следи от пото-мастен секрет бяха използвани
магнитни прахове (бял и черен) 2 часа, 3 дни (72 часа) и 10 дни (240 часа) след полагането им (Фиг. 2).
Черният прах е еднокомпонетна смес от фино смлян Fe3O4, а светлият – многокомпонентна смес от фин прах на редуцирано във водород желязо с прибавени към
него не магнитни съставки от алуминиев прах или цинков оксид и оловен основен
карбонат.
Изземането на следите става след проявяването им, като върху следовъзприемащия обект може да се залепи безцветно тиксо или желатиново фолио, което след
това внимателно се отделя и се полага върху повърхност с подходящ цвят с оглед
постигането на добър контраст. Тиксото е подходящо за гланцирани повърхности,
тъй като е по-тънко, залепва по-здраво и не може да прилепне плътно при пограпави повърхности. Използването на желатиново фолио е за предпочитане, тъй
като то е по-дебело, по-плътно прилепва към по-грапави повърхности (напр. някои
видове ламинати) и по-лесно се отделя от следовъзприемащия обект.
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А

В

Фиг. 2. Проявяване на дактилоскопни среди с бял(А) и черен (В) магнитен прах
3.2. Резултати от експериментите

3.2.1. Проявяване и изземане на следи с магнитен прах върху стъкло 2 часа
след полагане
А

В

Фиг. 3. Дактилоскопни следи върху стъкло, проявени с бял и черен магнитен прах
два часа след полагането им
А

В

Фиг. 4. Дактилоскопни следи, проявени с бял и черен магнитен прах, иззети с
желатиново фолио два часа след полагането им върху стъкло

3.2.2. Проявяване на следи с магнитен прах върху стъкло 3 дни след полагане
А

В

Фиг. 5. Дактилоскопни следи върху стъкло, проявени с бял и черен магнитен прах
(А) и иззети (В) с желатиново фолио три дни след полагането им
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3.2.3. Проявяване на следи върху стъкло с магнитен прах 10 дни след полагане
А

В

Фиг. 6. Дактилоскопни следи върху стъкло, проявени с бял и черен магнитен прах
(А) и иззети (В) с желатиново фолио десет дни след полагането им
Изводи
На база на проведеното изследване могат да бъдат направени следните изводи:
• Проявяването на дактилоскопни следи с магнитни дактилоскопни прахове е сравнително прост, евтин и бърз метод, който може да бъде прилаган
както в лабораторни условия, така и в момента на извършване на огледа;
• Има възможност още на местопроизшествието да са определи дали намерените следи са оставени от вероятния извършител на престъплението
(т.нар. „изчистване” на дактилоскопни следи);
• Почти не се налага предварителното „освежаване” (захранване) на следата;
• Не се налага следовъзприемащият обект да бъде преместван;
• В проведеното изследване се установи, че върху стъклена повърхност с
помощта на дактилоскопен прах могат да бъдат снети годни за идентификация дактилоскопни следи 10 дни след полагането им. На тях ясно се
различават общите и частните признаци;
• При проявяване на следи с прахове съществува опасност от унищожаване
и повреждане на следата – при нанасянето на дактилоскопния прах, при
фиксирането ù с желатиново фолио (скоч), при отделянето на фолиото и
при полагането на снетата вече следа върху контрастна повърхност;
• Снемането на проявената с прах дактилоскопна следа може да бъде извършено само веднъж.
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ПРИНЦИПЪТ FORUM PROROGATUM В
ЮРИСПРУДЕНЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД НА ООН
проф. д-р Александър Драгиев
Бургаски свободен университет

PRINCIPLE OF FORUM PROROGATUM IN THE
JURISPRUDENCE OF THE UN INTERNATIONAL COURT OF
JUSTICE
Professor Alexander Draguiev, PhD
Burgas Free University
Abstract: The principle of forum prorogatum (postponed jurisdiction) is applied in the
jurisprudence of the UN International Court of Justice for the purpose of grounding its
jurisdiction in a legal dispute where it has not any other justification. The basis of the
jurisdiction of the Court in case of forum prorogatum is the application by one of the
States parties to the dispute, and the consent, tacit or explicit, by the other party, that the
Court decides the dispute.
Key words: UN International Court of Justice, principle of forum prorogatum,
application, jurisdiction

В чл. 36, т. 1 от Статута (Ст.) на Международния съд на ООН (МС) се визира
случаят, когато страните по един конкретен спор се споразумяват специално за неговото отнасяне до Съда. Това споразумение е специално, защото: (1) сключва се по
повод на един конкретен, точно определен спор; (2) сключва се след като спорът вече е възникнал, т.е. той е реално съществуващ, а не евентуален, хипотетичен спор в
бъдещето, който може да възникне, а може и да не възникне; (3) има само един
предмет – предаването на спора на МС за решаване. Така това специално споразумение става източник на юрисдикцията на Съда относно този спор. От процесуална
гледна точка сезирането на Съда на основание на такова споразумение става с уведомяването му или съвместно и от двете страни по спора, или само от едната му
страна за съществуването на споразумението. Този начин на завеждане на дело пред
Съда – посредством уведомление относно специално споразумение, е изрично предвиден в чл. 40, т. 1 Ст. като един от начините за завеждане на дело изобщо. В заключение могат да се направят два извода за юрисдикцията на Съда при хипотезата на
специалното споразумение: (1) тя е договорна по своето правно основание, защото
то е специалното споразумение, т.е. един договор; и (2) тя е факултативна по своята
правна природа, защото при възникване на конкретния спор страните му са свободни да изберат което искат средство за мирно решаване на споровете, но те, по
взаимно съгласие, избират точно Международния съд на ООН.
И все пак съществува възможността делото да бъде заведено и без да е сключено между страните му специално споразумение за това. В практиката си МС ни265

Годишник на БСУ

том ХХХ, 2014 г.

кога не отхвърля иск на една държава срещу друга само заради липсата на специално споразумение между тях. Напротив, Съдът приема иска и чака съгласието и
на ответната държава, за да може да установи дали има юрисдикция за разглеждането му. Този начин на образуване на дело е известен в юриспруденцията на МС като
принцип forum prorogatum, което означава отложена съдебна юрисдикция. Този
принцип води началото си от римското право и е възприет в редица национални съдебни системи1. Той представлява удължаване във времето или разширяване като
обхват на юрисдикцията на един съд спрямо определен спор, който в противен
случай би останал извън тази юрисдикция. Прилагането на принципа е подчинено
на две кумулативни условия: първо, съответният съд трябва все пак да има вече някаква юрисдикция по дадения спор, защото той няма да създава нова, а само ще
удължава или разширява вече съществуваща такава; и второ, удължаването или разширяването на юрисдикцията може да стане само по взаимно споразумение между
страните по спора2.
След като принципът forum prorogatum е познат на националното правосъдие,
съвсем естествено той е възприет и от Постоянния съд за международно правосъдие, който исторически е първият международен съдебен орган, а оттам и от Международния съд на ООН. В началото този принцип съществува приложен само в
практиката на Съда, но по-късно Правилникът на МС (Прав.) от 1978 г. изрично
нормативно го урежда в чл. 38, т. 5. Същевременно за отбелязване е, че тази разпоредбата не употребява термина forum prorogatum. Затова пък МС го употребява в
делата си. За пръв път това е направено през 1952 г. по делото между Великобритания и Иран за Англо – иранската петролна компания, като при това Съдът точно
формулира какво съдържание влага в него: “принципът forum prorogatum,...би трябвало да се основава на някакво поведение или някакво заявление на правителството
на Иран, което да включва елемент на съгласие с юрисдикцията на Съда”3.
Правно регламентиран или не, принципът forum prorogatum е твърдо установен в юриспруденцията на МС. Най-добрата илюстрация за това е, че още по първото си дело – делото за инцидента в пролива Корфу, Съдът основава юрисдикцията
си точно на този принцип. Той обаче в практиката му има свои конкретни измерения, различаващи се от традиционното разбиране за него. Първото е, че тук принципът се прилага не за удължаване или разширяване на вече съществуваща юрисдикция, а за учредяване изобщо на такава по спор, над който иначе Съдът няма никаква
юрисдикция. Второ, и то е следствие от първото, този принцип се използва само от
ищеца като страна по спора, и то като основание само за завеждане на дело пред
МС.
Юриспруденцията на Съда показва, че завеждането на делата при условията на
forum prorogatum става чрез подаването на иск от едната страна по спора. Съдът
приема иска и съобщава за него на другата страна. Искът, от една страна, представлява признаване от ищеца на юрисдикцията на МС по спора, а от друга страна е
фактически покана до другата спореща държава също да признае тази юрисдикция с

1

Вж. Rosenne, S. The Law and Practice of the International Court. Dordrecht, Boston, Lancaster,
1985, p. 345, Yee, S. Forum Prorogatum Returns to the International Court of Justice - Leiden
Journal of International Law, vol. 16, 2003, p. 703.
2
Yee, S., Op. cit., 703 - 704.
3
Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice (I. C. J.
Reports) 1952, p. 114.
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цел точно МС да реши спора. До приемането на Правилника от 1978 г. практиката
на Съда е да заведе получения иск и след това да изпрати копие от него на ответника. Обяснението за това е, че първият правилник на МС от 1946 г. не разграничава
двете хипотези на подаване на иска – на основание на forum prorogatum и в общия
случай на основание на съществуваща задължителна юрисдикция, а изобщо изисква
завеждането на всеки подаден иск. Понастоящем вече чл. 38, т. 5 от сега действащия правилник изобщо не допуска завеждането на иска, а задължението на Съда е,
без да го отхвърля, само да уведоми за него ответника. Въпреки, че и според предишния правилник от 1946 г. самото завеждане на иска не е достатъчно за образуването на дело, ако липсва съгласието и на ответната страна, което е гаранция, че тя
няма да бъде съдена против волята й, сегашния правилник засилва тази гаранция –
искът вече дори не се завежда без съгласието на ответника с делото.
Държавата ответник може да приеме юрисдикцията на Съда да разгледа спора
й с ищеца, но може и да не я приеме. В последния случай очевидно дело няма да
има, защото Съдът няма да има подсъдност по спора. Ако приеме юрисдикцията,
ответникът може да направи това по два начина – изрично или мълчаливо, конклудентно. Това са реално съществуващите форми на изразяване на съгласие изобщо,
ето защо съвсем нормално и естествено е така да може да се изразява и съгласието с
компетентността на МС. Освен това чл. 38, т. 5 Прав. директно ги посочва като
форми на изразяване на това съгласие. Тази разпоредба говори за „дадено” и за
„манифестирано” съгласие.
Очевидно „даденото” съгласие е изричното съгласие. Защото за да обявим едно съгласие за вече дадено, то трябва да бъде заявено безспорно, несъмнено, да е
заявено със сигурност. А точно когато съгласието е изразено изрично, не може да
има никакво съмнение, колебание, несигурност, че съгласието наистина съществува. Манифестираното съгласие с юрисдикцията на Съда пък е конклудентното съгласие. То се извежда от самото поведение на ответника, от фактическите му действия на участие в делото; с предприетите в отговор на иска процесуални действия ответникът трябва да покаже съгласието си спорът му да бъде решен от МС. Изричното и мълчаливото съгласие са напълно равнопоставени като форми за изразяването
на такова. Самият МС отбелязва, че „нито Статутът, нито Правилникът му изискват
това съгласие да бъде изразено в някаква специална форма”. Единственото изискване на Съда е проявната форма на съгласието да представлява „недвусмислено указание” за приемането на юрисдикцията му, и то приемането й по „един доброволен и
безспорен начин”4.
В практиката на Съда изричното съгласие винаги намира външно проявление в
някакви писмени документи – декларации, писма, ноти, приемане от държавата ответник на вътрешноправен акт, съдържащ решението й да участва в делото и др.
Мълчаливото съгласие може да се прояви в такива действия на ответника като
назначаването на свой процесуален представител по делото, назначаването на съдия
ad hoc, подаване на молба до Съда за определяне на временни мерки за защита и др.
Например по делото за инцидента в пролива Корфу Съдът намира съгласието на ответника Албания с юрисдикцията си както в едно писмо на правителството й до
Секретаря на МС5, така и в един неин писмен отговор по смисъла на чл. 43, т. 2 Ст.,

4
5

Вж. Armed Activities on the Territory of the Congo case. I. C. J. Reports 2006, p. 18.
Ibid., 1947–1948, p. 27.
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представен в хода на съдебното производство6. А по делото Айя де ла Торе, Съдът
извежда съгласието на ответника Перу с юрисдикцията си от самото му поведение –
той участва в разглеждането на делото по същество, без да възрази срещу постановеното по него съдебно решение. Според Съда едно такова поведение е достатъчно,
за да се признае чрез него юрисдикцията му7.
Но и обратното е вярно – процесуалните действия на ответника да са знак за
неприемане на юрисдикцията на МС. Пример е делото на Конго срещу Руанда за
военните действия на последната на територията на Конго, където Съдът констатира, че ответникът наистина участва в делото, по-конкретно в юрисдикционния му
стадий, но с единствената цел да оспори юрисдикцията след като изрично заявява,
че не я признава; така поведението на ответника в процеса не може да се разтълкува
като проява на съгласие, а точно на обратното – на несъгласие с юрисдикцията на
Съда8. Съответно той излиза с решение, че няма юрисдикция по това дело9. Това е
добра илюстрация, че за мълчаливото съгласие, за разлика от изричното, съществува изключително голямата опасност от неправилна преценка на това поведение –
дали такова, каквото е то, изразява приемане на юрисдикцията на МС.
Стана ясно, че и при хипотезата на forum prorogatum юрисдикцията на Съда се
основава на съгласието на държавите – страни по делото, както при всеки друг случай на юрисдикция на МС. Специфичното е само в начина на изразяване на съгласието – завеждащата делото страна изразява това съгласие чрез самия иск, с който
сезира Съда, а другата страна изразява своето съгласие в един по-късен момент след
сезирането му, по повод и в отговор на иска. Съответно Съдът може да приеме, че
има юрисдикция по съответния спор едва когато дойде и съгласието на ответника. С
изразяването на тези две съгласия страните по спора все едно, че сключват специално споразумение за отнасянето му до Съда: налице са две насрещни съвпадащи
волеизявления с един и същ предмет – признаване на юрисдикцията на Съда по
един вече възникнал спор.
В случая сме изправени пред правна фикция – специалното споразумение според правната уредба и практиката на МС трябва да бъде, първо, формален писмен
двустранен договор, отговарящ на изискванията на Виенската конвенция за правото
на договорите от 1969 г., и второ, сключено след възникването на спора, но преди
сезирането на Съда. А при хипотезата на forum prorogatum Съдът така тълкува и
прилага разпоредбата на т. 1 на чл. 36 Ст., че да придаде на две съвпадащи, но непредставляващи договор волеизявления, едното от които винаги дадено след иска,
същите правни последици, каквито поражда специалното споразумение – да получи
юрисдикция по спора, с който е сезиран. Единственото, което съответства на специалното споразумение е, че волеизявленията на страните се правят, съответно юрисдикцията се признава, след възникването на спора. Както обобщава самият МС:
„няма никаква пречка приемането на юрисдикцията да стане чрез две отделни и
последователни действия, вместо едновременно и предварително чрез специално
споразумение”10.

6

Ibid., 1949, p. 25.
Ibid., 1951, p. 78.
8
Ibid., 2006, 18, 19.
9
Ibid., p. 53.
10
Ibid., p. 18.
7
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Изложеното дотук демонстрира две характеристики на принципа forum
prorogatum. Първата е, че основаната на него юрисдикция на МС може да се определи като „отложена юрисдикция” – юрисдикцията на Съда по спора се учредява едва
след сезирането му с него, за разлика от всички други случаи на приемане на компетентността му (включително и в случай на специално споразумение), когато това
приемане става преди завеждане на делото. Втората характеристика е, че отложената юрисдикция представлява по своята правна природа същата факултативна юрисдикция, каквато е произтичащата от специалното споразумение – единствено при
нея от всички видове компетентност на МС избирането му точно той да реши спора,
и като следствие приемането на юрисдикцията му, се извършва след възникването
на спора.
Веднъж дадено, съгласието на страната ответник поражда две правни последици. Първата е, че то има ретроактивно действие – все едно, че Съдът има юрисдикция по този спор още преди сезирането си с него. Втората последица е, че след като
е дал своето съгласие, ответникът повече не може да го оттегли: „Изразявайки....
своето съгласие, държавата – ответник няма право впоследствие да се откаже от
своето признаване на юрисдикцията на съда по даденото дело”11.
Юриспруденцията на МС показва, че завеждането на дело на основание на
forum prorogatum става само чрез иск. Същевременно този принцип е източник на
факултативна юрисдикция, при която завеждането на делото става чрез уведомление за специално споразумение, а не чрез иск; искът е процесуалният способ за завеждане на дело на основание на другия вид компетентност на МС – задължителната му юрисдикция. Обяснението за това противоречие е, че точно искът е едностранният начин за сезиране на Съда, а при forum prorogatum сезирането му става
само от едната страна по спора. Следователно, независимо че е форма на факултативната юрисдикция, принципът forum prorogatum може да се приложи единствено
чрез иск. Това се потвърждава и от самия МС, който именно в дело, заведено по
силата на този принцип – делото за инцидента в пролива Корфу, констатира, че „завеждането на дело чрез иск не е запазено изключително за сферата на задължителната юрисдикция”12.
Въпреки, че в съдебния процес пред МС forum prorogatum служи не за удължаване или разширяване на вече съществуваща юрисдикция, каквато е традиционната
му концепция, а за създаване изобщо на такава, няма случай при подаването на иск
въз основа на него подаващата го държава да си позволи да заяви, че искът й няма
никакви юрисдикционни основания. Точно обратното, държавата ищец или посочва
някакво такова основание, или изобщо не се произнася по този въпрос в иска си.
Това е напълно възможно, защото ищецът не е задължен да формулира основанията
на юрисдикцията на Съда по спора си, а ако го направи, Съдът не е обвързан от тях,
напротив – той е свободен да ги приеме или не. Такава е самата правна уредба на
исковата молба според ПравМС. Неговият чл. 38, т. 2, от една страна, изисква ищецът да посочи в иска си основанията на юрисдикцията на Съда по спора, който отнася до него; от друга страна обаче същата разпоредба обявява, първо, че е достатъчно посочените основания да са такива според самия ищец, според неговата су-

11

Каламкарян, Р. А. Юридические последствия правомерного поведения государств. М.,
1987, с. 64.
12
I. C. J. Reports 1947 – 1948, p. 27.

269

Годишник на БСУ

том ХХХ, 2014 г.

бективна преценка (което означава, че се приема възможността Съдът да не ги
признае като действителните основания на компетентността му по спора), и второ,
че ищецът ще посочи тези основания само доколкото това му е възможно. „Изразът
„доколкото е възможно” свидетелства за това, че не е абсолютно необходимо в иска
непременно да се посочат тези разпоредби, на основата на които държавата – ищец
предполага да обоснове компетентността на съда. Ако искът не съдържа споменаване на факта на предварителното съгласие на двете страни със задължителната юрисдикция на съда, той въпреки това ще бъде приет от съда и препратен на държавата –
ответник.”13
В заключение за принципа forum prorogatum оправдано възниква въпросът какъв е смисъла от него за завеждане на дело пред МС, след като спорещите държави,
ако искат точно той да го реши, могат просто да сключат специално споразумение
за тази цел. Още повече, че тогава страните по спора, съобразно правилото non ultra
petitum (Съдът да не излиза извън предмета на иска), ще имат по-голям контрол
върху делото си, дефинирайки чрез споразумението предмета му, в рамките на
който Съдът трябва да се ограничи при разглеждането на спора. Ролята на принципа
се проявява в ситуация, когато някоя от спорещите държави не иска да сключи специално споразумение, разчитайки така да избегне съдебното решаване на спора, но
все пак е готова, ако другата страна подаде иск срещу нея (което може да стане само
при условията на forum prorogatum) да приеме спорът да се реши от МС14.

13
14

Каламкарян, Р. А. Цит. съч., с. 61.
Вж. Yee, S. Op. cit., p. 710.
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НА ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА
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Бургаски свободен университет
THE EUROPEAN PROTECTION ORDER – THE NEW INSTRUMENT
TO PROTECT THE VICTIMS OF CRIMINAL VIOLATIONS
Assoc. Prof. Svetla Margaritova-Voutchkova, PhD
Burgas Free University
Abstract: This article aims to present the main points of the Directive 2011/99 /EU on the
European Protection Order /EPO/ and the views of the author on the necessary legislative
changes to its implementation in national legislation
Key words: European Protection Order, victims of criminal violations, preventives measures
На 13 декември 2011 г. Европейският парламент прие Директива 2011/99/ЕС
относно европейската заповед за защита /ЕЗЗ/. Сред 12-те държави - инициатори за
приемането й, е и Република България. Директивата е част от правните инструменти, чрез които се осигуряват гаранции за защитата на правата на жертвите на престъпления, съгласно Стокхолмската програма – „Отворена и сигурна Европа в услуга
и за защита на гражданите”.1 Тя се прилага за мерки за защита, приети по наказателни дела и не обхваща мерките за защита на свидетели, както и тези по граждански дела.2 Макар да е насочена към защита на всички жертви на престъпления, а
не само на жертвите на насилие, основаващо се на пола, в Преамбюла на Директивата изрично има позоваване на няколко Резолюции на Европейския парламент относно борбата с всички форми на насилие над жените и необходимостта от използването на превантивни мерки за ограничаването му3. Особен акцент е поставен и по
отношение на уязвимите групи като непълнолетните и лицата с увреждания.4

1

ОВ С 115, 4.5.2010 г., стр.1. В нейно изпълнение бяха приети Минималните стандарти за правата,
подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, уредени с Директива 2012/29/ЕС на
Европейския Парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. С приемането й бе заменено Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета – ОВ, L. 315, 14.11.2012, стр.57
2
Правилата относно създаването на опростен и бърз механизъм за признаване на мерките за
осигуряване на защита, постановени по граждански дела, са предмет на Регламент (ЕС)
№ 606/2013 на Европейския парламент от 12 юни 2013 г. – ОВ, L. 181, 29.6.2013
3
Резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно премахването на насилието срещу жените и Резолюция от 10 февруари 2010 г. относно равенството между жените
и мъжете в Европейския съюз – 2009 г., с която е одобрено предложението за въвеждане на
европейската заповед за защита на жертвите – виж т. 4 от преамбюла на Директивата.
4
Вж т. 15 от преамбюла на Директивата
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Приетата Директива се отнася до взаимното признаване между държавитечленки на решенията относно мерките за защита на дадено лице от престъпно
деяние на друго лице. С нея се определят основните правила и предпоставки, при
наличието на които защитата, произтичаща от мярка за защита, приета съобразно
правото на една държава („издаващата държава”), може да бъде разширена до другата държава („изпълняващата държава”), в която застрашеното лице възнамерява
да пребивава или да осъществи престой. Съгласно чл. 21 Директивата следва да
бъде въведена в националните законодателства на държавите-членки до 11
януари 2015 г., за което незабавно следва да бъде уведомена Комисията. Една година по-късно Комисията е задължена на представи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането й от отделните държави, който ще се основава на
представената от тях информация за прилаганите национални процедури относно ЕЗЗ,
както и данни за броя на поисканите, издадените и признатите заповеди за защита.
Настоящата статия цели да представи основните моменти от Директивата, както и вижданията на автора относно необходимите законодателни промени за въвеждането й в националното законодателство.
І. Основни положения на Директивата
Предпоставки за издаването на ЕЗЗ
Европейската заповед за защита може да бъде поискана и издадена при наличието на няколко кумулативно дадени предпоставки. Първата се отнася до наличието на мярка за защита, постановена в рамките на започнало или приключило наказателно производство (чл. 2, т. 25) с цел да защитят „дадено лице от престъпно деяние
на друго лице, което може да постави в опасност неговия живот, физическа или
психическа неприкосновеност, достойнство, лична свобода или сексуална неприкосновеност“. (чл. 1)
Втората предпоставка е свързана с наличието на акт на съответен орган, с който се определят мерки за защита по отношение на застрашено от насилие лице.
Третата предпоставка се отнася до вида на мерките. Те трябва да включват
една или повече от забраните или ограниченията по отношение на лицето, което
създава опасността, изчерпателно уредени в чл. 5 от Директивата:
„а) забрана да посещава някои селища, места или определени райони, в които
защитеното лице пребивава или посещава;
б) забрана или регламентиране на контактите под каквато и да е форма със
защитеното лице, включително по телефона, посредством електронна или обикновена поща, факс или всяко друго средство; или
в) забрана или регламентиране на доближаването до защитеното лице на помалко от определено разстояние.”
Следователно, може да бъде направен обобщен извод, че искане за издаване на
ЕЗЗ може да бъде направено от физическо лице, по отношение на което в рамките на
започнало или приключило наказателно производство със съответен акт са били
приети една или няколко от мерките, регламентирани в чл. 5 от Директивата, за да бъде то защитено от престъпно деяние, застрашаващо живота, физическата, психическата или сексуалната му неприкосновеност, неговото достойнство или лична свобода.

5

Вж и т. 10 от Преамбюла на Директивата, в който е пояснено, че не е необходимо престъпното деяние да е установено с влязло в сила решение.
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Компетентен орган за издаване на ЕЗЗ
Директивата предоставя свобода на всяка една държава да реши кой да бъде
компетентният орган, който е оправомощен да издаде ЕЗЗ и да признае издадена
такава в друга държава-член на ЕС. Не е задължително това да е непременно съд,
възможно е да е и друг равностоен орган, който е компетентен съгласно националното право, да издава и признава документи от такъв характер (чл. 3, т. 1). Същевременно органът, постановяващ съответната мярка /или мерки/ за защита е длъжен да
информира защитеното лице, че в случай на пътуване в друга държава то има право
да поиска издаването на ЕЗЗ и да му препоръча да стори това преди напускането на
територията на държавата по местопребиваването си. (чл. 6, т. 5)
Кой може да поиска издаването на ЕЗЗ
За разлика от другите процедури (съществуващи в българското законодателство и свързани с признаване и изпълнение актовете на компетентните органи на
други държави), в които съответната мярка се предприема служебно от издаващия
орган – прокуратура или съд (с изключение на някои от хипотезите на обезпечаване
на доказателствата6), в чл. 6, т.2 изрично е регламентирано, че само защитеното
лице може да поиска издаването на ЕЗЗ. Директивата допуска едно изключение от
правилото в чл. 6, т. 6. Съгласно този текст искането може да бъде направено от
името на лицето и от негов настойник или представител.
Процедура за издаването на ЕЗЗ
По принцип искането за издаване на ЕЗЗ започва със сезирането на съответния
компетентен орган на издаващата държава (чл. 6, т. 3, предл.1). Няма пречки то да
бъде направено и до компетентния орган на изпълняващата държава, който в този
случай се задължава да го препрати незабавно на съответния орган (чл. 6, т. 3,
предл. 2). Следователно, във всички случаи компетентността за издаването на ЕЗЗ е
на органите на държавата, в която в полза на защитеното лице са били определени
мерки на защита в рамките на започнало или приключило наказателно производство. Наличието на предприети мерки за защита, регламентирани в чл. 5 от Директивата е conditio sine qua non, за да пристъпи компетентният орган към преценка
дали да издаде или не поисканата ЕЗЗ (чл. 6, т. 2).
За направеното искане не е задължително да бъде уведомявано лицето, създаващо опасност. От редакцията на нормата на чл. 6, т. 4 произтича, че това лице
има право на изслушване и на оспорване на ЕЗЗ само в случай, че тези права не са му били
предоставени по време на процедурата, довела до приемането на мярката за защита.
Тъй като в Директивата не са регламентирани никакви други предпоставки,
при наличието на които може да бъде постановен отказ от издаване на ЕЗЗ, от това
следва, че компетентният орган е длъжен да действа в условията на обвързана

6

Виж Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест (обн., ДВ, бр. 46 от 03.06.2005 г.),
Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебните решения и решения за пробация
с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции (обн.,
ДВ, бр. 25 от 27.03.2012, в сила от 28.04.2012), Закон за признаване, изпълнение и изпращане
на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (обн.,
ДВ, бр. 15 от 23.02.2010 г.) и Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за
обезпечаване на имущество или доказателства (обн., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от
01.01.2007 г.)
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компетентност. Съответната заповед във формата и задължителните реквизити
следва да бъде преведена на един от официалните езици на изпълняващата държава.
Задължението за превода е на компетентния орган на издаващата държава (чл. 17).
В случай, че искането за издаване на ЕЗЗ бъде отхвърлено, следва да бъде
регламентирана процедура за обжалване съобразно вътрешния правен ред. Това
произтича от разпоредбата на чл. 6, т. 7.
Форма и съдържание на ЕЗЗ
Формата и съдържанието на ЕЗЗ са регламентирани в чл. 7 от Директивата. Тя
следва да бъде издадена в писмена форма. Към Директивата е приложен унифициран формуляр /Приложение № 1/, съдържащ всички необходими реквизити, който
следва да бъде попълван в случаите на прилагането на тази процедура. В него се съдържат данни относно: самоличността на защитеното лице; дали то възнамерява да
пребивава или вече пребивава в изпълняващата държава; органа, издал ЕЗЗ; вида на
мярката на защита, на чието основание е издадена ЕЗЗ с посочването на влезлия в
сила акт, по силата на който тя е определена; характера и правната квалификация на
престъплението, довело до налагане на мярката за осигуряване на защита; информация относно лицето, създаващо опасност, на което са наложени съответните забрани
и/или ограничения; други обстоятелства и полезна информация, която би могла да
повлияе върху оценката на опасността за защитеното лице.
Процедурата по предаването на ЕЗЗ се осъществява директно от компетентния
орган, издал заповедта, който я адресира до съответния орган на изпълняващата
държава. Не се използва посредничеството на никакви министерства или институции. Размяната на книжа се осъществява в писмена форма по начин, позволяващ на
компетентния орган на изпълняващата държава да установи автентичността на ЕЗЗ.
Други правомощия на компетентния орган
Компетентният орган на издаващата държава има изключителната компетентност не само да издава ЕЗЗ, но така също и:
а/ да подновява, преразглежда, изменя, отменя и оттегля както мярката за защита, така и самата ЕЗЗ;
б/ да налага мярка за лишаване от свобода като последица от отмяната на мярката за защита, ако тя е била приложена на основание на съдебно решение по смисъла на чл. 2 от Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. (за
прилагането на принципа на взаимно признаване на съдебни решения и решения за
пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции 7)
или на акт за налагане на мерки за процесуална принуда по смисъла на чл. 4 от
Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета от 23 октомври 2009 г. (за прилагане
между държавите-членки на принципа за взаимно признаване на актове за налагане
на мерки за процесуална принуда като алтернативи на предварителното задържане 8).
Тези негови правомощия са уредени в чл. 11, т. 1, б. „а” и „б”.
Във всички изброени по-горе хипотези компетентният орган на издаващата
държава е длъжен да информира незабавно съответния орган на изпълняващата държава. В случаите на отмяна или оттегляне на ЕЗЗ последният прекратява мярката
веднага, след като получи съответното уведомление (чл. 13, т. 6). В хипотезите на

7
8

ОВ L 81, 27.03.2009, с. 24
ОВ L 294, 11.11 2009 г., с. 20.
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изменение на ЕЗЗ компетентният орган на изпълняващата държава по своя преценка
може „когато е целесъобразно”: или да измени мерките, предприети на основание
на ЕЗЗ, или да откаже да изпълни новите мерки, ако те не попадат в кръга забрани
или ограничения, посочени в чл. 5 от Директивата, или информацията, предадена с
ЕЗЗ е била непълна или подадена след срока (чл. 13, т. 7, б. „а4 и „б”).
Процедура за признаването на ЕЗЗ в изпълняващата държава
Директивата предвижда процедурата по признаване на ЕЗЗ да протече „без
необосновано забавяне”. (чл. 9, т. 1) Поради това не се предвижда призоваването на
лицата и изслушването им преди постановяването на акта по признаване. Решението, с което се приема съответната мярка, се съобразява с националното законодателство на изпълняващата държава, като са допустими всякакви видове мерки – наказателни, административни или граждански, но те следва да отговарят „във възможно
най-голяма степен на мярката за защита, приета в издаващата държава” (чл. 9,
т. 2). След постановяването му компетентният орган уведомява двете заинтересовани страни – лицето, създаващо опасност и лицето, търсещо защита, както и компетентния орган на издаващата държава. В уведомлението се съдържа информация
относно приетата мярка в изпълнение на ЕЗЗ, както и за правните последици от
нарушаването й, съгласно действащото законодателство на изпълняващата държава
(чл. 9, т. 3). В Директивата изрично е регламентирано, че ЕЗЗ има същата важимост,
значение и последици като акт, който би бил приложим на национално равнище в
подобен случай. Затова следва да се вземат предвид „особените обстоятелства на
случая, включително неотложността на въпроса, предвидената дата на пристигане на защитеното лице на територията на изпълняващата държава и, по възможност, степента на риск за защитеното лице” (чл.15).
Директивата изчерпателно урежда хипотезите, при наличието на които компетентният орган на изпълняващата държава има право да откаже да признае ЕЗЗ.
Основанията са регламентирани в чл. 10. Част от тях са свързани с хипотези, които
имат универсален характер и са приложими към всякакви актове, свързани с ограничаване на човешки права, и даващи основание на една държава да откаже изпълнението им, ако има направено искане от друга държава (когато мярката за защита
се отнася до деяние, което не е престъпление според правото на изпълняващата
държава; или наказателното преследване е погасено по давност; или признаването
на ЕЗЗ би влязло в противоречие с принципа non bis in idem и др.п.). Някои са от
процедурен характер и са свързани по-скоро с пропуски в издаването на ЕЗЗ. Все
пак, за да не се стигне до прекалено бюрократизиране и формални откази от признаване, Директивата предвижда възможността компетентните органи на двете държави – издаващата и изпълняващата, да се консултират взаимно, „за да се улесни безпрепятствено и ефикасно прилагане на настоящата директива” (чл. 16).
Във всички случаи компетентният орган има задължението незабавно да информира както издаващата държава, така и защитеното лице за постановения отказ
и да им укаже възможността да оспорят решението, съобразно нормите на националното законодателство (чл. 10, т. 2).
Последици от нарушаването на признатата ЕЗЗ
След постановяването на решението за признаване на ЕЗЗ от компетентния орган на изпълняващата държава той е оправомощен да налага наказания и да предприема всяко друго действие – както от наказателен (ако нарушението съставлява
престъпление в изпълняващата държава), така и от друг характер (чл. 11, т. 2, б. „а”
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и „б”). Наред с това органът има право да приема всякакви спешни и временни мерки, за да преустанови нарушението, когато прецени, че това е необходимо. (чл. 11,
б.„в”). Това ще се наложи винаги, когато в съответното национално законодателство на изпълняващата държава не са предвидени подобен вид мерки, поради което
компетентният орган ще трябва да докладва за случая на органа на издаващата държава (чл. 11, т. 3).
Във всеки един случай на допуснато нарушение на мярката за защита компетентният орган на изпълняващата държава е длъжен да информира реципрочния
орган на издаващата държава на основание чл. 12. Уведомлението се осъществява в
писмена форма чрез попълването на стандартизиран формуляр, който съставлява
Приложение ІІ към Директивата.
Основания за прекратяването на мерките, предприети на въз основа на
ЕЗЗ от изпълняващата държава. Процедура
В чл. 14, т. 1 на директивата изчерпателно са уредени хипотезите, при наличието на които мерките, предприети в изпълнение на ЕЗЗ могат да бъдат прекратени
от компетентния орган на изпълняващата държава – ако има достатъчно данни, че
защитеното лице не се намира на територията й; ако максималният срок на действие
на съответните мерки е изтекъл, съгласно националното право на това лице; в хипотезата на чл. 13, т. 7, б. „б”, както и в случаите, когато след признаването на ЕЗЗ
изпълняващата държава получи решение по смисъла на чл. 2 от Рамковото решение
2008/947 ПВР или акт за налагане на мерки за процесуална принуда на осн. чл. 4 от
Рамково решение 2009/829 ПВР. Преди постановяване на решението за прекратяване на мерките на компетентния орган на изпълняващата държава е предоставено
правомощието да отправи покана до издаващата държава за получаване на информация относно необходимостта от продължаване действието на ЕЗЗ. При получаването на подобно запитване съответният орган на издаващата държава е длъжен да
даде незабавен отговор. Решението за прекратяване на мерките се съобщава незабавно на компетентния орган на издаващата държава. Що се отнася до уведомяването на защитеното лице, органът няма безусловното задължение да го информира. От
редакцията на текста на чл. 14, т. 2 на Директивата произтича заключението, че компетентният орган информира лицето, ако това е възможно. Тук вероятно се отчита
обстоятелството, че самото защитено лице може да е напуснало пределите на територията на изпълняващата държава или местонахождението му да е неизвестно.
ІІ. Необходими стъпки за въвеждането на Директивата в националното
законодателство
По вижданията на авторката на настоящата статия ефективното въвеждане и
изпълнение на основните положения на Директивата ще наложи, от една страна, да
се направят някои изменения и допълнения в НПК и НК, а от друга – да се приеме и
специален закон за издаване и изпълнение на ЕЗЗ. Не е възможно чрез изменения и
допълнения на Закона за защита от домашно насилие да бъдат изпълнени целите на
Директива 2011/99.
Промени в Наказателно-процесуалния кодекс
Анализът на предпоставките, при наличието на които може да бъде поискано
издаването на ЕЗЗ сочи, че преди да се пристъпи към нея следва да има постановен
акт, по силата на който да са наложени мерки за защита от национален орган.
Производството за определяне на мерките за защита следва да протича по пра276
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вилата на НПК, защото целта на самата директива е да защити физическите
лица от различни престъпни посегателства.
Във връзка с характера им те могат да бъдат окачествени като мерки за
процесуална принуда, когато се предприемат в хода на започнало наказателно
производство. Прегледът на регламентираните такива в чл.чл. 67-71 от НПК показва, че в действащия процесуален закон фигурира само мярката, визирана в чл. 5, б.
„в“ от Директивата. Тази празнота би могла да бъде запълнена чрез изменение и допълнение в чл. 67 от НПК, като в него се включат и тези, които са предвидени в
чл. 5, б. „а“ и „б“ от нея.
В гл.VII, раздел II „Мярка за неотклонение и други мерки на процесуална
принуда“ на НПК законодателят е посочил изрично, че мерките за неотклонение се
прилагат по отношение на лица, извършили престъпления от общ характер. Видовете мерки са уредени изчерпателно в чл. 58, а в чл. 66 – последиците от неизпълнението им. Относно другите мерки за процесуална принуда единствено за мерките по
чл. 68 и чл. 69 има изрична регламентация, че те са приложими по отношение на обвиняеми за престъпления от общ характер. Следователно, per argumentum a contrario би
могло да се заключи, че мярката „забрана за доближаване до пострадалия”, регламентирана в чл. 67, е относима и приложима както при наличието на престъпления
от общ, така и за тези от частен характер. Тук възниква обаче проблем, тъй като
няма практика по делата от частен характер да се прилагат подобен вид мерки,
поради което, за да не възникнат спорове и съмнения и за да не се създава противоречива практика, би следвало изрично да се регламентира, че мерките за закрила се
прилагат в рамките на висящо наказателно производство независимо дали то е
свързано с извършването на престъпления от общ или от частен характер. Аргумент
за широкия обхват на общественоопасните деяния, във връзка с извършването на
които следва да се приемат мерки за защита, се съдържа в т. 9 от Преамбюла на
Директивата, в който е отбелязано, че те „изрично целят защитата на дадено лице
от престъпно деяние на друго лице, което може по някакъв начин да изложи на
опасност живота му или физическата, психическата и сексуалната му неприкосновеност, например чрез предотвратяване на всякаква форма на тормоз, както и
достойнството и личната свобода на това лице, например чрез предотвратяване
на отвличания, преследване и други форми на непряка принуда.”
Прегледът на съставите на престъпления от особената част на НК сочи, че тук
се включват широк кръг от общественоопасни деяния най-вече по гл. II9, както и
отделни състави от гл. III10 и IV11. Немалка част от тях обаче се преследват по частен път.12 Ако по повод оплаквания за извършени посегателства от такъв характер

9

Чл. 115-130, 143, 144, 146, 147, 148,149-157, 159а-159в
Чл.170, напр.
11
Чл. 181, 187-193
12
Чл. 161. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., доп., бр. 89 от 1986 г., изм., бр. 50 от 1995 г., бр. 21
от 2000 г., предишен текст на чл. 161, бр. 92 от 2002 г., изм., бр. 26 от 2004 г.) За лека телесна
повреда по чл. 130 и 131, ал. 1, точки 3 - 5 , за лека и средна телесна повреда по чл. 132, за
престъпленията по чл. 144, ал. 1, чл. 145, чл. 146 - 148а, както и за телесна повреда по чл. 129,
132, 133 и 134, причинена на възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, наказателното
преследване се възбужда по тъжба на пострадалия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) За престъпления по чл. 133, чл. 135, ал. 1, 3 и 4 и чл. 139 141 наказателното преследване от общ характер се възбужда по тъжба на пострадалия до прокуратурата и не може да се прекрати по негово искане.
10
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не се приложат мерки за защита, то приложното поле на Директивата би било ограничено неоправдано, което би влязло в противоречие с нейната цел. Следователно,
мерките за защита следва да намерят приложение по всички категории наказателни дела – както от общ, така и от частен характер.
Действащото към настоящия момент законодателство се характеризира с липсата на какъвто и да е санкционен механизъм, осигуряващ изпълнението на наложена забрана по реда на чл.67 от НПК за приближаване непосредствено до пострадалия в случаите, когато обвиняемият наруши същата забрана. В горепосочената норма в сегашната й редакция не са уредени последиците от неспазването на наложената мярка за процесуална принуда за разлика от хипотезите на нарушаването на
мерките за неотклонение. Липсата на норма, регламентираща санкционирането на
лицето за неспазване на мярката би я обрекло на неефективност. В тази връзка би
било целесъобразно въвеждането в националното законодателство и на другите две
посочени в чл. 5, б. „а” и „б” от Директивата мерки за защита (забрана за посещение
на места и райони, в които защитеното лице пребивава и забрана за контакти със
защитеното лице), да е съпътствано и с уреждане на такива санкционни механизми –
или чрез изменение и допълнение на разпоредбата на чр.66 от НПК13, като се предвиди, че основание за изменение на мярката за процесуална принуда в по-тежка е и
неизпълнението наложената мярка за защита, или чрез допълване на чл.296, ал. 1 от
НК, така че да се инкриминира нарушението на мярката за защита, наложена по
наказателно производство или наложена с призната и приета за изпълнение ЕЗЗ,
издадена в държава – член на ЕС.
Освен със създаването на ефективни санкционни механизми, задействани в
случаите на неизпълнение на наложени мерки за защита, транспонирането на
Директива 2009/11/ЕС следва да е съпътствано и с уреждане на компетентността и
правомощията на органите, които да упражняват надзор по изпълнението на
същите мерки. Понастоящем в действащото законодателство липсва уредба по
тези въпроси във връзка с изпълнението на наложена забрана по чл.67 от НПК. Това
предпоставя и неефективна защита за защитеното лице, доколкото не е предвиден
механизъм, по който да се установи факта на неизпълнение на наложена мярка за
неговата защита от страна на обвиняемия, нито да се упражни своевременно държавната принуда, така че да бъде предотвратено поведение, което да причини непоправими вреди на защитеното лице. Виждаме два възможни подхода в тази насока –
единият е да се предвиди компетентност на пробационните служби да изпълняват и
упражняват надзор върху спазването на забрани, произтичащи от наложени мерки
за защита, доколкото със сходно съдържание като предвидените в чл.5 от Директива
2009/11/ЕС мерки за защита са някои от пробационните мерки. Другият възможен
подход е да се възприеме механизмът, уреден в чл.21 от Закона за защита от домашното насилие, според който полицейските органи следят за изпълнението на мерки
за защита, като те са компетентни и да оказват съдействие на защитеното лице в
случай на неизпълнение на забраната за пребиваване на обвиняемия в местата, в
които пребивава или които защитеното лице посещава, съответно и задължението
на полицейските органи, констатирали нарушението на заповедта за защита да задържат нарушителя и уведомят прокуратурата.

Виж и чл. 170, ал. 1 и ал. 4 във вр. с чл.175, ал. 1.
13
В тази норма са регламентирани последиците от неизпълнение на задълженията, свързани
с мерките за неотклонение.
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Промени в Наказателния кодекс
Доколкото в чл. 5 от Директивата са уредени изчерпателно видовете мерки за
защита, при наличието на които може да бъде поискано издаването на ЕЗЗ, следва
да бъде обмислена възможността и необходимостта от разширяване обхвата на ограничителните мерки, включени в наказанието пробация. Това е наложително, тъй
като мерките за процесуална принуда са приложими до приключването на съответното наказателно производство. След влизането на присъдата в сила тяхното действие се преустановява с налагането на съответната наказателна санкция. В случаите,
когато е отложено изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода при
условията на чл. 66 НК или съдът определи наказание пробация, той не може да
„излезе” отвъд рамките на чл. 42а НК, в който изчерпателно са посочени видовете
пробационни мерки. Сред изброените мерки за контрол има известно сходство само
между тази в т. 3 – „ограничения в свободното придвижване” с мярката по чл. 5, б.
„а” от Директивата, която обаче е много по-конкретна. Другите две мерки, изразяващи се в забраната или регламентирането на доближаването до защитеното лице на
по-малко от определеното разстояние, както и забраната или регламентирането на
контакти под каквато и да било форма14, не фигурират в чл. 42а НК и следователно,
не могат да бъдат приложени от българския съд. Това би създало пречки от законодателен характер за ефективното изпълнение на Директивата. Поради изложеното
нормата на чл. 42а от НК следва да бъде изменена и допълнена, като в нея се включат мерките, изброени в чл. 5 от Директивата. Същевременно в чл. 296, ал. 1 от НК
е наложително да се предвиди и наказанието пробация наред с лишаването от свобода и глобата.
Приемане на Закон за европейската заповед за защита
В законодателната практика от последните години се утвърди тенденцията въвеждането на редица Рамкови решения и Директиви на Европейския съюз в областта на наказателното законодателство да става чрез закон, в който да се регламентират специфичните процедури по признаване или издаване на съответните законодателни актове на Европейския парламент.15 Вероятно в някакъв бъдещ момент ще се
наложи кодифицирането и унифицирането до известна степен на това бързо растящо ново законодателство. Към настоящия момент обаче вариантът да се приеме
специален закон изглежда най-бърз във времеви порядък и най-лесно осъществим.
Структурата на този закон до голяма степен ще следва структурата на самата
Директива – общи положения (предмет, цел на закона, определения), компетентен
орган по признаване и изпълнение на ЕЗЗ, предпоставки, процедура, основания за
отказ и прекратяване на изпълнението, компетентен орган по издаване на ЕЗЗ и последици.

14
Всъщност последната от изброените мерки не е уредена и в Закона за защита от домашно
насилие
15
Виж Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест; Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебните решения и решения за пробация с оглед упражняване на
надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции; Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции; Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на
имущество или доказателства.
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Относно компетентния орган по признаване и по издаване на ЕЗЗ бихме желали да изложим известни съображения, отнасящи се до възможността това да са различни институции.
Съгласно българската правна традиция и регламентираната конституционна
забрана за създаване на особени юрисдикции, струва ми се, че не би възникнал спор
относно това, че процедурата по признаване и изпълнение /или не признаване/ на
ЕЗЗ би следвало да се развие единствено и само пред съд и то пред наказателен
състав. Що се отнася до издаването на ЕЗЗ е важно да се обмисли добре дали
непременно това трябва да е единствено съдът или в определени хипотези подобни
функции могат да се възложат и на прокуратурата; задължително ли е един и същ да
бъде родово компетентният съд и в двете хипотези или не.
Тук са възможни два различни подхода. Първият е да се определи, че само и
единствено съдът е компетентен да реализира и двете процедури – както по издаването, така и по признаването на вече издадена ЕЗЗ, като се диференцира в кои
случаи евентуално това може да бъде окръжният съд и в кои – районният. Вторият
подход е, да се разграничи подведомствеността не само в зависимост от това – дали
става въпрос за признаване или издаване на ЕЗЗ, но и дали исканата мярка е по отношение на лице, срещу което е налице висящо или вече приключило наказателно
производство.
Сравнително-правният анализ на няколко закона (цитирани по-горе в настоящата статия), с които са въведени изискванията на редица Рамкови решения и
Директиви на Европейския съюз, показва, че българският законодател не е възложил изцяло само на съдилищата компетентността по издаването и признаването на
различни правни инструменти за защита. Той е разграничил правомощията на съда
и прокуратурата в зависимост от това – дали става въпрос за процедура по признаване и изпълнение на чужд правен акт вътре в страната ни от тази по постановяването на правен акт, който ще се изпълнява извън територията на Република България. В
първата хипотеза законодателното решение е едно и също – винаги компетентността е на окръжния съд – на територията, на която се намира лицето /при екстрадицията/, по местоживеенето на лицето /при изпълнение на пробационните мерки или
тези по конфискация/. Само при неизвестен адрес на лицето, по отношение на което
се предприемат мерките, компетентността е на Софийски градски съд.
Във втората хипотеза са възприети различни законодателни подходи в отделните закони. Така в закона за екстрадицията и европейската заповед за арест компетентността е възложена на прокурора по отношение на обвиняем или осъден с влязла в сила присъда (чл. 56 ал. 1, т. 1), а за подсъдим – на съответния съд (чл. 56, ал. 1,
т. 2). В закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване
на имущество или доказателства решението е доста близко до предходното. Там
компетентен е съответният първоинстанционен съд по искане на прокурора за вземане на мерки за обезпечаване на конфискацията и отнемането на вещи в полза на
държавата, а по отношение на обезпечаването на доказателствата искането може да
бъде направено от широк кръг субекти, включително и от прокурора (чл. 19). В останалите два закона – относно пробацията и относно решенията за конфискация
компетентността е на съда, постановил решението като първа инстанция (чл. 9 и
чл. 7 съответно). Съпоставката между възприетите законодателни подходи в горецитираните закони може да бъде онагледена по-добре в следната таблица:
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Закон
Екстра
диция
Пробац
ия
Конфи
скация
Обезпе
чаване

том ХХХ, 2014 г.

Компетентен орган за
признаване /изпълнение/
ОС, на чиято територия
се намира лицето – чл. 38

Компетентен орган за издаване
/изпращане/
1. съответният прокурор – за обвиняем
или зa осъден с влязла в сила присъда
2. съответният съд – за подсъдим – чл. 56
ОС по мж на лицето – чл. 8(1) от съда, постановил реш. по чл. 2, т. 3
При неизв. мж – СГС – 8(2)
като първа инст. – чл. 9
ОС по мж – чл. 15(1)
РС или ОС, постановил реш.
При неизвестно мж – СГС –15,5 като І инст. – чл.7(1)
ОС – не е посочено кой –
от съда по искане на: (чл. 19)
1. прокурор за вещи в полза на д-вата и
чл. 6
за конфискация – 19 (1, т.1)
2. прокурор обвиняем, пострадал,частен
обв. или граждански ищец., когато има
опасност някое док. да бъде изгубено
или събирането да бъде затруднено. –
чл. 19, ал. 1, т.2

По мнение на авторката във връзка с издаването на ЕЗЗ би било целесъобразно
компетентният орган по не приключили досъдебни производства да е съответният
прокурор, по искане на когото е била издадена съответната мярка за защита. Когато
искането е направено в хода на съдебно производство (особено по дела от частен
характер), тогава компетентността да е на съда, който е постановил съответната
мярка за защита, защото пред него вече са били представени съответните доказателства, които са довели до обоснованото решение да се уважи направеното искане.
Тъй като процедурата е свързана с извършено престъпление, което би могло да бъде
както от общ, така и от частен характер, то подсъдността би следвало да се обуслови от правилата на гл. IV, p. II на НПК, които регламентират тези въпроси.
Във връзка с гарантиране правата на лицата, създаващи опасност, по отношение на които ще бъдат приемани ограничителните мерки и ЕЗЗ, следва да се предвиди възможност за изслушването им или в хода на първоначалната процедура, когато
се предприемат мерки за защита, или преди издаването на самата ЕЗЗ. В противен
случай правото им на защита по чл. 6 от Европейската конвенция да правата на
човека би било нарушено.16 Все пак компетентният орган следва да отчита в поголяма степен интересите на защитеното лице и в никакъв случай да не разкрива
неговия адрес или данните му за контакт, освен ако те не са изрично включени в
забраната или ограничението, наложени като изпълнителна мярка по отношение на
създаващия опасност.17
Самите процедурни аспекти по въвеждането на Директивата едва ли биха създали проблеми от законодателно естество. Друг е въпросът относно ефективността
на механизмите за прилагане на мерките за защита в националното право. По виждане на автора нито органите на полицията, нито тези на прокуратурата имат нагласата да се намесват и да съдействат на категорията лица, попадащи в обхвата на защита, съгласно Директивата. Тези чисто практически аспекти са извън обхвата на
настоящата статия.

16
17

Вж. т. 17 от Преамбюла на Директивата
Вж. т. 22 от Преамбюла на Директивата
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EВРИСТИЧЕСКИ АСПЕКТ НА ПРОЦЕСА
ПО ИЗГРАЖДАНЕ И ПРОВЕРКА НА ВЕРСИИ
ас. д-р Христо Павлов
Бургаски свободен университет

HEURISTIC ASPECTS OF CONSTRUCTION
PROCESS AND TESTING VERSIONS
Assist. Prof. Hristo Pavlov, PhD
Burgas Free University

Abstract: The article analyzed and explained the relationship between cogitative activity
in the construction and verification of versions in the investigation and heuristic thinking.
Key words: investigative versions, hypothesis, building up and testing of investigative
versions, inquiry, heuristics.

Мисловната дейност на разследващия престъпното събитие е насочена към
пълно, обективно и всестранно установяване и доказване на обстоятелствата по
делото в пределите и по реда, определени от закона. Както посочва Й. Кунчев, „основната задача в предварителното разследване е да се съберат, изследват и оценят
доказателствата, за да се реши дали е налице състав на престъпление, кой го е извършил, кои са причините и условията за престъплението и дали обвиняемият да
бъде предаден на съд.”[1]. Целта на познавателната дейност в процеса на разследването е да се установи обективната истина за събитието, въз основа на събрания доказателствен материал.[2] Пораждането на мисловната дейност в този процес, и
най-вече при изграждането и проверката на версии, е свързано с пораждането на цели, а те са именно познавателни[3]. Познавателната страна в процеса на разследване
на престъпления се откроява при мисловната дейност на разследващия, чрез която
се цели да бъде познато разследваното събитие или казано по друг начин – да се достигне до достоверно знание, относно самото събитие или други свързани с него обстоятелства.
Спецификите на прехода от вероятност към достоверност на знанията в наказателния процес, най-вече – особеностите на мисловния процес във връзка с изграждането и проверката на версии, е предпоставка за търсене на връзката между версията е евристиката [4]. Последната изследва онези сложни механизми, чрез които
човек достига до оригинални решения, въз основа използването на интуицията,
въображението, вътрешната нагласа и самоубеденост в собствения си житейски и
професионален опит.
Поставят се въпросите дали може да се направи връзка между мисловната дейност по построяване и проверка на версии при разследването и евристичното мислене? Ако може да се открие такава връзка, в какво се изразява тя?
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При отговора на тези въпроси следва да се отчете следното:
На първо място, базисен елемент за евристичното мислене и този при изграждането и проверката на версии е информацията. Търсенето на решение при всяка една проблемна ситуация се базира върху информация. Върху нея стъпва познанието.
Тя е носител на евристично знание. От количеството и качеството на наличната
информация зависи прилагането на евристиката и версията.
На второ място, в дейността по разследването се използват широк кръг от
методи, чрез които както трябва да бъдат открити нови факти, така и трябва да се
осмисли връзката между отделните факти. Евристиките служат за опростяване на
сложните задачи по оценяване на вероятности и прогнозиране на стойностите на
различни величини, чрез използване на оценъчни операции. Евристичните методи
се използват успешно за ускоряване на процеса по намиране на добро решение. В
този смисъл, част от собствените, специфични методи на евристиката намират приложение при търсене на обективната истина в наказателния процес, особено при изграждането и проверката на версии при разследването.[5]
На трето място, мисловната дейност при версиите и при евристиката се характеризира с продуктивност[6].
В тази връзка В. Станков счита, че чрез евристичното мислене може да се
достигне до ново знание. Той изтъква, че „повечето от това, което правим в ежедневието си, води до повече или по-малко евристични решения на проблема. Но само
евристиката може да ни помогне да намерим решения, които са нестандартни,
неочаквани, често оптимални и не рядко свръхоптимални.”[7]
Чрез дейността по разследване на престъпления разследващият орган се среща
с различни от предходните и в повечето случаи неповторими по своето съдържание
следствени ситуации. Това е предпоставка, която определя продуктивния характер
на мисловната дейност по изграждане и проверка на версии.
С оглед на това може да се направи изводът, че както евристичното мислене,
така и мисленето във връзка с построянето и проверката на версии водят до разкриване на непознати преди това връзки и закономерности.
На четвърто място, основна роля при евристичната мисловна дейност и при
тази, която се свързва с построяване и проверка на версии, заема творчеството[8].
То е уникална проява на съзнанието, която присъства във всяка човешка дейност.
Резултатът от нея носи белега на новаторското, уникалното.[9] Нетворческата дейност, за разлика от творческата, се основава на традиционния арсенал от познати
мисловни похвати и протича по утвърдени с практиката стереотипи.
Във всяка област на познавателната дейност, включително и разследването на
престъпления, човек решава различни творчески мисловни задачи. От психологическа гледна точка решението на даден проблем е съчетание между реалността и
мисловни операции. Дори една задача да бъде наречена „проста” това не я прави
всеки път лека за изпълнение. За нейното разрешаване често е необходимо време и
усилия. Преди една задача да стане проста за разрешаване, субектът трябва да реши
редица творчески задачи. Такива стоят и пред разследващите органи, когато не са
налице достатъчно изходни данни и следва да се извършат съответните следствени
действия, за да могат те да бъдат достоверно установени. При пълното отсъствие
или непълнота на изходните данни (достоверно фактическо знание) на помощ идва
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творческото въображение. Анализирайки конкретната следствена ситуация (наличните фактически данни), мислите „мобилизират” запасите от житейски, професионален опит и знания. Наличните данни се преработват чрез такива операции като
анализ, синтез, аналогия, и др. На база доказателствен материал, лични и професионални качества, разследващият орган изгражда предположения, които помагат за
изясняването на проблемни въпроси.
На пето място, съществуват редица правила, които са присъщи както за евристичното мислене, така и за това, което се свързва с построяването и проверката
на версии.[10]
С оглед на изложеното се налага изводът, че евристичният потенциал е характерна черта на версията, която има способността да реши всички познавателни
задачи или конкретната познавателна задача, заради която е изградена и от която
произхожда. Това изразява възможността чрез версията да се създадат условия за
придобиване на ново знание. Този извод се налага от анализа на обяснителната и
познавателната й природа. Оттам, евристичните задачи възникват тогава, когато
зоната на търсене е обширна, а изходните данни са ограничени. Недостигът на
изходна информация изисква от разследващия орган евристични решения. Ето защо евристичното търсене е дейност, която се характеризира с минимални средства
за постигане на максимален познавателен резултат. Евристичните стратегии са
способи при дейността на човека в ситуации, характеризиращи се с множество вероятни изходи.
Литература:
[1] Кунчев, Й. Криминалистическа тактика, С., изд. Албатрос, 2003, с. 33.
[2] С основание Й. Кунчев отбелязва, че „не всеки познавателен процес при разследването обаче е доказване. Предметът на познанието в процеса на разкриване и разследване на престъплението е по-широк от предмета на доказването.”.
Предметът на доказването е законово регламентиран, докато предметът на познанието в процеса на разкриване и разследване на престъплението не може да
се посочи изчерпателно в правна норма. Това и не е необходимо. Познавателната дейност в процеса на разследването не е свързана само със събиране и
оценка на доказателства, но и със събирането и оценката на друга информация,
която няма пряко отношение към предмета на доказването, но очертава насоката за събиране на доказателства – Кунчев, Й. Криминалистическа тактика, С.,
изд. Албатрос, 2003, с. 34.
[3] Познанието обхваща по-висшите психични процеси у хората, включително как
се познава и разбира светът, как се преработва информацията, как се вземат
решения и се правят преценки, как се описват собствените познания и разбирания на други хора. Виж по-подробно Feldman, R. Understanding Psychology.
New York, McGraw-Hill Publishing Company, 1990, pp. 230 – 255.
[4] Евристиката, като наука за изучаване и развитие на творческите способности,
разполага с богати възможности за усъвършенстване на всяка човешка дейност.
В. Станков я определя като наука, която „... изучава как се правят открития; установява нови истини; решава задачи с помощта на знания, догадки, съобразителност; изучава продуктивната умствена дейност, водеща до оригинални резултати.
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Казано по друг начин, евристиката е наука за изучаване и развиване на творческия процес, в резултат на което се обосновават специални методи за решаване на стандартни и особено на нестандартни задачи и проблеми. Тя е „отговорна” за обучението в творчеството и организирането на творческата дейност.
Евристиката е съвкупност от знания, опит, интуиция, интелект за намирането
на решения чрез неформални правила.” – Станков, В. Евристичният ресурс, С.,
изд. фондация „Потенциал”, 2000, с. 12. Виж също: Савов, В. Евристични методи, С., Унив. изд. Стопанство, 2007; Пушкин, В. Евристика. Наука за творческо
мислене, С., изд. Наука и изкуство, 1968.
Повече за методите на евристиката виж Станков, В. Евристичният ресурс, С.,
изд. фондация „Потенциал”, 2000.
Най-срещаното разграничение в психологическата литература на мисленето се
свежда до продуктивно и репродуктивно мислене. Първото се характеризира
с възможността да се създаде нещо ново, оригинално, несрещащо се преди в
миналия индивидуален опит на дадено лице. То се отъждествява с евристичното мислене. Репродуктивното мислене представлява възпроизвеждане на процеси, присъщи за решавани преди време проблеми и задачи или въобще на
някакъв минал опит на индивида. Виж Савов, В. Евристични методи, С., Унив.
изд. Стопанство, 2007, с. 43 – 44.
Станков, В. Евристичният ресурс, С., изд. фондация „Потенциал”, 2000, с. 14.
В. Станков определя творчеството като „... висша форма на целенасочена,
активна и мотивирана човешка дейност, чрез която се създават нови, значими
материални и духовни стойности, се изгражда нова реалност на основата на
съществуващите в обективната действителност достижения.” – Станков, В.
Евристичният ресурс, С., изд. фондация „Потенциал”, 2000, с. 45.
Относно разрешаването на творчески задачи виж Рейтман, У. Познание и
мышление. Моделирование на уровне информационных процесов, М., изд.
МИР, 1968, с. 226 – 243; Станков, В. Евристичният ресурс, С., изд. фондация
„Потенциал”, 2000; Станков, В. Изкуството да бъдем оптимални. Теоретикоприложен курс по евристика и нестандартно мислене, С., изд. фондация
„Потенциал”, 2000.
Виж: Еникеев, М. Юридическая психология. С основами общей и социальной
психологии, М., изд. Норма, 2005, с. 359 – 360; Съйкова, И., С. Съйкова,
Технология на творческото мислене, С., 1999, с. 112 – 158. Цитирано по Савов,
В. Евристични методи, С., Унив. изд. Стопанство, 2007, с. 44 – 47.
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СЪЗДАВАНЕ НА МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА САНКЦИИ
ЗА РАБОТОДАТЕЛИ НА НЕЗАКОННО ПРЕБИВАВАЩИ
ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
гл. ас. Ваня Христова Стаматова
Бургаски свободен университет

ESTABLISHING MINIMUM STANDARTS ON SANCTIONS AND
MEASURES AGAINST EMPLOYERS OF ILLEGALY STAYNG
THIRD- COUNTRY NATIONALS
Shief assistant Vanya Hristova Stamatova
Burgas Free University
Резюме: Настоящата статия разглежда мерките, предприети за ограничаване на
незаконната миграция и по конкретно санкциите и мерките, срещу работодатели.
Основната цел на ЕС е създаване на общо поле за действие на работодателите,
намаляването на незаконната трудова заетост и експлоатацията на незаконно
пребиваващи граждани на трети страни.
Ключови думи: ЕС, незаконна миграция, работодатели
Abstract: This article discusses the measures taken to curb illegal migration and specific
sanctions and measures against employers hiring illegal immigrants. The main objective
of the EU is to create a level playing field for employers, reducing illegal employment and
exploitation of illegally staying third-country nationals.
Key words: ЕU, illegal immigration, employers
Незаконната миграция към ЕС се насърчава от възможността за намиране на
работа на територията на Общността. Това явление се мотивира от редица принудителни и притегателни фактори. Решението да се мигрира се основава на принуждаващи фактори като безработица или постоянно ниско равнище на заплащане, природни бедствия или екологични катастрофи, както и от притегателни фактори като
неофициална заетостпри по-високи равнища на заплащане, политическа стабилност,
поддържане на върховенството на закона и ефективна защита на човешките права.
Справянето с незаконната трудова имиграция представлява една част от усилията на
ЕС да разработи всеобхватна политика по миграцията.
Трудно е да се определи големината на проблема относно наемането на работа
на незаконно пребиваващи лица. Освен това не може да бъде изведена точна бройка, тъй като в много от случаите не може да се установи дали данните включват
граждани на ЕС, които попадат под ограничения за работа, съгласно преходни споразумения и тяхната цифра да се отдели от цифрите за граждани на трети държави.
Всички тези причини са предпоставка за приемане на нормативен акт от институциите на ЕС, регламентиращ наемането на работа на незаконно пребиваващи
граждани на трети страни.
286

Годишник на БСУ

том ХХХ, 2014 г.

През 2007 година Европейската комисията внася законодателно предложение
за приемане на Директива на Европейския парламент и Съвета относно санкциите и
мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава.1 Директива 2009/ 52/ ЕО2 е приета от ЕП и Съвета по време на френското председателство през м. декември 2008 г. Срокът за транспониране на Директивата от
държавите-членки е 20 юли 2011 г.3 Швеция гласува против Директивата, а
Финландия гласува с „въздържал се”4. Двете държави правят изявление5, което е
подкрепено от Полша и Унгария, въпреки, че те гласуват в подкрепа на Директивата. Според изявлението, те подкрепят „основната цел за борба с незаконната миграция и незаконното пребиваване”, но не са сигурни, че компетентността на ЕС да
приема наказателни санкции „е установена по отношение на настоящата Директива,
според критериите, установени в практиката на Съда на ЕС по този въпрос6” и
приемат, че „компетентността на ЕС относно създаването наказателни санкции в
областта на незаконната миграция е неясна и неопределена.”
Чл. 1 определя целта на Директивата, която забранява наемането на работа на
незаконно пребиваващи граждани на трети държави, като определи минимални общи стандарти за санкции и мерки, приложими в държавите-членки срещу работодатели, които нарушават тази забрана.
Според чл. 15 държавите-членки могат да приемат или запазят разпоредби,
които са по-благоприятни за гражданите на трета държава, към които тя се прилага,
по отношение на правото да получат заплащане от работодателя и правото да подават жалби, при условие че тези разпоредби са съвместими с Директивата. Освен това според чл. 4, §4 държавите-членки може да предвидят по-строги правила за отговорност, съгласно националното законодателство. Макар, че тези разпоредби показват изключенията и спецификите при създаването на националната правна уредба,
все пак целта Директивата е да хармонизира законодателствата на държавите-членки, а в Преамбюла се казва, че се предвижда създаването на „минимални стандарти”
и държавите-членки следва да остават свободни да приемат или запазват по-строги
санкции и мерки, както и да налагат по-строги задължения на работодателите. Смятаме, че би било по-подходящо наименованието да е „общи стандарти”, тъй като Директивата предвижда различни възможности за държавите-членки и позволява както поблагоприятни, така и по- строги разпоредби в националното законодателство7.

1

COM(2007) 249 окончателен
Oфициален вестник, L 168/24, 2009 г.
3
Директива 2009/52/ЕО е транспонирана в българското законодателство чрез Закона за
насърчаване на заетостта, обн. ДВ, бр. 43/ 2011 г.
4
See summary of Council acts for May 2009 (n. 69 above).
5
Пак там, Полша прави и отделно изявление за ролята на санкциите при прилагането на
Директивата.
6
Cases C-176/03 Commission v Council, (2005) ECR I-7879 и C-440/05 Commission v Council
(2007) ECR I-9097
7
Чл.3, пар.3 позволява на държава членка да разреши на незаконно пребиваващи граждани
на трети държави, чието извеждане е отложено да работят в съответствие с националното
право. Държавите-членки имат възможност да намалят или да се окажат от приложимите
санкции по отношение на работодателите – физически лица, които наемат на работа незаконно пребиваващи лица (чл. 5, пар.3, чл.4, пар.2, чл.7, пар.)
2
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Следва да отбележим, че Директивата не се прилага по отношение на граждани на трета държава, които пребивават законно в държава членка, независимо дали
имат право да работят на нейна територия.8 Освен това от приложното поле са изключени и незаконните мигранти, които са самостоятелно заети лица9. Не могат да
бъдат налагани санкции и на турски работници, които черпят трудови права от Споразумението за асоцииране между Турция и ЕС10. Друга категория лица, изключени
от приложното поле на Директива 2009/52/ ЕО са гражданите на трети страни, които се ползват от правото на свободно движение на територията на ЕС11.
В чл. 2 от Директивата съдържа десет определения, като четири от тях са били
добавени по време на преговорите по приемането й12.
Според чл. 3, § 1 основното задължение на държавите-членки е да забранят
трудовата заетост на незаконните мигранти13, като се уточнява, че нарушенията на
тази забрана подлежат на санкциите и мерките, предвидени в Директивата. Въпреки
това, държавите-членки могат да не прилагат забраната по отношение на лица, за
които е отложено извеждането и които имат право на работят според националното
право. Не се уточнява обаче, как в този случай ще се прилагат изискванията за
санкции според Директивата, като най-лесното решение е това да е обвързано с
„разрешение за пребиваване” според съответното законодателство.14 Освен това
трябва да се имат предвид и лицата, търсещи убежище, които до получаване на отговор на молбата за закрила не са с незаконен статут.
Чл. 4, б. а регламентира задълженията на работодателите, които наемат на работа гражданин на трета страна15. На първо място, работодателите са длъжни да
изискват от гражданите на трета държава да притежават и да представят на работодателя валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение за своя престой,
преди да бъдат наети на работа16. На второ място, да съхраняват най-малко за времето на наемането на работа копие или друго доказателство за разрешението за пребиваване или друго разрешение за престой, което да е на разположение за евентуална проверка от компетентните органи на държавите членки и на трето място, да

8

Трябва да се има предвид, че в съображение 5 от Преамбюла се казва: „настоящата директива следва да се прилага, без да се засяга националното право, което забранява наемане на работа на законно пребиваващи граждани на трета държава, които работят в нарушение на статуса си на пребиваващи.”
9
В Директивата липсва определение на понятието „самостоятелна заетост”, в чл. 2 , б. в се
определя понятието „наемане на работа”.
10
Вж. Case C-65/98 Eyup [2000] ECR I-4747
11
Чл. 2, б.а. определя понятието „ гражданин на трета страна”.
12
По инициатива на Съвета в чл. 2 , б. ж- й са добавени следните четири определения : „
юридическо лице”, „агенция за временна заетост”, „особено експлоататорски условия на
труд” и „ заплащане на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава”
13
Чл. 2, б. „б” и „в” определят понятията „незаконно пребиваващ гражданин на трета държава” и „наемане на работа”.
14
Вж.чл.4, пар.1 , б. а
15
Чл. 2 б. д определя понятието „работодател”, като към него се включва и „агенция за временна заетост” (чл. 2,б. з”)
16
Първоначалното предложение е било разрешението за пребиваване да бъде валидно за срок
на планирана трудова заетост, но това би попречило на работодателите да наемат граждани
на трети страни за срок, по-дълъг от валидността на разрешението за пребиваване.
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уведомяват компетентните органи, определени от държавите членки, за началото на
наемането на работа на граждани на трета държава в срок, определен от всяка държава членка17. От текста не става ясно и какво ще се случи при промяната на временната трудова заетост в постоянна. Можем да направим извод, че според „принципа на ефективността на правото на ЕС” в тази ситуация работодателите ще трябва
да отговорят отново на законовите изисквания.
Според чл. 4, § 2, държавите членки могат да предвидят опростена процедура
за уведомяване, когато работодателите са физически лица и наемането на работа е
за лични цели18, но не могат да се откажат от изискването за уведомяване от страна
на тази категория работодатели. Не съществува възможност за опростяване или премахване на процедурата за проверка и съхранение на копия от съответните документи. В някои случаи може да се твърди, че засегнатите са самостоятелно заети лица и
не би следвало да попаднат под обхвата на Директивата19. Чл. 4, § 2 изр. 2 предвижда още едно изключение по отношение на дългосрочно пребиваващи граждани
на трети страни20. За тази категория заети лица държавите-членки могат да се откажат от изискването за уведомяване но не могат да отменят задължението за проверка и съхранение на документите.21
Работодателите, които са изпълнили всички изисквания няма да бъдат подведени под отговорност за нарушаване на забраната за наемане на незаконни имигранти, освен ако им е било известно, че документът, представен като валидно разрешение за пребиваване или друго разрешение за престой, е бил подправен. Тук виждаме
наличието на субективно условие (вина) за налагане на санкции (на работодателя е
известно…..).
Чл. 5 определя последиците за работодателите, ако са нарушили забраната за
наемане на незаконни имигранти като посочва, че санкциите следва да бъдат „ефективни, съразмерни и възпиращи”. Санкциите са финансови и се увеличават в зависимост от броят на наетите незаконно пребиваващи граждани на трети страни. От
това следва, че всяка държава-членка трябва да определи размера на санкциите,
указан в Директивата и тяхното приложение в зависимост от нарушенията на работодателите. Върху работодателите е и тежестта да заплатят „разходите по връщане-

17

В първоначалния текст на Директивата, Комисията е предложила да се предвиди изискване
за уведомяване в срок от една седмица от страна на работодателите при прекратяване на трудовата заетост на граждани на трети страни. Този текст е променен по предложение на Съвета, като в съображение 10 от Преамбюла пояснява, че „с оглед намаляване на административната тежест държавите-членки може да предвидят подаването на тези уведомления да се извършва в рамките на други схеми за уведомяване”, като най-вероятно се имат предвид задълженията за плащане на данъци и внасянето на осигурителни вноски.
18
Според първоначалното предложение на Комисията, работодателите – физически лица са
изцяло освободени от задължението за уведомяване, но текста е променен по искане на Европейския парламент.
19
Този въпрос следва да бъде разрешен от националното право на държавите-членки, като се
разширят изискванията към работодателите, наемащи самостоятелно заети граждани на трети
страни.
20
ДИРЕКТИВА 2003/109/ЕО НА СЪВЕТА от 25 ноември 2003 година относно статута на
дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни, Официален вестник, L 16, 23.01.2004,
стр.44
21
Текстът не е включен в първоначалното предложение, но е приет по искане на Съвета.
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то на незаконно наети на работа граждани на трета държава, в случаите когато
са проведени процедури по връщане”, като се предвижда алтернативна санкция за
заплащане на „най-малко средните разходи за връщане” .
Чл. 5, § 3 предвижда възможност държавите-членки да намалят финансовите
санкции на работодателите – физически лица, когато наемат на работа незаконно
пребиваващ гражданин на трета държава за лични цели и когато не са налице особено експлоататорски условия на труд.22
По отношение на налагането на санкции можем да отбележим, че принципът
на „ефективност” на правото на ЕС изисква държавите-членки да налагат санкции
за работодатели, които са нарушили изисквания на директива 2009/ 52/ ЕО, но от
друга страна, според същия принцип, можем да кажем, че такива санкции не могат
да се прилагат, когато самото общностно право позволява заетост на тези граждани
на трети страни.23
На следващо място, според чл. 6, § 1 работодателите, които са нарушили забраната за наемане на незаконни имигранти са длъжни да извършат всички плащания, свързани с тяхната заетост (трудово възнаграждение, данъчни и социално осигурителни вноски), както и всички разходи, произтичащи от изпращането на последващите плащания в държавата, в която се е върнал или е бил върнат гражданинът на трета държава. Относно заплащането на трудовото възнаграждение, данъците и осигурителните вноски Директивата въвежда презумпция за трудово правоотношение с продължителност най-малко три месеца, освен ако, работодателят или
служителят не могат да докажат друго24. Презюмира се, че този период се изчислява
назад от датата, на която е прекратено трудовото правоотношение25. По същия начин с презюмира и нивото на заплащане, като то се обвързва с минималното трудово възнаграждение в съответната държава-членка.26 Не се създава обаче, предположение относно работното време на съответния работник или служител, платения
отпуск, както и други въпроси на трудовото законодателство, регулирани от европейското и националното право. Друг неразрешен проблем е случая, когато договореното възнаграждение е под минималното за съответната държава-членка, като
следва да се приложи по-високото заплащане до нивото на минималната работна
заплата. Сумата на всички данъчни и осигурителни вноски се изчислява въз основа
на трудовото възнаграждение, като се вземат предвид и допълнителните плащания.

22

Този текст е добавен по време на преговорите по искане на Европейския парламент.
Peers, St., Legislative Update: EC Immigration and Asylum Law Attracting and Deterring Labour
Migration: The Blue Card and Employer Sanctions Directives, European Journal of Migration and
Law 11 (2009), стр.387
24
Първоначалното предложение на Комисията е този срок да е 6 месеца, но впоследствие е
изменен по предложение на Съвета и Европейския парламент.
25
Inghammar, А., The Employment Contract Revisited.Undocumented Migrant Workers and the
Intersection
between International Standards, Immigration Policy and Employment Law, European Journal of
Migration and Law 12 (2010), стр.193
26
Според чл. 2, б. й „„заплащане на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава“
означава надница или заплата, както и всяка друга престация в пари или в натура, които са
изплатени пряко или непряко от работодателя на работника за неговия труд и които съответстват на тези, които биха получили подобен вид работници в случай на законно трудово правоотношение.
23
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Не съществува разпоредба, която да предвижда лихви за плащания със задна дата, а
също така Директивата не предвижда изричен срок за плащане от работодателите на
дължимото възнаграждение на наетите лица, като оставя определянето му от националните органи на държавите-членки. Но тъй като Директивата определя само
„минимални” стандарти, би следвало конкретизирането на отделните мерки да се
извършва от съответното законодателство на държавите27 и по този начин ще се
осигури „ефективността” при транспонирането и приложението на европейското
право.28
Въпреки, че Директива 2009/52/ ЕО не съдържа други разпоредби от трудовото законодателство, освен разпоредби относно заплащането на възнаграждение на
незаконните мигранти, можем да твърдим, че тази група лица са обхванати от неговото приложение, тъй като на ниво ЕС съществува хармонизация в областта на социалната политика и включването им в обсега на това законодателство би довело до
постигане на целите на вътрешния пазар, както и за по-пълната им защита.29
В чл. 6, § 230 се гарантира създаването на механизми, чрез които незаконно
наетите граждани на трети държави следва да получат събраните суми от трудови
възнаграждения. За тях съществуват две възможности:
• да предявят иск срещу своя работодател със срок за погасяване на правото на иск, определен съгласно националното право, и евентуално да приведат в изпълнение съдебно решение срещу работодателя за всяко дължимо възнаграждение, включително в случаите, когато са се върнали или са
били върнати31;
• когато това е предвидено в националното законодателство, може да
изискат от компетентния орган на държавата членка да започне процедури за събиране на дължимото възнаграждение, без да има нужда в този
случай гражданинът на трета държава да предявява иск.
Искът срещу работодателя за дължимото възнаграждение на незаконно пребиваващия гражданин на трета държава се предявява пред компетентен национален
съдебен орган32, като разноските по делото се определят според законодателството
на съответната държава-членка33.

27

Напр. държавите-членки могат да създадат уредба, която да предвижда създаване на презумпция за плащане на възнаграждение за минал период от 6 месеца, както и, че тази презумпция не може да бъде оборена от работодател.
28
Case C-271/91 Marshall II [1993] ECR I-4367, Case C-66/95 Sutton [1997] ECR I-2163.
29
Rogers, N. EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary, Martinus Nijhoff, 2006.
30
Този текст е добавен по искане на Съвета. В съображение 16 от Преамбюла се казва, че
„държавите членки не следва да са задължени да включват в тези механизми своите мисии
или представителства в трети държави.”
31
Тези срокове трябва да бъдат еквивалентни на тези, прилагани към сходни искове според
националното право, За прилагането на този принцип виж Case C-432/05 Unibet [2007] ECR I2271
32
Тъй като става дума за гражданско съдопроизводство ще се приложат чл.6 от ЕКЗПЧОС за
справедлив съдебен процес, както и основните принципи на правото на ЕС.
33
Вж.Case C-472/99 Clean Car II [2001] ECR I-9687
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На следващо място, според чл. 7, § 1 държавите-членки са длъжни да вземат
четири допълнителни мерки относно работодатели, които нарушават забраната за
наемане на незаконни имигранти:
• изключване от правото на някои или всички видове обществено подпомагане, помощи или субсидии, включително финансиране от ЕС, управлявано от държавите членки, за срок до пет години;
• изключване от участие в процедури за възлагане на обществени поръчки,
както е определено в Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за
възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки34 за
срок до пет години;
• възстановяване на някои или всички видове обществено подпомагане, помощи или субсидии, включително на финансиране от ЕС, управлявано от
държавите-членки, предоставени на работодателя през период до 12 месеца преди откриването на незаконното наемане на работа;
• временно или постоянно закриване на местата, използвани за извършване
на нарушението, или временно или постоянно отнемане на лиценз за извършване на въпросната стопанска дейност, ако това е оправдано от тежестта на нарушението.
Според § 2 работодателите – физически лица могат да бъдат освободени от
гореописаните санкции, като в разпоредбата не става въпрос за намаляване на санкциите, а изобщо за неприлагането им. Тези работодатели обаче не могат да бъдат
освободени от плащане на дължимо трудово възнаграждение, данъци и осигурителни вноски.
Когато работодателят на незаконно пребиваващото лице е подизпълнител,
държавите-членки трябва да гарантират солидарна отговорност между изпълнителя
и подизпълнителя, който се явява работодател по отношение на изплащане на дължимото възнаграждение, данъци и осигурителни вноски, както и за плащане на наложени финансови санкции. В този случай не се засяга правото на обратен иск според националното законодателство на държавите-членки. Солидарната отговорност
важи и за всички междинни подизпълнители, ако са знаели, че наемащият подизпълнител е наемал на работа незаконно пребиваващи граждани на трета държава.
Изпълнителите могат да бъдат освободени от санкции, ако са изпълнили задълженията за добросъвестна проверка, предвидени в националното право35.
Директива 2009/ 52 / ЕО определя минималните стандарти относно санкциите,
затова чл. 8, § 4 уточнява, че държавите-членки може да предвидят по-строги правила за отговорност съгласно националното законодателство.
Чл. 9 регламентира, че държавите-членки са длъжни да криминализират наемането на работа на незаконно пребиваващи лица в следните пет случая:

34

Официален вестник L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.
E. Guild, P. Minderhoud (2006), Immigration and Criminal Law in the European Union: The
LegalMeasures and Social Consequences of Criminal Law in Member States on Trafficking and
Smuggling of Human Beings, Martinus Nijhoff Publishers: Leiden.
35
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нарушението продължава или упорито се повтаря36;
нарушението е по отношение на едновременно незаконно наемане на
значителен брой незаконно пребиваващи граждани на трета държава;
нарушението се съпътства от особено експлоататорски условия на труд37;
нарушението е извършено от работодател, който, въпреки че не е бил
обвинен или осъден за престъпление съгласно Рамково решение
2002/629/ПРВ, използва труда или услугите на незаконно пребиваващ
гражданин на трета държава със знанието, че това лице е жертва на трафик на хора38;
нарушението е по отношение на незаконно наемане на работа на непълнолетно или малолетно лице39.

Държавите-членки трябва също така да криминализират подбудителството и
помагачеството към горепосочените умишлени деяния.
Наказателните санкции за този вид престъпления не са хармонизирани в държавите-членки, тъй като Комисията няма правомощия в тази област.
Според чл. 9 държавите-членки трябва да прилагат „ефективни, съразмерни и
възпиращи наказателни санкции” спрямо физическите лица, като не се засяга приложението на „други санкции и мерки с различен от наказателноправен характер”,
ако това е позволено от „общите принципи на правото”.40
Чл. 10 създава задължение за държавите-членки да гарантират, че юридически
лица може да бъдат подведени под отговорност за наемане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, когато това е извършено в тяхна полза от лице,
заемащо ръководна позиция в рамките на юридическото лице, което действа самостоятелно или като част от орган на юридическото лице, въз основа на:
•
правомощие да представлява юридическото лице,
•
правомощие да взема решения от името на юридическото лице, или
•
правомощие да упражнява контрол в рамките на юридическото лице.41
Директивата изключва наказателната отговорност за юридическите лица, но в
чл. 12 предвижда налагането на ефективни, съразмерни и възпиращи наказателни
санкции”, както и прилагането на други санкции като посочените в чл. 7 (изключване от правото на участие в обществени поръчки, изключване от правото на държав-

36

По време на преговорите Комисията е предложила по-прецизно определение, но то е изменено по искане на Съвета. ЕП иска да бъде въведена обективна наказателна отговорност, но
това искане не е прието.
37
Вж. чл.2, б.и
38
Това обстоятелство се прилага само, ако работодателя не е обвинен или осъден за престъпление „трафик на хора”. Позоваването на мерките във връзка с наказателното право е по искане на Съвета и е прието по време на преговорите.
39
В Директива 2009/52/ ЕО липсва определение за „малолетно и непълнолетно лице”.
40
Вж. Case C-440/05 Commission v Council
41
Съображение 25 от Преамбюла посочва, че юридическите лица също може да бъдат подвеждани под отговорност за посочените престъпления, тъй като много работодатели са юридически лица. Разпоредбите на Директивата не пораждат задължение за държавите членки за
въвеждане на наказателна отговорност за юридическите лица.
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на помощ и др.)42. Юридическите лица са задължени и да изплащат трудови възнаграждения, данъци и осигурителни вноски.
Чл. 13 регламентира улесняването на подаването на жалби от незаконно пребиваващите граждани на трети държави срещу техните работодатели43. Държавитечленки са задължени да гарантират, че са налице ефективни механизми, чрез които
гражданите на трета държава, които са незаконно наети на работа, може да подадат
жалби срещу техните работодатели, пряко или чрез трети лица, определени от държавите членки, като например профсъюзи и други сдружения, или компетентен орган на държавата членка, когато това е предвидено в националното законодателство.
Освен това незаконното трудово правоотношение не може да е основание за
получаване на разрешение за пребиваване в съответната държава-членка44. Държавите-членки могат да предвидят в националното си законодателство условията, при
които да предоставят разрешения за пребиваване с ограничена продължителност,
докато трае съответното производство за гражданина на трета страна, като реда и
условията за предоставяне на тези разрешения са сравними с приложимите според
Директива 2004/81/ЕО.
Директивата предвижда създаването на ефективни механизми за контрол на
наемането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, като проверките
се осъществяват предимно чрез оценка на риска, която се изготвя от компетентните
органи в държавите-членки. Държавите са длъжни да установяват секторите на дейност, в които се концентрира наемането на работа на незаконни имигранти.
От направения анализ на Директива 2009/52/ ЕО на Европейския парламент и
Съвета относно санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава можем да направим следния извод, относно целите,
които се поставят пред ЕС във връзка с решаването на проблема с наемането на работа са следните:
да се допринесе за намаляването на нелегалната имиграция;
да се намали наемането на незаконно пребиваващи граждани на трети
държави;
да се създаде общо поле за действие за работодателите в ЕС;
да се допринесе за намаляване на експлоатацията на незаконно пребиваващи граждани на трети държави.

42

Като друг вид санкция държавите-членки могат да вземат решение за публично оповестяване на списък с работодатели, които са юридически лица и които са били подведени под
отговорност за наемане на работа на незаконно пребиваващи лица.
43
Според пар. 3 предоставянето на помощ на граждани на трета държава при подаване на
жалби не се счита за подпомагане на незаконно пребиваване съгласно Директива 2002/90/ЕО
на Съвета от 28 ноември 2002 г. за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването, публ. в Официален вестник, L 328, 5.12.2002, стр.17
44
Според съображение 15 от Преамбюла незаконно наетият на работа гражданин на трета
държава не следва да получи право на влизане, пребиваване и достъп до пазара на труда чрез
незаконно трудово правоотношение, плащане или последващо изплащане на възнаграждения,
социално осигурителни вноски или данъци от страна на работодателя или от правно образувание, което извършва плащането вместо работодателя.
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ЕМПИРИЧНА ОСНОВА ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ЕТАТИСКИ
ТЕОРИИ ЗА ПРАВОТО В ДОКТРИНАТА НА ТРАДИЦИОННИЯ
БЪЛГАРСКИ ПРАВЕН ПОЗИТИВИЗЪМ
Пламен Митков Калев

EMPIRICAL BASIS FOR CONSTRUCTING ETATIST THEORIES
OF LAW IN TRADITIONAL BULGARIAN DOCTRINE LEGAL
POSITIVISM
Plamen Mitkov Kalev
Abstract: This article is an attempt to find the reasons leading to the construction etatist
of theories law doctrine of traditional Bulgarian legal positivism.
Key words: legal positivism, empirical basis, etatist theories of law
Етатиските правни теории са конструирани посредством приложение на позитивисткия подход към правото. В английската юриспруденция тези теории се появяват през 30-те и 40-те години на ХIХ век, а в континенталната правна мисъл тяхната
поява следва да се отнесе към втората половина на същия век. Това е времето, в
което се заражда позитивизмът като подход към правото – респективно в Англия и
на континента. В тази връзка етатиските теории за правото се явяват ранните форми
в развитието на правния позитивизъм, които в историята на политическите и правните учения е прието да се означават като традиционен правен позитивизъм.
Доминиращото присъствие на етатиски теории за правото в рамките на една
позитивистка доктрина, независимо от нейния национален произход, дава основание тази доктрина да бъде определена като традиционен правен позитивизъм. Доколкото в доктрината на българския правен позитивизъм от първата половина на
ХХ век преобладават преди всичко етатиски теории за правото, то тази доктрина
следва да се определи като традиционен правен позитивизъм.
Етатиските теории за правото се явяват теоритична рефлексия в правната мисъл на правно-политическите условия на живот в обществото. В този ред на мисли
конструираните в доктрината на българския правен позитивизъм етатиски теории за
правото представляват теоретична рефлексия в българската правна мисъл на правно-политическите условия в страната от последните десетилетия на ХIХ век и първата половина на ХХ век. Това е така, защото изградени посредством инструментариума на позитивисткия подход към правото, етатиските правни теории са резултат
от сетивното възприемане и последващо описание на емпиричната правно-политическа действителност. Поради тази причина преди да се разкрие съдържанието на
етатиските теории за правото, формулирани от представителите на българския традиционен правен позитивизъм, е необходимо да се проведе един исторически преглед на правно-политическите условия в страната от края на ХIХ век до средата на
ХХ век, в които правно-политически условия следва да се намери оправдание за
етатиския дух в българската правна мисъл от този период.
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На 10 февруари 1879г. в сградата на бившия турски конак, в старопрестолния
български град Велико Търново, се откриват заседанията на Учредителното събрание. Натоварено по силата на Берлинския договор с учредителна власт и конституирано от назначени, участващи по право и изборни народни представители, това първо след Освобождението народно събрание на българите има нелеката задача да утвърди изработения от руската юриспруденция, под наблюдението на Великите сили,
проект за учредителен акт на новата българска държава. В изпълнение на тази задача, след няколко месеца на многократни сблъсъци между оформилите се по време
на събранието първи български политически формации на либерали и консерватори, на 16 април 1879 г. е приета първата българска конституция.
С влизането си в сила, нормите на Търновската конституция възстановяват
българската държава по образец на европейските суверенни държави с национални
правни системи. Появата на тези държави през ХIХ век дифинитивно се свързва с
приемането на конституции. По пътя на дипломацията този процес винаги е насърчаван от страна на Великите сили. Създаването на суверенна българска държава
обаче съвсем не е по техните нрави. Във факта на нейното присъствие на политическата карта на Балканския полуостров, Великите сили виждат опасността от една
силна държава с преобладаващо руско влияние. С наличието на подобни опасения
следва да се обясни проявената, в редица относими към премирието между Русия и
Турция съглашения, воля от представителите на западните сили да ограничат всяка
възможност за създаване на суверенна държава на българите. Водими от своите политически интереси, Великите сили вземат решение да разделят освободените
български земи на две области – Княжество България и Източна Румелия – и двете с
два различни международни статута, нито единия от които не е на суверенна държава. Водими все от своите политически интереси, Великите сили предвиждат изготвяне и приемане на два различни учредителни акта за двете области. Предвижда се
тези актове да бъдат изготвени и приети във формата на органически устави вместо
конституции, с което допълнително се подчертават ограниченията за българската
държавност.
Един такъв статут на освободените български земи в международните отношения е неприемлив както сред руските юридически среди, така и сред българския
народ.
Първото противопоставяне срещу проявения стремеж от страна на Великите
сили да диктуват правно-политическия живот в освободените земи изхожда от средите на натоварената с изготвянето на Проект за органически устав на Княжество
България руска юриспруденция. С аргумента, че турският комисар и делегатите на
западните европейски държави имат единствено право да наблюдават дейността на
руския императорски комисар, но в никакъв случай да се намесват в изработването
на самия органически устав, руските юристи успяват умело парират всякакви опити
на европейските делегати да вземат непосредствено участие в неговата подготовка.
В същото време авторите на Проекта за органически устав на Княжество
България преследват сериозни амбиции. Основната задача, която си поставят представителите на руската юриспруденция при подготовката на учредителния акт на
младата българска държава е в учредителните норми да намерят отражение модерните за времето течения в науката за конституционното право. В изпълнението на
тази задача руските юристи се виждат затруднени. Основната причина за това е
липсата на достатъчно традиции в руския конституционализъм. От традиции обаче
не е лишена западната юриспруденция. В тази връзка авторите на проекта се виждат
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принудени в работата си по неговата подготовка да ползват постиженията на европейския конституционализъм. По този начин представителите на руската юриспруденция не само ограничават всяка възможност за пряко и респективно негативно
влияние от страна на Великите сили при изработването на Органически устав на
Княжество България, но и противно на проявената в международните отношения
воля изработват проекта за учредителен акт на младата българска държава по образец на европейските суверенни държави с национални правни системи, с което е
направена първата стъпка към създаването на благоприятна правно-политическа
среда за бъдещо конструиране на етатиски теории за правото в българската правна
наука.
Изключителни заслуги за успешното преодоляване на международните ограничения за българската държавност и следователно за създаването на благоприятни
правно-политически условия за конструиране на етатиски теории за правото в
българската правна наука след Освобождението следва да се признаят и на учредителите, утвърдили окончателно текстовете на Търновската конституция. Техните
приноси най-общо могат да бъдат сведени в две насоки:
Първо, народните представители, взели участие в Учредителното събрание,
проявяват изключителна воля да приближат текстовете на учредителния акт още
по-плътно до съдържанието, установено в текстовете на европейските конституционни модели, с което на практика преодоляват приетите на Берлинския конгрес
формални ограничения за българската държавност.
Второ, в ръцете на учредителите, иначе добре подготвеният проект за Органически устав на Княжество България е моделиран по начин, чувствително засилващ
изявите на държавен суверинитет, недопустими по силата на Берлинския договор.
Примери в това отношение са: преодоляване на юридическата форма на учредителния акт – вместо Органически устав учредителите утвърждават Конституция на
Княжество България, израз на суверенната българска държава; учредителите отхвърлят залегналото в договора от Берлин изискване българският княз да се утвърждава от Великите сили; в текстовете на Търновската конституция при определяне на
държавната форма умишлено се пропуска да се отбележи васалната зависимост, в
която княжеството се намира спрямо „Блестителната порта“, както и функциите на
монарха значително надхвърлят традиционните за такива васални владетели; учредителите утвърждават и символи на суверенната българска държава, като вместо
натоварената със скромен смисъл дума „белег“ на държавата те употребяват изразяващата гордостта на един народ дума „герб“ на държавата и макар в Органическия
устав да липсва текст за българското знаме, от такъв Търновската конституция не е
лишена.
Въпреки редицата международни ограничения на българската държавност, в
крайна сметка текстовете на Търновската конституция възстановяват българската
държава по образец на суверенните държави с национални правни системи. Изградената правна система на Княжество България, за разлика от действалата до момента османска правна система, не притежава характеристики като плурализъм и комплицираност, произтичащи от интернационалния характер на османското право и
пряко свързаното с този характер едновременно действие на правни източници от
различен порядък. Правната система в младата българска държава се централизира,
а в основен източник на правото се утвърждава законът. Последният притежава
безспорни правно-технически предимства спрямо всеки друг източник на правото в
дадена правна система. Такива предимстава са: яснота на текста; системност и ста298
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билност. Посредством тези правно-технически качества на закона се парира всякаква възможност при организирането и функционирането на българската правна система да се прокрадне несистематизираността на османското право.
Едновременно с това законът е носител на политическа легитимност, защото
се явява акт на суверенния парламент. В текстовете на първата българска конституция, учредителите залагат конституционния принцип за разделение на властите,
съгласно който Парламентът е обявен за единствения държавен орган, който поради
начина си на конституиране – пряко от народа – може да бъде единствен изразител
на народния суверинитет и поради това единствен творец на право. Категоричен в
този смисъл е текстът на чл.44 от Търновската конституция, съгласно който: „Ни
един закон не може да се издаде, допълни, измени и отмени, докле той по-напред не
се обсъди и приеме от народното събрание, което има право така също и да тълкува
неговия истински смисъл“. Визираната категоричност се запазва и в случаите: „Ако
би държавата се заплашвала от някоя външна или вътрешна опасност, а народното
събрание не би могло да се свика...“. В условията на извънредни ситуации, при
които свикването на народното събрание е невъзможно на основание текста на
чл.47 от Търновската конституция се дава правната възможност на княза „...по представление на министерския съвет и под общата отговорност на министрите...“ да издава наредби и да прави разпореждания, които се ползват със задължителна сила на
закон. За да не се допусне накърняване на принципа за разделение на властите и в
същото време да се даде възможност за бързи и адекватни решения в условията на
извънредни ситуации чрез възможностите на законодателната власт при невъзможност да се свика народното събрание, Търновската конституция поставя изискването извънредните наредби и разпореждания на княза, имащи сила на закон да се предоставят за одобрение на първото свикано след това народно събрание.
Едно такова особено място на закона в континенталните правни системи характеризира тогавашните общества като легецентрични. В такова се превръща и
българското общество след влизането в сила на Търновската конституция. По този
начин не само в масовото съзнание на европейците правото се индентифицира със
закона, но и за тогавашния българин – правото това е законът.
И така, след като представителите на традиционния български правен позитивизъм съгласно изискванията на опитната методология подлагат на сетивно възприемане и последващо описание една такава, сътворена от текстовете на Търновската конституция правно-политическа реалност, в която суверенната българска
държава посредством суверенния парламент е единствен автор на правни норми и
единствен авторитет, който налага правна принуда, няма как да не поддържат залегналото в сърцевината на етатиските теории за правото твърдение, че правото, това е
волята на държавата. С изграждането на етатиски теории за правото младата българска юриспруденция застава изцяло на позициите на традиционния правен позитивизъм. Важно значение за това, както стана ясно, има създадената от Търновската
конституция правно-политическа реалност в страната по повод организацията и
функционирането на публичната власт.
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