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КОМЕНТАР НА ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ  

В ПУБЛИЧНОТО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

проф. Веселин Христов Цанков, д.н. 
Бургаски свободен университет 

 
Prof. Veselin Hristov Tsankov, D.Sc. 

Burgas Free University 

 
Резюме: Съдбата на парламентарната демокрация и нейното бъдеще е един от ак-
туалните въпроси, на дневен ред не само в Република България, но и в Европа. Този 
значим проблем е под въздействието както на вътрешни явления и процеси, така и 
на глобализацията. Трябва да се отбележи съществената промяна в резултат на 
войната в Украйна през 2022 г., преразпределението на световните сили, новите 
обединителни и интеграционни процеси и влиянието на всичко това върху отделни-
те национални държави. 

Ключови думи: съдба на парламентарна демокрация в променящия се свят. 
 
Abstract: The fate of the parliament democracy and its future in human development is one 
of the topical issues on the agenda in the Republic of Bulgaria and in Europe. This 
significant problem is influenced by both internal phenomena and processes, as well as 
globalization. It should be noted the significant change as a result of the war in Ukraine in 
2022, the redistribution of world powers, the new unification and integration processes and 
the impact of all this on individual nation states. 

Key words: the fate of parliament democracy connection in thе Motherland. 
 
 
Значимостта на парламентарната практика за публичните процеси, както и за 

правата и свободите на българските граждани е безспорна. Случващото се в Народ-
ното събрание /НС/ непосредствено влияе на общото състояние на държавата и об-
ществото, на другите две власти – изпълнителна и съдебна, на органите на местно са-
моуправление, на усещането за стабилност и сигурност, на качеството на живот на 
българските граждани, на посоката в която се движим, и т.н. 

Правната уредба на парламентарните процеси и практиката през последните де-
сетилетия се развиват и усъвършенстват. Това предполага периодичен анализ на 
случващото се и евентуални предложения за усъвършенстване на парламентарните 
процеси. Има практика на Конституционния съд по тези въпроси. Периодично се ак-
туализира Правилника за организация и дейност на НС. Има представени позиции в 
публичното пространство от парламентарни групи, от учени, депутати самостоятел-
но, политици, политолози, социолози, граждани. Отчита се необходимостта от разви-
тие и поддържане на адекватни на настоящите проблеми политики, правни уредба и 
практики, които периодично да се актуализират, както в унисон с естествените обек-
тивни промени в развитието на обществените отношения, така и с модерните практи-
ки на държавите с опит по тези въпроси.  
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В настоящата статия ще представя своите възгледи по следните въпроси: 
 

Систематично място на националната държава, в частност – Република България 
в променящия се свят. Необходимост от адаптивност и приспособимост към цялост-
но променената среда. 

Защо последните няколко НС не успяват да изберат правителство или това се 
случва много трудно, с редица компромиси и уговорки? В тази връзка ще се наложи 
кратък коментар на политическата система, на политическите партии, на избирател-
ната система. 

Защо се връчва отново мандат на вече провалилата се политическа сила, а не се 
премине към следващите по големина в НС? Аргументи „за” и „против”? Необходим 
ли е дебат по този въпрос? 

Трябва ли депутат, който е избран с партийна листа по пропорционалната систе-
ма, когато напусне парламентарната група да напусне и НС? Аргументи „за” и „про-
тив” на база примерите от последните ОНС, включително 47 ОНС? 

 
I. Систематично място на националната държава в променящия се свят. Необходи-

мост от адаптивност и приспособимост към цялостно променената среда. 
 

Националните и международни събития и процеси са заредени с много динамика 
и противоречия. В основата са икономическите, политически интереси и продълже-
нието им с политически, правни, финансови, организационни, военни и всевъзможни 
други средства. Република България, както и повечето държави често е поставена под 
натиск от транснационалния капитал, според някои автори „глобален капитал“, като 
се цели светът да съществува и да се представлява не от отделни национални държа-
ви, а от глобални компании в световен мащаб и в тази връзка се въвеждат периодич-
но нови понятия и термини, едно от които е „гражданин на света“. Представят се по-
редица от модернистични теории за несъстоятелността на националната държава в 
съвременния свят и свързаните с него тенденции на развитие. Светът днес е раздиран 
от много конфликти и заплахи – Либия, Ирак, Сирия, Украйна, междуособните войни 
в континента Африка, напрежението Хонконг – Китай, Северна Корея и други. На-
ционалните държави са пряко или не пряко замесени, а твърде често са непосредстве-
ни участници в тези проблемни ситуации. Пример – икономическия ръст на Републи-
ка България за месец юни 2022 г. според Евростат, който според много анализатори е 
в резултат на продажбата на оръжие и на електрически ток. 

Налице са противоречиви тенденции. От една страна са необходими комплексни 
обединени усилия по социално-икономическото, технологично и културно развитие, 
спиране на войните по света, по-справедливото разпределение на природните ресур-
си, еко-равновесие, преодоляване на последиците от глобалното затопляне, борбата с 
вредните емисии, с трансграничната престъпност и т.н. От друга страна големите 
транснационални компании преследват безмилостно интересите си в условията на 
COVID-19; на войни, на маймунска шарка и т.н., като монополизират световните ре-
сурси и достижения и целят поставянето на населението на планетата Земя под пълен 
контрол. И на трето място, като естествена защитна реакция на всичко случващо се – 
засилване на инстинкта за оцеляване в условията на индивидуална и колективна 
идентичност, запазване и защита на националната идентичност1. Пример: транспе-
рантите и надписите „Слава Украина“, като основен слоган в редица държави, като 

                                                            
1 Вж. Ортега и Гасет, Х., Европа и идеята за нация. ИК „Колибри“, 2019. стр. 66 -73. 
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противопоставяне на случващото се, наречено „военна операция“ от Русия, но по-съ-
щество и последици – война с непредсказуеми последици не само за участниците, но 
и за много по-широк кръг национални държави и хора, в частност за България. 

В епохата на повсеместната глобализация от една страна е налице криза на на-
ционалната идентичност и държавност, а от друга – засилващи се националистични 
нотки (типични примери в това отношение са Косово, Белгия – трите относително 
независими общности, Испания – баските и каталунците, Франция – остров Корсика, 
Шотландия, Ирландия, Република Северна Македония), а от трета страна – създаване 
на наднационални общности по определени национални, етнически, религиозни и 
други признаци. Освен възгледите за националните държави периодично се възраж-
дат и идеите за ролята на нациите и стремежите за тяхното възраждане, за обедине-
ние с националните малцинства и намиране на достойно място в новия европейски 
ред – пример Унгария и политиката на правителството начело с Виктор Орбан. 

Европейските нации са политически, икономически, но същевременно културни 
и духовни общности. Приемам че европейското обединение е възможно само на база 
съществуващите нации и тяхното легитимно многообразие. Тезата за „единност и не-
делимост на нацията” постепенно отстъпва пред идеята, че всички нации се състоят 
от повече или по-малко разнообразни етнически, езикови, религиозни, регионални и 
други общности. Светът днес е в постоянно напрежение между обществата на мина-
лото и тези на бъдещето. Националната държава се характеризира с натиск отгоре и 
отдолу. Едно последващо фрагментиране на националната идентичност не би било 
устойчиво. В същото време обаче се дискутира дали не трябва да се създаде нова 
международна институция, която да представлява всички демократични сили, и по 
този начин да се издигне нов стожер срещу популистките тези и движения. Този де-
бат определя и началото на ХХI век. Според автора Александър Гьорлах – лингвист и 
теолог с престижна академичната кариера в университети като Харвард и Кейм-
бридж: „Китайската народна република обвинява Запада в двойни стандарти: от една 
страна той критикувал комунистическата държава за случващото се в Хонконг, от 
друга са реакциите срещу референдума в областта Каталуния, Испания с близо 8 млн. 
население, която се стреми към независимост от Испания. С основание може да се 
постави въпроса защо САЩ и ЕС подкрепят неделимостта на Испания, а за Китай е 
различно? Факт е че и при двете държави се борят срещу сепаратисти, които искат да 
се отделят от съответната националната държава като използват най-различни 
прийоми и средства“. Търсенето на отговор води до дебат по съществените въпроси 
свързани с бъдещето на нациите2. Дебатът за настоящето и бъдещето на национални-
те държави се води непрекъснато3. Съдбата на националната държава и нейното бъ-
деще в еволюционното развитие е един от актуалните въпроси, на дневен ред в реди-
ца европейски държави, в частност и в Република България. Този значим проблем е 
под въздействието на случващото през последните години. Поставят и въпроси за 
съществуването, за социалната, политическа и културна идентичност на големи гру-
пи от хора, които живеят продължително или постоянно извън родината си или извън 
държавата си на произход. Интерес представлява както ролята на държавата им на 
произход за тяхното оцеляване и бъдеще, така и тяхната роля за развитието на поли-
тическите, обществено-икономическите отношения от една страна в държавите, в 
които пребивават, а от друга страна – държавите, с които са тясно свързани по етно-

                                                            
2 Цитирано по радио Доче веле; 21.01.2021. 
3 Вж. Барлет Дейми. Завръщането на градовете – държави. Сп. Геополитика 08/12/2018. 
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културни, религиозни, семейни и други причини. Един от големите поддръжници на 
българската национална идея, общественикът и публицист Стефан Попов пише: 
„една нация се изправя в пълния си духовен ръст само ако е интегрирала държавно 
всички сили на своя народ”4. 

Идеята за единна Европа е израз на един обективен процес. Всички народи от 
Стария континент виждат в нея шанс за оцеляване чрез дълбоко вътрешно обновле-
ние, чрез преход в ново качествено състояние на всички измерения и аспекти на ис-
торическото си и настоящо битие. Националната държава, неизбежна през изминало-
то столетие, като база за възникващото индустриално общество чрез своите консти-
туции и демократични институции, вече не може да задоволи съвременните потреб-
ности. Необходими са други форми за обединение и за съвместна изява, необходима 
е цялостно нова, по-широко мащабна концепция за ролята на националната държава 
в условията на глобализацията в световен аспект. 

Освен възгледите за националните държави не са преодолени и идеите за ролята 
на нациите и стремежите за тяхното възраждане, обединение с националните малцин-
ства и намиране на достойно място в новия европейски ред5. Европейските нации са 
живи политически, икономически, но най-вече културни и духовни общности. Евро-
пейското обединение е възможно само на база съществуващите нации и тяхното ле-
гитимно многообразие. Тезата за „единност и неделимост на нацията” постепенно от-
стъпва пред идеята, че всички нации се състоят от повече или по-малко разнообразни 
етнически, езикови, религиозни, регионални и други общности. Интерес представля-
ва систематичното място и роля на общностите зад граница в тези процеси. Този въп-
рос е особено значим за страните от Централна и Източна Европа и по-конкретно за 
Република България, която поради исторически обстоятелства, а днес предимно по 
икономически причини, има значителен брой сънародници зад граница6. Приемам, че 
е необходимо да се анализира коректно, да се осмисли по нов начин и официално да 
се заяви държавната политика за съхранение и за подпомагане на националната дър-
жава. При новите променени условия се цели съхраняване на българското самосъз-
нание и чувството за национална принадлежност. В резултат на обществено-полити-
ческите промени след 1989 г. политиката към държавата-нация се промени. Поставе-
ни са нови приоритети. С присъединяването на Република България към междуна-
родноправни актове свързани със защитата на правата на човека и по-конкретно на 
малцинствата, на търсещите убежище, на лицата без гражданство, а също и към реди-
ца международни организации като Съвета на Европа, Съвета за сигурност и сътруд-
ничество в Европа, към НАТО, към Европейския съюз, настъпи съществена промяна. 
Тя бе изразена в новите политически решения, правна уредба и практика по въпроси-
те на защитата на правата на човека, както по отношение на всички лица на терито-
рията на Република България, така и към многобройните и разнородни, както по-ста-
ри, така и появяващи се в по-ново време български общности зад граница. В тази 
връзка е необходима актуализирана политика, правна уредба и практика по тези въп-
роси. Държавата вече не е само територия, материално пространство, тя е култура, 
духовно пространство, усещане за идентичност в света на глобализация. Норматив-
ната уредба на правния статут на националната държава трябва да се доразвива и 
усъвършенства.  

                                                            
4 Попов, Ст. Българската идея, С., 1994, с. 13. 
5 Вж. Манчев, Кр. Националният въпрос на балканите. С. 1999. 
6 Вж. Туджман, Фр. Историческата съдба на народите. С. 1997. 
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II. Защо последните няколко НС не успяват да изберат правителство или това 
се случва много трудно с редица компромиси и уговорки, които водят до кра-
тък живот на съответните правителства? В тази връзка ще се наложи кратък 
коментар на политическата система, на политическите партии, на избира-
телната система. 

 

След многогодишното управление на ПП ГЕРБ настъпи промяна в обществено 
политическата и икономическа среда в Република България. Появиха се нови лица и 
партии на политическата сцена – „Има такъв народ”, „Продължаваме промяната”, 
„Да България”, „Възраждане”, „Републиканци за България” и други, като политичес-
ките партии начело със Стефан Янев, Мая Манолова, адв. Н. Хаджигенов, Арман 
Бабикян, проф. Минеков и т.н. Някои като „Изправи се България. Ние идваме. Мутри 
вън” промениха своя облик и прояви и т.н. Факт е обаче невъзможността на някои 
партии, като „Има такъв народ” да водят преговори с другите, да предложат структу-
ра и персонален състав на МС, които да бъдат подкрепени в пленарна зала от депута-
тите. Други като четворната коалиция от 47 ОНС просъществуваха едва шест месеца. 

Нещо ново се случва, но какво то? Дали ще бъде добро за България и за българ-
ските граждани? Факт е безпрецедентна активност на дипломатическите посолства 
на чужди държави по съществени въпроси в българския политически и икономичес-
ки живот – закуски, вечери, обмяна на мнения и т.н. Също така не може да не бъде 
отчетен стремежът на президента на Република България, както и на институциите за 
водене на по-смислена и реалистична политика. Доколко успяваме е друг въпрос7.  

Политически групирания около лидери за идеи и за постигане на властнически 
цели е имало още в Дълбоката древност. Предвестници на съвременните политически 
партии се появяват в Европа при прехода от абсолютната монархия към конституци-
онни форми на държавно управление. При появата и утвърждаването на парламента, 
политическите партии се явяват необходими за функционирането на представителна-
та система, като връзка между избиратели и избрани, а също така и за организиране и 
насочване на мненията и интересите на гражданите. Според проф. Ем. Друмева: 
„Политическите партии се възприемат като част от политически активния народ, въз-
приемат се като групи, формирани въз основа на свободна воля за членуване, ориен-
тирани към печелене на избирателски гласове, стремящи се да постигнат политичес-
ките си цели чрез участие в избори и парламентарна дейност”8. Политическите пар-
тии са своеобразен посредник, а според някои автори трансмисия за формиране на 
представи у гражданите и за формирането на съответните държавни органи. Според 
проф. Друмева: „Политическите партии са сдружения с особена нестопанска цел — 
политическа цел. Политическите партии стоят между държавата и обществото. Про-
изходът им е в обществото (в частното право), а целта им е държавата (публичното 
право)”9.  

В съвременните общества са утвърдени два типа партийни системи – еднопар-
тийни и многопартийни. Типът на партийните системи зависи от степента на разви-
тие на икономиката, от характера на социалните отношения, от разслоението на об-
ществото, от степента на развитие на демокрация и т.н. В Конституцията на Републи-
ка България е провъзгласен принципът на политическия плурализъм (чл. 11, ал. 1). 

                                                            
7 Вж. Киров, Пл. Конституиране на представителното управление в България. СУ. 2015. 
8 Вж. Друмева, Ем. Конституционно право. Пето допълнено и преработено издание. С. 2018, 
стр. 228-232. 
9 Пак там. 
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Създават се множество политически партии. Гаранция срещу политическия и идеоло-
гически монополизъм е конституционната разпоредба на чл. 11 ал. 2 – нито една по-
литическа партия или идеология не можа да се обявява или утвърждава за държавна. 
Конституцията въвежда някои ограничения при образуването на политически пар-
тии: не може да се създават политически партии на етническа, расова или верска ос-
нова, както и  партии, които си поставят за цел насилствено завземане на властта. Чл. 
12, ал. 2 от Конституцията забранява извършване на политическа дейност от неполи-
тически сдружения на гражданите и синдикатите, присъщи само на политическите 
партии. Забранява се създаване на организации, които действат срещу суверенитета, 
териториалната цялост и единство на нацията; срещу правата и свободите на граж-
даните, тайни и военизирани структури.  

Прието е, че многопартийната система е основен индикатор за демократизма на 
обществото. Политическият плурализъм дава възможност за легално съществуване 
на различни политически формирования, за свободно пропагандиране на идеи и въз-
гледи, ако те не призовават към насилие, към ограничават правата и свободите на 
гражданите и не са насочени срещу националните интереси. Политиката е тясно 
свързана с публичната власт. Политическия плурализъм като множество на възгледи 
относно начина на организиране на публичната власт е способ за решаване на кон-
фликти. Политическия плурализъм се институционализира чрез политическите пар-
тии (организационни структури, изградени на основата на споделянето между техни-
те членове на едни и същи възгледи). Те не са ограничени с някои изключения, посо-
чени в Конституцията, които вече посочих. Всяка политическа формация съобразно 
своето реално влияние в обществото си поставя за крайна цел завоюването на властта 
и включване в нейните структури, за да участва в нейното осъществяване. Съществу-
ват многопартийни системи с две основни партии – едната управляваща, а другата 
опозиция и периодично се с менят. Важно е наличието на опозиция в парламента. 
Конституцията от 1991 г. легитимира принципа на политическия плурализъм. Еле-
мент на политическата система са политическите партии, съюзи, коалиции, движе-
ния. Те са легитимно организирани формирования, които си поставят политически 
цели. Понятието за политическа партия е дадено в Закона за политическите партии 
/ЗПП/ като „доброволно сдружение на български граждани с избирателни права, съз-
дадено да съдейства при формирането и изразяването на политическата воля на граж-
даните чрез избори или по други демократични начини”. Със създаването и функцио-
нирането на политическата партия се осъществява правото на сдружаване като ос-
новно право на гражданите10; членове могат да бъдат само физически лица – българ-
ски граждани. Политическите партии са доброволни сдружения на граждани с изби-
рателни права съгласно българското законодателство. Политическите партии съдей-
стват за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори 
или по други демократични начини. Политическите партии използват демократични 
средства и методи за постигане на политическите си цели. Организации, които не са 
политически партии, не могат да участват в избори. Организацията и дейността на 
политическите партии се осъществяват въз основа на Конституцията, законите и в 
съответствие с техните устави. Политическите партии не могат да използват в своите 
символи герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и ре-
лигиозни знаци или изображения. Символите на политическите партии не могат да 

                                                            
10 Вж. Киселова Н. Парламентарен контрол. С., 2007; Политическите права на българските 
граждани. С. изд. СИЕЛА, 2017. 
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накърняват общочовешките ценности и да противоречат на добрите нрави. Полити-
ческите партии провеждат своите публични прояви, отправят обръщения и съставят 
документите си на официалния език в Република България – български език. Полити-
ческите партии създават свои организационни структури – централни и местни орга-
ни и организации. Според отношението на политическите партии към властта едни от 
тях са управляващи, а други опозиционни. Дейността на политическите партии се 
свежда до три основни функции: да мобилизира електората с оглед спечелване на ин-
ституционално влияние – спечелване на изборите; да дава основа за осъществяване 
на управлението на държавата (като управляваща партия); дава чувството за алтерна-
тивност в управлението, посочвайки недостатъците на управляващата партия и по-
сочвайки пътищата за преодоляването им (партия в опозиция)11.  

Много важно е накъде ще поеме България в съществено променена вътрешна и 
международна обстановка, особено след промените в политическата среда, които из-
разяват променената икономическа, международна среда, както и средата на сигур-
ност. Очевидно се налага необходимостта от политическо визионерство, от много по-
вече почтеност, загриженост за България и професионализъм. Вече няколко пъти ние 
българските граждани повярвахме на определени идеи, подкрепихме ги с вота си на 
съответните избори, но останахме разочаровани. В тази връзка едно от най-тежките 
поражения на прехода е убиване на вярата у хората, че нещо може да се промени към 
по-добро за държавата и за гражданите. Очевидно трябва малко повече историческа 
памет за случващото се. Да не забравяме така бързо. Да отчитаме в много по-голяма 
степен реално свършеното след спечелване на изборите, да внимаваме с обещанията 
преди избори, като „Дайте ми 800 дни и...” Ще преборим корупцията и...”, „Ще спрем 
мафията и разграбването на България”, „Край на олигарсите” и други. 

Трябва да спрем да вярваме на месии отвън – Симеон Кобургготски, министрите 
от НДСВ от Ситито – Лондон, сега – тези от Харвард и т.н. Очевидно се налага ста-
билизиране на политическите партии и на техните възгледи и ориентация. Няма по-
добър път за демократичните процеси от периодични и честни избори. Те обаче не 
могат да се случат без политическите партии, които се явяват едно „необходимо зло”, 
без което очевидно няма как да се случат реално нещата в живота. Така че дебатът за 
политическите партии и за изборните правила е отворен и много необходим. Към 
18.07.2022 г. в регистъра за политическите партии към Софийски градски съд има 
запис на 128 реда, на регистрирани партии, но реална политическа роля имат около 
10. Интересно е какво правят другите регистрирани политически партии. В някои 
градове на местните избори се явяваха партии, които се регистрирани точно с такава 
цел, като това не се афишира, но се подразбира. Очевидно открит е въпросът за поли-
тическото представителство на българските общности зад граница, въпреки частич-
ните опити за уредба в Изборния кодекс през 2021-2022 г. и въвеждане на избирате-
лен район „чужбина”, като 32-ри избирателен район12. В много държави при вземане 
на важни решения по тези въпроси се отчитат редица фактори и обстоятелства, като 
например има ли българският гражданин и друго гражданство; участва ли в изборите 
в държавата, в която пребивава или в друга държава; къде си плаща данъците; усеща-
нето за привързаност към Родината и т.н. Интересни са публикациите на автора 
Стефан Манов в тази насока. 

                                                            
11 Вж. Манолов, Г. Съвременни политически системи. ВУСИ, Пд. 2019, стр. 343-361. 
12 Вж. чл. 249-250, Изборен кодекс. 
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Налага се разбирането че без политически партии не може. Считам обаче, че по-
литическите партии съществено трябва да се променят, като заявена и отстоявана ос-
новна политическа ориентация, като ниво на представителност на определени слоеве 
от населението, като организационна култура, правно регламентирана периодична 
смяна на лидера – примерно не-повече от два мандата, мерки за намаляване на клиен-
телизма и т.н. 

 

III. Защо се връчва отново мандат на вече провалилата се политическа сила, а 
не се премине към следващите по големина в НС? Аргументи „за” и „против”? 

 

Въпросът е интересен и значим от гледна точка на принципите на рационализи-
рания парламентаризъм. И при неуспешен вот на доверие – пример правителството 
начело с Филип Димитров през 1994 г. и при успешен вот на вот на недоверие – пра-
вителството начело с Кирил Петков през 2022 г. според чл. 99 от Конституцията на 
Република България, проучвателен мандат за съставяне на правителство се връчва първо 
отново на най-голямата по численост парламентарна група – тази, която вече се е прова-
лила и не е получила искания вот на доверие или е получила успешен вот на недоверие. 
Има ли логика в това и дали е редно да се продължи парламентарната процедура със 
следващата по-големина парламентарна група. Аргумент в подкрепа на тази теза е, че 
към съответната година и дата е факт определена ситуация с правителството на Републи-
ка България и с поведението на народните представители, които са гласували, като са 
отхвърлили искания „вот на доверие” или като са подкрепили „вота на недоверие”. В 
този смисъл най-сериозните доводи са, че вече са проведени дебати, предварителни 
консултации и най-вече народните представители са заявили недвусмислено своята 
позиция, като са отхвърлили искания от МС „вот на доверие” или са подкрепили „вота на 
недоверие”, който е по поискан по установения в Конституцията и ПОДНС ред. 

Примери от най-новата ни история сочат, че през 1994 г. СДС отново предлага 
правителство, което да бъде с министър-председател Филип Димитров и НС не дава 
необходимата парламентарна подкрепа. При Жан Виденов, при опита да бъде съста-
вено правителство отново е връчен мандат пак на БСП, като най-голяма парламентар-
на сила. Кирил Добрев връща на президента Петър Стоянов неоползотворен  връче-
ния мандат за съставяне на правителство и всички знаем за събитията на 10.01.1997 г. 
и последвалите консултации при президента П. Стоянов, подписването на Деклара-
ция за национално съгласие, чието основно съдържание се изразява в предсрочни из-
бори и признаване на резултатите от тях. 

При успешния „вот на недоверие” през 2022 г. президентът Румен Радев отново 
по Конституция връчва мандат на вече провалилата се, но най-голяма парламентарна 
група „Продължаваме промяната” и техният кандидат Асен Василев връща на прези-
дента Радев „неоползотворения мандат”. Тези примери илюстрират тезата, че след 
като веднъж НС е взело своето решение, в смисъл да подкрепи или да не подкрепи 
действащия към съответния момент МС, ситуацията е ясна. Редица анализатори со-
чат, че редът посочен в чл. 99, ал. 6 е само загуба на време и че до сега в парламен-
тарната практика това нито веднъж не е довело до позитивен резултат. Ето защо от-
ново с основание може да поставим въпроса дали не е време за по-задълбочени деба-
ти и за евентуално предложение за промяна. Тоест държавния глава да връчи първия 
мандат за съставяне на правителство на втората по численост парламентарна група. 
Въпросът е открит и може би трябва внимателно да се проучат двете основни тези и 
да се вземе адекватно решение13. 

                                                            
13 Вж. Близнашки, Г. Парламентарно право. СУ. 2015. стр. 145-148; стр. 380-389; Ем. Друмева. 
Конституционно право. Пето преработено и допълнено издание. С. 2018 г., стр. 402-408; стр. 472-478. 
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IV. Трябва ли депутат, който е избран с партийна листа по пропорционалната  
система, когато напусне парламентарната група да напусне и НС? Аргу-
менти „за” и „против” и как трябва да бъде правно регулиран статута на 
народен представител, който е напуснал съответната парламентарна гру-
па и е със статут на „нечленуващ в парламентарна група”. 

 
„Парламентарен мандат“ е термин на Конституцията (чл. 64, ал. 2, чл. 67). В 

разпоредбите на Конституцията се използва и понятието „пълномощия“ (чл. 64, ал. 3, 
чл. 72 и др.). Според проф. Ем. Друмева: „Народният представител е избран, за да из-
вършва определени функции, като някои от по-значимите са участие в разработване-
то и приемането на водещите решения в държавната политика и в създаването и 
приемането на закони, въплъщаващи тези решения; контрол върху упражняването на 
държавната политика; помощ и съдействие на гражданите. Тези функции и доверие-
то, с което е облечено тяхното осъществяване, са основание парламентарният мандат 
да се възприема като една особена публична служба в интерес и полза на общество-
то”14. Според проф. Г. Близнашки: „Парламентарният мандат на всеки един от депу-
татите произтича от предпочитанията на гражданите, изразени в общите избори за 
Народно събрание. Този мандат се състои в упражняването на публична функция, 
чийто характер и обхват са определени по конституционен път. В най-общ план по-
литическото съдържание на парламентарния мандат на отделния депутат се предоп-
ределя в една или друга степен от идеите и програмата, в името на които е избран за 
член на парламента”.15 

Краят на депутатския мандат може да настъпи по два начина: с изтичане срока на 
редовната легислатура (4 години) и предсрочно. Основания за предсрочно прекратя-
ване на депутатския мандат могат да бъдат: общи (за целия парламент) – разпускане 
на Народното събрание (чл. 99, ал. 5 от КРБ) и индивидуални, посочени в чл. 72 от 
КРБ, без изброяването да е изчерпващо: а) оставка пред Народното събрание. За да 
има като последица прекратяването на мандата, оставката трябва да се приеме с ре-
шение на Народното събрание (чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2); б) влизане в сила на присъда 
лишаване от свобода за умишлено престъпление или когато изпълнението на наказа-
нието лишаване от свобода не е отложено (чл. 72, ал. 1, т. 2 и ал. 2). Фактът се регист-
рира от Народното събрание и се приема решение; в) неизбираемост или несъвмести-
мост с длъжности, за които законът не допуска да бъдат заемани от народни предста-
вители (чл. 72, ал. 1 т. 3). Решението, с което се установява неизбираемостта или не-
съвместимостта, се взима от Конституционния съд (чл. 72, ал. 2). Установяването на 
неизбираемост на народен представител не е ограничено от сроковете, предвидени в 
изборното законодателство за оспорване законността на току-що произведени избо-
ри, а може да се задвижи през целия мандат16. г) смърт на народния представител  
(чл. 72, ал. 1, т. 4 от КРБ). В този случай основанието действа ipso iure; д) касиране на 
избора чрез оспорване на законността на произведени избори пред Конституционния 
съд (чл. 66 от КРБ). 

В случай че политическа партия бъде прекратена по установения ред, мандатите 
на народните представители, издигнати от тази партия остават непроменени. Прекра-
                                                            
14 Ем. Друмева. Конституционно право. Пето преработено и допълнено издание. С. 2018 г.,  
стр. 402-408; стр. 472-478. 
15 Вж. Близнашки, Г. Парламентарно право. С. 2015. Изд. на СУ „Св. Кл. Охридски”. стр. 177. 
16 Виж. Реш. № 2 на КС от 1995 г., ДВ, бр. 39 от 1995 г.; Реш. № 4 на КС от 1992 г., ДВ, бр. 35 
от 1992 г. 
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тяването на политическата партия не влияе върху валидността на мандатите на на-
родните представители. Аргумент – те са получили мандат от българските граждани 
чрез законно проведени избори. Съгласно чл. 67 от Конституцията „Народните пред-
ставители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Обвързването 
със задължителен мандат е недействително“.  

В НС депутатите членуват в парламентарни групи. Към настоящия момент парла-
ментарните групи са активен участник в парламентарния живот. Парламентарните 
групи са конституционно регламентирано понятие - чл. 99 от КРБ. Според проф. Ем. 
Друмева: „Названията варират: в Германия, в Австрия те са парламентарни „фрак-
ции“; в Испания — „политически групи“; в Дания — „партийни групи“... парламен-
тарните групи са предназначени да рационализират процесите в парламента. Големи-
ната /броя на народните представители в парламентарната група/ определя тяхната 
поредност. Поредността има съществено значение при формиране на правителство 
(чл. 99 от КРБ), при определяне на полагащо се време в дебатите, при квота в състава 
и ръководството на постоянните комисии и т.н. 

Правната уредба не предвижда срок, при който в новоизбраното Народно събра-
ние трябва да сформират парламентарни групи. Практиката свидетелства, че това се 
извършва още в първата седмица. Правилникът по принцип не препятства напускане 
на парламентарна група. Липсата на регламентация по отношение на срока важи и по 
отношение на времето, в което такова напускане на парламентарна група е допусти-
мо – извършва се през целия срок на легислатурата на съответното НС. Всяка парла-
ментарна група представя на председателя на Народното събрание решение за обра-
зуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички народни 
представители от състава на групата. Парламентарните групи, техните ръководства, 
както и промените в тях се вписват в специален регистър на Народното събрание. 
Председателят на Народното събрание обявява регистрираните парламентарни групи 
и техните ръководства на пленарно заседание. При промяна в състава на парламен-
тарните групи тя се съобщава от председателя на Народното събрание на пленарно 
заседание. 

 

Пример: Идея на ПП и на ДБ да се обединят след изборите за да станат първа 
политическа сила – м. 10 2022 г. коментар 

Народните представители могат да образуват парламентарни групи. Всеки наро-
ден представител може да членува само в една парламентарна група. Условията за 
възникване, членуване и прекратяване на членството, правата и задълженията на чле-
новете се определят от самата парламентарна група в съответствие с разпоредбите на 
Правилника за организация и дейност на НС /ПОДНС/. Минималният брой народни 
представители за образуване на парламентарна група е 10. Когато броят на народните 
представители в една парламентарна група спадне под определения минимум, тя пре-
установява своето съществуване. Народните представители от парламентарна група, 
преустановила съществуването си, стават народни представители, нечленуващи в 
парламентарна група, и не могат да бъдат приети за членове на друга парламентарна 
група, както и да образуват нова парламентарна група.  

Народният представител може да напусне парламентарната група, като подаде 
писмено заявление до ръководителя на групата и до председателя на Народното съб-
рание, което се съобщава на пленарно заседание. При напускане на парламентарна 
група или изключване от нейния състав народният представител губи мястото си в 
постоянните комисии като представител на съответната парламентарна група, в деле-
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гациите на Народното събрание и други изборни длъжности в Народното събрание. 
Народен представител, напуснал или изключен от парламентарна група, става на-
роден представител, нечленуващ в парламентарна група, не може да заявява при-
надлежност и не може да бъде приет за член на друга парламентарна група. Народ-
ни представители, нечленуващи в парламентарна група, не могат да образуват парла-
ментарни групи. Съществуващите парламентарни групи не могат да се сливат или 
разделят. 

Как народен представител може да напусне една парламентарна група? Напуска-
нето е възможно по два начина: а) чрез писмено заявление до ръководителя на група-
та и до председателя на Народното събрание, изразявайки воля за напускане (чл. 15, 
ал. 3), и б) чрез изключване на депутат от състава на парламентарната група съобраз-
но правилата за нейното членство.  

В ПОДНС се е използвало в предходни години понятието „независими народни 
представители”. Поява на независими народни представители е била възможна, като 
резултат от парламентарните избори. В най-новата ни история не е позната такава 
практика. Има български граждани, които са се кандидатирали, като независими, но 
не успешно. Най-често след това те влизат в гражданската квота на някоя политичес-
ка партия и биват избрани за народни представители. На следващо място – поява на 
независими народни представители е била възможна като резултат от напускане на 
определена парламентарна група. Така че независими народни представители са били 
факт в досега функциониращите Народни събрания. До 2009 г. относно реда, по кой-
то народен представител може да постъпи в друга парламентарна група, Правилни-
кът /ПОДНС/ предоставя това на вътрешните правила на парламентарната група, в 
която иска да влезе народният представител. След 2009 г. ПОДНС бе променен и на-
пусналият парламентарна група народен представител може да бъде само независим, 
нечленуващ в друга парламентарна група.  

През последните няколко години всички бяхме свидетели, как депутати от парла-
ментарната група на ПП „АТАКА” ПП „Ред, законност и справедливост“ напускаха 
парламентарната си група и гласуваха така, както гласува парламентарната група на 
ПП ГЕРБ. През 2022 г. 5 народни представители напусната парламентарната група на 
ИТН и се обявиха за „нечленуващи в парламентарна група”, но подкрепяха идейно-
политически и чрез гласуване в пленарна зала парламентарната група на „Продължа-
ваме промяната”. Също така през 2022 г. един народен представител от парламентар-
ната група на ПП ИТН подаде оставка от парламентарната група и подаде също така 
оставка като народен представител. В Народното събрание се води регистър за съста-
ва и ръководството на всяка парламентарна група. В него се отбелязва всяка промяна, 
която се оповестява от председателя на Народното събрание на пленарно заседание 
(чл. 14, ал. 3 от ПОДНС).  

Ето и няколко аргумента „за” и „против” трябва ли депутат, който е избран с пар-
тийна листа по пропорционалната  система, когато напусне парламентарната група да 
напусне и НС и трябва ли да бъде по-подробно правно да бъде регулиран статута на 
народен представител, който е напуснал съответната парламентарна група и е със 
статут на „нечленуващ в парламентарна група”? В основата на разсъжденията ни е 
същността на депутатския мандат, основните му структуро-определящи характерис-
тики, като в основата са научни тези и разсъждения за същността на парламентариз-
ма, за така наречения „свободен мандат” и неговата същност. 

На първо място трябва да посоча, че според чл. 67 от Конституцията: „Народните 
представители представляват не само своите избиратели, но и целия народ. Обвърз-
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ването със задължителен мандат е недействително”. В този смисъл независимостта 
на народните представители от техните собствени избиратели се явява съществена 
черта на т.н. „свободен мандат”. Според проф. Г. Близнашки: „Политическото пред-
ставителство, което се основава на принципите на свободния мандат се характеризи-
ра със следните признаци: представителство в парламента на едно политическо един-
ство....; необвързаност на мандата, чрез което се осигурява свобода на действие на от-
делните депутати в полза на общото благо, произтичащо от общия разум на цялото, а 
не на местни цели и местни предразсъдъци; обвързаност на отделните депутати един-
ствено с тяхната собствена съвет и убеждения...”17. 

 

Ще представя становището си, като база са няколко тези на проф. Близнашки 
представени в монографията Парламентарно право – 2015 г. на стр. 181-183, които 
трябва да бъдат споделени и може би доразвити в резултат на събитията през 2022 г. 
в Народното събрание, за които вече стана дума и връзката им с основните принципи 
на парламентаризма. Основният дебат е по въпросите: 

-  с каква листа е влязъл в НС съответния депутат и кои са основните идеи, 
програми, които той е защитавал пред избирателите; 

-  ако напусне съответната парламентарна група опорочава ли вота, като гла-
сува в подкрепа на други парламентарни групи с други възгледи и програми; 

-  доброволно ли е напуснал или в резултат на принуда; 
-  доколко е полезно единството на парламентарните групи и партийната дис-

циплина; 
-  каква е връзката между политическата коректност и лоялност и свободното 

гласуване по съвест и по убеждения; 
-  ако народен представител напусне съответна парламентарна група и НС и на 

негово място влезе „друг послушко“, който гласува така както му наредят от 
ръководството, какво се случва с така наречения „свободен мандат“ и пар-
тийната дисциплина не опорочава ли демократичните устои на парламента-
ризма, на публичните процеси в обществото? 

 

За да бъда откровен ще споделя, че когато започнах работата си върху тази пуб-
ликация бях почти убеден, че ако един депутат напусне своята парламентарна група, 
той трябва в името на коректността към избирателите да напусне и НС. След като ня-
колко пъти прочитах, подчертавах, препрочитах и осмислях още веднъж и още вед-
нъж както политическа теория, така и всичко писано по тези въпроси, споделям, че 
съм раздвоен. Защото къде отива така наречения „свободен мандат”, ако депутатите 
биват принуждавани да попълнят саморъчно заявление за оставка без дата, да внесат 
паричен депозит като гаранция за политическа коректност и други форми на полити-
ческа зависимост, които се цитират в публичното пространство. 

От друга страна са известни грешки поради съвпадение на № на избирателната 
бюлетина на политическата партия и № в самата бюлетина на кандидат. Такива има 
отчетени както в Партията на Н. Бареков, така и в ДПС, а също и при избор на члено-
ве в Европейския парламент – партията БСП. В резултат на съвпадението на номера 
на бюлетината и на поредния номер в самата бюлетина – избраните по грешка депу-
тати отказват да напуснат Народното събрание и Европейския парламент. Трябва ли 
да има дебат по правния статут на депутатите, които очевидно са избрани „по 
грешка”? 

                                                            
17 Вж. Близнашки, Г. Принципи на парламентарното управление. стр. 153. 
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Като наложена практика в Народното събрание парламентарните групи се опит-
ват на упражняват политически контрол върху депутатите си. Но няма юридически 
актове, които да задължават депутатите да подкрепят партията, която ги е издигнала, 
както и решенията на парламентарната група, в която членуват. Нещо повече – те не 
могат да бъдат отзовавани. Дори да бъдат изключени от парламентарната си група, 
това не води до прекратяване на депутатския мандат. Гаранция за независимостта е 
свободния мандат, невъзможността да бъде отзован и идеята за гласуване по съвест и 
убеждение в името на „общото благо”. Към настоящия момент депутатите следват 
позицията на парламентарните групи, но те правят това доброволно и не са юриди-
чески задължени. Свободният мандат позволява изразяване на лично мнение и пози-
ция, които да се разминават или съществено да се отклоняват от официално заявената 
политическа позиция на дадена партия. 

Основното предизвикателство е в следното: 
От една страна са необходими силни партии с ясна ориентация и цели, ефективни 

добре работещи парламентарни групи, като важен фактор за това са политическите 
идеи и политическата коректност като част от съответната група, убедеността, зад-
ружността, вярата, че колегата ти няма да предаде идеите и партията...   

от друга страна депутатите представляват освен своите избиратели и целия на-
род. Те действат въз основа на Конституцията и законите, в съответствие със своята 
съвест и убеждения. 

Споделям възгледа на проф. Г. Близнашки: „...От особено значение е да се наме-
ри мярата между организираното участие в политическия живот, от една страна, и от-
носителната свобода на действие на отделните депутати, от друга страна, за да се 
осигурят условията, при които политическите решения ще съответстват в най-висока 
степен на общото благо на нацията”18. 

 
В заключение 
Парламентарното право е живо, динамично, развиващо и усъвършенстващо се. 

Практиката в различните държави е сходна, но и доста различна, като естествено е 
съобразена с националните традиции и особености. Добре би било ако нещо ще се 
взаимства, да се прецени доколко съответства и ще се впише в българския парламен-
тарен модел. Дебатът трябва да бъде открит и добронамерен в интерес на общото 
благо, националните ценности и традиции и доброто на българския народ и държава. 
Ангажирането на отговорността на правителството е от жизнена необходимост за де-
мокрацията. С Конституцията от 1991 г. Република България е избрала сравнително 
уравновесен подход, като гаранция за политическата стабилност. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
18 Вж. Близнашки, Г., Парламентарно право, СУ. 2015, стр. 184. 
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Приложение № 1 
 

Практика на Конституционен съд по тези въпроси: 
 

Решение № 1 от 1992 г., ДВ, бр. 11/1992: чл. 76, ал. 2 
 (клетвата на народните представители); 

Решение № 2 от 1992 г., ДВ, бр. 18/1992: чл. 72  
(несъвместимости на депутатския мандат); 

Решение № 10 от 1992 г., ДВ, бр. 63/1992: чл. 69 и 70  
(имунитетът на народния представител); 

Решение № 16 от 1992 г., ДВ, бр. 94/1992: чл. 77  
(председателят на Народното събрание); 

Решение № 19 от 1992 г., ДВ, бр. 103/1992: чл. 77  
(председателят на Народното събрание); 

Решение № 2 от 1993 г., ДВ, бр. 16/1993: чл. 70  
(имунитетът на народните представители); 

Решение № 4 от 1993 г., ДВ, бр. 30/1993: чл. 68, ал. 1  
(несъвместимости на депутатския мандат); 

Решение № 5 от 1993 г., ДВ, бр. 31/1993: чл. 68, ал. 1  
(несъвместимости на депутатския мандат); 

Решение № 8 от 1993 г., ДВ, бр. 41/1993: чл. 68, ал. 2 (депутатският мандат); 
Решение № 10 от 1993 г., ДВ, бр. 53/1993: чл. 72  

(предсрочно прекратяване пълномощията на народен 
представител); 

Решение № 1 от 1994 г., ДВ, бр. 25/1994: чл. 149, ал. 1, т. 2 
(законността на избор на народен представител); 

Решение № 2 от 1995 г., ДВ, бр. 39/1995: чл. 65, ал. 1 и 72, ал. 2  
(прекратяване пълномощията на народен представител); 

Решение № 4 от 1995 г., ДВ, бр. 62/1995: чл. 73 (конституционността на ПОДНС); 
Решение № 5 от 1995 г., ДВ, бр. 62/1995: чл. 73 (конституционността на ПОДНС); 
Решение № 11 от 2000 г., ДВ, бр. 89/2000: чл. 76, ал. 3  

(предсрочно освобождаване на заместник-председател на 
Народното събрание); 

Решение № 5 от 2001 г., ДВ, бр. 30/2001: чл. 64, ал. 1  
(мандатът на Народното събрание тече от изборния ден); 

Решение № 12 от 2001 г., ДВ, бр. 50/2001: чл. 70  
(наказателна неприкосновеност за кандидати за народни 
представители и за застъпниците); 

Решение № 12 от 2002 г., ДВ, бр. 112/2002: чл. 67, ал. 1 и чл. 79  
(свободният парламентарен мандат и парламентарните комисии); 

Решение № 5 от 2003 г., ДВ, бр. 39/2003: чл. 81, ал. 2 и 3  
(стенографските протоколи от Народното събрание); 

Решение № 8 от 2003 г., ДВ, бр. 54/2003: чл. 81, ал. 3 (гласуването с чужди карти); 
Решение № 6 от 2007 г., ДВ, бр. 35/2007: чл. 79  

(парламентарните комисии в законодателството). 
Решение № 14 от 18.12.2013 г. (Изброяването на предсрочно прекратяване на 

пълномощията на отделен народ представител в чл. 72, ал. 1, 
т. 1-4 от Конституцията, не е изчерпателно). 

Решение № 20 от 23.12.1992 г. (По съставянето на ново правителство) и други 
решения на Конституционния съд. 
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Приложение № 2 
 

Хронология на вотовете на недоверие и вотовете на доверие към българското 
правителство: 
 

Изброяването не е изчерпателно и е на база проучване по интернет сайтове на 
институциите 

 
КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФИЛИП ДИМИТРОВ  

24 юли 1992 г. – БСП внася вот на недоверие за цялостната политика на правителст-
вото на Филип Димитров, отхвърлен със 130 гласа   

28 октомври 1992 г. – парламентът отхвърля със 120 срещу 11 гласа искания от 
Филип Димитров вот на доверие. Правителството подава оставка. 

 
КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛЮБЕН БЕРОВ  

27 май 1993 г. – Парламентът отхвърля със 140 срещу 78 гласа вот на недоверие към 
кабинета на Любен Беров, внесен от СДС заради „побоя“ над Стефан Савов.  

22 юли 1993 г. – Парламентът отхвърля втория вот на недоверие към правителството 
на Любен Беров за изплащането на външния дълг, внесен от СДС, със 147 гласа 
„против“ и 81 гласа „за“.  

29 юли 1993 г. – Със 141 срещу 80 гласа е отхвърлен вотът на недоверие срещу каби-
нета Беров, внесен от СДС заради 102 постановление на МС за тротоарните такси.  

18 ноември 1993 г. – Четвърти вот към правителството на Любен Беров, внесен от 
СДС заради социалната политика, е отхвърлен от Народното събрание със 130 на 
83 гласа.  

9 февруари 1994 г. – Парламентът отхвърля пети вот на недоверие към кабинета 
Беров, внесен от СДС заради престъпността. 135 народни представители гласуват 
против вота, 89 – за.  

11 май 1994 г. – Отхвърлен е шести вот на недоверие срещу премиера Любен Беров, 
предложен от СДС заради неспособността му да организира и да ръководи дей-
ността на Министерския съвет. 

26 май 1994 г. – Премиерът Любен Беров иска вот на доверие от парламента за 3 ме-
сеца. 125 депутати гласуват в подкрепа на правителството, 95 са против.  

 
КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЖАН ВИДЕНОВ  

22 септември 1995 г. – Парламентът отхвърля вот на недоверие към правителството 
на Жан Виденов, внесен от СДС, заради смъртта на 14-те войници.  

10 януари 1996 г. – След тайно гласуване в парламента е отхвърлен вторият вот на 
недоверие към кабинета Виденов, внесен от СДС заради зърнената криза със 130 
срещу 105 гласа.  

11 юни 1996 г. – Народното събрание отхвърля третия вот на недоверие към прави-
телството на Жан Виденов за провала на икономическата политика, внесен от 
СДС. 135 депутати гласуват против.  
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КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИВАН КОСТОВ  

29 януари 1998 г. – Парламентът отхвърля със 135 гласа „против“, 56 „за“ и 13 „въз-
държали се“ вот на недоверие към правителството на Иван Костов, внесен от БСП 
заради здравната политика на кабинета.  

7  април 1999 г. – отхвърлен е вотът на недоверие към кабинета Костов, внесен от 
обединената опозиция за провалената структурна реформа в индустриалната по-
литика.  

18 май 2000 г. – БСП и Българската евролевица съвместно гласуват вот на недоверие 
към правителството на Иван Костов, но не получават мнозинство. Мотивите на 
вота са провеждане на политика на корупция и прикриване на нейните конкретни 
прояви.  

9  февруари 2001 г. – БСП внася вот на недоверие към правителството във връзка с 
нарасналата престъпност.  

16 февруари 2001 г. – 38-то Народно събрание провежда две гласувания. В първото е 
отхвърлен вотът на недоверие към правителството внесен от БСП за несправяне с 
престъпността. С второто е отхвърлено предложението на СДС за промени в кон-
ституцията по премахване на депутатския имунитет и за правото на общините са-
ми да определят данъците си.  

 
КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ 

4  февруари 2002 г. – Парламентарната група на ОДС внася в 39-то НС вот на недо-
верие към правителството. Част от мотивите на опозиционната група на ОДС са: 
„хаосът в управлението, въвеждането на убийствени данъци върху имуществото 
на гражданите, увеличението на патентните данъци, както и ДДС върху лекарст-
вата, които създават сериозни социални напрежения“. Вотът на недоверие е вне-
сен 6 месеца след избирането на Симеон Сакскобургготски за премиер. Датата за 
внасяне на вота на недоверие е специално избрана.  На същата дата през 1997 г. 
БСП връща мандата за управление на президента Петър Стоянов. В резултат е 
назначен служебен кабинет на Стефан Софиянски и са насрочени предсрочни пар-
ламентарни избори. Лидерът на СДС Екатерина Михайлова заявява, че внасянето 
на вота на недоверие на 4 февруари 2002 г. е с цел напомняне на управляващите, 
че тяхно задължение е да работят за интересите на обществото.  

На 13 февруари 2002 г. след явно гласуване е отхвърлен вотът на недоверие към ка-
бинета на Симеон Сакскобургготски. От 229 гласували 135 от народните предста-
вители се обявяват „против“ вота на недоверие, 49 – „за“ и 45 са се въздържали.  

22 ноември 2002 г. – ОДС внася искане за вот на недоверие към кабинета заради не-
изпълнение от страна на правителството на решението на Народното събрание от 
2 октомври 2002 г. за определяне на срока за експлоатация на 3-и и 4-и блок на 
АЕЦ „Козлодуй“ и затварянето им да не предхожда присъединяването на Бълга-
рия към Европейския съюз, което е нарушаване на чл. 86, ал. 2 от Конституцията.  

25 ноември 2002 г. – „Коалиция за България“ внася искане за вот на недоверие към 
правителството. Мотивът е задължението, което поема правителството на 18 но-
ември 2002 г. при преговорите с Европейската комисия по глава „Енергетика“ за 
закриване през 2006 г. на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“, което е в противо-
речие с решението на Народното събрание на 2 октомври 2002 г. Според опози-
цията се нарушени членове 1 и 86 от Конституцията, тъй като правителството ня-
ма ангажимент за затваряне на III и IV блок на АЕЦ „Козлодуй“ през 2006 година. 
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Чрез ангажиране за закриване на двата атомни реактора Правителството противо-
стои на националните интереси. Като очаквани социално-икономически последи-
ци от затварянето на III и IV блок на АЕЦ „Козлодуй“ Коалиция „За България” 
предвижда увеличаване на цената на тока за бита и производството.  

29 ноември 2002 г. – Народното събрание отхвърля при две последователни гласува-
ния исканията за недоверие към кабинета, внесени от парламентарните групи на 
ОДС и на „Коалиция за България“. Искането на парламентарната група на ОДС е 
отхвърлено със 134 гласа „против“, 100 гласа „за“ и 2 гласа – „въздържал се“. Ис-
кането на „Коалиция за България“ е отхвърлено със 132 гласа „против“, 98 гласа 
„за“ и 4 гласа „въздържал се“.  

22 май 2003 г. – ОДС внася в деловодството на Народното събрание искане за вот на 
недоверие към министър-председателя Симеон Сакскобургготски за провал на 
вътрешната политика. Искането е подписано от 49 народни представители от ПС 
на ОДС и от независимия депутат Осман Октай.  

29 май 2003 г. – Със 129 гласа „против“, 104 гласа „за“ и трима „въздържал се“ пар-
ламентът отхвърля вота на недоверие към премиера Симеон Сакскобургготски. 
Всички 129 народни представители от НДСВ и ДПС присъстват в залата и под-
крепят правителството. За свалянето на кабинета гласуват 104 души от синия пар-
ламентарен съюз, левицата и НИЕ.  

4  март 2004 г. – Коалиция за България внася искане за вот на недоверие към кабине-
та Сакскобургготски за „социалната безотговорност на правителството“. 

12 март 2004 г. – Със 126 гласа „против“, 93 „за“ и трима „въздържали се“ Народното 
събрание отхвърля вота на недоверие. НДСВ, ДПС и „Новото време“ подкрепят 
правителството.  

3  февруари 2005 г. – Внесен е шести вот на недоверие към правителството на 
Симеон Сакскобургготски и искане за оставка на председателя на парламента 
Огнян Герджиков. В подкрепа на двете искания се подписват над 110 депутати от 
пет парламентарни групи: Коалиция „За България“, ОДС, СДС, Народен съюз и 
„Новото време“. Впоследствие част от депутатите от „Новото време“ оттеглят 
подписите си от вота, след като е сключено споразумение за взаимодействие меж-
ду ДПС, НДСВ и „Новото време“. Обявеният основен мотив за внасянето на вота 
на недоверие, е неспособността.  

На 4 февруари 2005 г. е прието предложението за отстраняване на председателя на 
Парламента – Огнян Герджиков, от длъжност. От общо 234 гласували народни 
представители – 119 гласуват „за”, 114 – „против” и един „въздържал се”. Дебати-
те около внесения вот на недоверие са проведени на 10 февруари 2005 г., като тях-
ната продължителност е над 8 часа.  

11 февруари 2005 г. – Парламентът отхвърля вота на недоверие към правителството 
на Симеон Сакскобургготски. 128 депутати подкрепят правителството. 106 гласу-
ват за свалянето на кабинета, двама се въздържат. 

 
КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ  

11 април 2006 г. – Представители на десните опозиционни сили внасят в деловодст-
вото на Народното събрание мотивиран проект за решение за гласуване на недо-
верие на Министерския съвет с министър-председател Сергей Станишев за не-
справяне с бедствената ситуация в България след наводненията от лятото на 2005 г. и 
пролетта на 2006 г., както и със създадените трайни корупционни практики при 
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усвояване на средствата. Искането е подписано от всички 50 народни предста-
вители от ОДС, ДСБ, БНС и независимите депутати от Демократическата партия.  

19 април 2006 г. – Парламентът отхвърля искания от дясната опозиция вот на недове-
рие срещу правителството, заради несправяне с последствията от наводненията и 
за злоупотреби със средствата, отпуснати за тях. „Против“ вота гласуват всички 
присъстващи в пленарната зала депутати от левицата /81/, от НДСВ /52/ и от ДПС 
/33/. В подкрепа на вота на недоверие гласуват народни представители от ДСБ 
/17/, от ОДС /16/, от БНС /12/, от „Атака“ /11/ и петима независими депутати. Въз-
държа се един независим народен представител.  

22 февруари 2007 г. – представители на опозицията в НС 40 внасят в деловодството 
на парламента втори вот на недоверие към правителството за политиката в здраве-
опазването. Искането за гласуване на недоверие към кабинета е подписано от 55 
депутати от парламентарните групи на ОДС, ДСБ, БНС, „Атака“ и независими на-
родни представители.  

2 март 2007 г. – Парламентът отхвърля вотът на недоверие към кабинета Станишев 
със 163 на 60 гласа и един въздържал се. Вотът подкрепят всички гласували депу-
тати от ОДС /14/, от ДСБ /15/, от БНС /13/, от „Атака“ /11/, шестима независими 
депутати и Лъчезар Иванов, който същия ден обявява, че напуска ПГ на НДСВ. 
Срещу вота гласуват всички 34 депутати от ДПС, 79 от Коалиция за България, 49 
от НДСВ и независимият депутат Христо Величков. Единственият гласувал „въз-
държал се“ е Николай Камов от ПГ на Коалиция за България.  

15 октомври 2007 г. – Опозицията внася в деловодството на парламента проект за ре-
шение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет заради „разпада 
на държавната политика в областта на образованието“. Искането е подписано от 
64 народни представители от ОДС, ДСБ, БНС, „Атака“ и независими народни 
представители.  

На 23 октомври парламентът отхвърля вота на недоверие срещу правителството за 
кризата в образованието със 160 „против“, 61 гласа „за“ и един „въздържал се“.  

На 14 февруари 2008 г. опозицията внася четвърти вот на недоверие срещу правител-
ството на Сергей Станишев с мотив „корупция в управлението“. „Вотът на недо-
верие търси политическа отговорност от управляващите от БСП, ДПС и НДСВ за-
ради нанесени щети на цялото общество и опетняване името на България. Прави-
телството създава условия за корупционни практики във всички сфери“, се казва в 
мотивите за вота. Замразяването на средствата от европейските фондове лишава 
страната от финансов ресурс за изграждане на инфраструктурата. След първата 
година от изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка налице 
е 0 процента усвояване на средствата от структурните фондове, което нанася на 
България щети от над половин милиарда евро, пишат вносителите на вота, се каз-
ва още в документа.  

На 4 април 2008 г. опозицията внася в парламента пети по ред вот на недоверие сре-
щу кабинета Станишев. Вотът е провокиран от шумния скандал в ГДБОП и МВР, 
който разкрива връзки на висши служители на министерството с организираната 
престъпност. Искането е подписано от 60 депутати от ДСБ, ОДС, БНС, БНД, а мо-
тивът е „обвързаността на правителството с организираната престъпност“. През 
МВР „минава оста власт-престъпност“, ръководството на вътрешното министер-
ство е свързано и защитава скритата власт на сивата икономика, защото управля-
ващите получават пари от нея, се посочва в текста. Според опозицията кризата в 
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управлението е в резултат на разкриването на реални факти за срастване на 
организираната престъпност с ръководството на МВР. 

На 11 април 2008 г. парламентът отхвърля петия пореден вот срещу правителството 
на Сергей Станишев. От общо 234-ма гласували „против“ вота са 117 депутати,  
82-ма го подкрепят, а 36 гласуват „въздържал се” – това е цялата парламентарна 
група на НДСВ.  

 
КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БОЙКО БОРИСОВ 

През 2011 г. – искане за вот на доверие 
Точка 31 
Проект на Решение за предложение до Народно събрание за гласуване на доверие на 

Министерски съвет с министър-председател Бойко Борисов. 
На 11.02.2016 година Гласуване на недоверие на Министерския Съвет на Република 

България с Министър-председател Бойко Борисов заради политиката му в здраве-
опазването. 

На 17.01.2018 година Проект на Решение за гласуване на недоверие на Министерския 
Съвет на Република България с Министър-председател Бойко Борисов заради про-
вала в политиката за противодействие на Корупцията. 

На 26.06.2018 година Проект на Решение за гласуване на недоверие на Министерския 
Съвет на Република България с Министър-председател Бойко Борисов заради про-
вала в политиката по сигурността. 

На 15.10.2018 година Проект на Решение за гласуване на недоверие на Министерския 
Съвет на Република България с Министър-председател Бойко Борисов заради про-
вала в областта на здравеопазването. 

На 20.01.2020 година Проект на Решение за гласуване на недоверие на Министерския 
Съвет на Република България с Министър-председател Бойко Борисов заради про-
вала в политиката в областта на околната среда и водите. 

На 15.07.2020 година Проект на Решение за гласуване на недоверие на Министерския 
Съвет на Република България с Министър-председател Бойко Борисов заради про-
вала в политиката за противодействие на корупцията. 

На 22.06.2022 г. – успешен вот на недоверие срещу правителството начело с Кирил 
Петков 

 
21.10.2022 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖ 

 

проф. д-р Александър Драгиев 
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Abstract: International arbitration is dispute resolution procedure based on an agreement 
between states parties to an international dispute, which is decided by a third party that 
can be a sole person (arbitrator) as well as a panel of arbitrators, whose award is final and 
binding on the disputing parties. The main questions within the organization of the 
international arbitration concern the arbitration agreement, the manner of formation of the 
arbitral tribunal, the arbitration procedure and the legal regime of the arbitral award. 
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І.  Понятие за международен арбитраж 
1. Принцип на решаване на международните спорове с мирни средства и 

видове мирни средства 
 

Един от основните принципи на съвременното международно право е принципът 
на разрешаването на международните спорове само с мирни средства. За пръв път то-
зи принцип е посочен в Устава на ООН (УООН), чл. 2, т. 3, а по-късно – в Деклара-
цията на ООН от 1970 г. за принципите на международното право. Същността на то-
зи принцип е в забраната за употребата на сила и най-вече военна сила при уреждане-
то на международните спорове. На практика самият принцип съдържа следните чети-
ри елемента: (1) задължение за решаване на международните спорове само с мирни 
средства; (2) задължение за решаване с мирни средства на всички международни спо-
рове; (3) страните по спора сами избират тези мирни средства; (4) задължението на 
страните по спора, ако едни мирни средства не дадат резултат, да потърсят други, но 
отново мирни средства с цел решаването на спора. 

Но УООН не само поставя изискването споровете между държавите да се реша-
ват с мирни средства, а и посочва кои са те. В Устава гл. VI е посветена специално на 
мирното уреждане на международните спорове. В нея чл. 33, т. 1 изброява конкрет-
ните средства, които може да се използват за такова мирно уреждане: непосредстве-
ни преговори, анкета, посредничество, помирение, арбитраж, съдебно уреждане, при-
бягване до регионални органи или споразумения. Тази разпоредба на УООН не дава 
обаче изчерпателно, лимитативно изброяване на мирните средства: в нея след това 
изброяване изрично се казва „или чрез други мирни средства“, т.е. допуска се съ-
ществуването и съответно използването и на други, непосочени в чл. 33, т. 1 средства 
за решаване на международните спорове. Единственото условие е обаче те да са мир-
ни, т.е. ненасилствени и преди всичко невоенни по своя характер. Пример за мирно 
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средство, непосочено в чл. 33, т. 1, макар и много разпространено в международното 
право, са добрите услуги. Именно добрите услуги, и по-точно непосочването им в из-
брояването на мирните средства в чл. 33, т. 1 е доказателството, че изброяването е 
примерно – не претендира за изчерпателност. Трябва да се отбележи също така, че не 
УООН е „измислил“, така да се каже, видовете средства за мирно решаване на меж-
дународните спорове. Член 33, т. 1 от Устава само закрепва тези средства, които вече 
са се утвърдили в междудържавната практика. 

 
2. Дефиниция и характеристики на международния арбитраж  
Под „международен арбитраж“ се разбира организираното въз основа на споразу-

мение (т.нар. компромис) между държавите страни по един международен спор ре-
шаване на този спор от трета, неучастваща в спора страна, която може да бъде както 
едно лице (арбитър), така и състав от няколко арбитри, решението на която е оконча-
телно и задължително за спорещите държави. 

От тази дефиниция може да се изведат характеристиките на международния ар-
битраж: (1) споровете се решават с решения, постановени от трета, неучастваща в 
спора страна (арбитрите), но никога от самите спорещи държави; (2) споровете се ре-
шават с окончателни и задължителни за страните им решения (арбитражни); (3) чрез 
арбитража се решават правни спорове по смисъла на международното право; (4) чрез 
арбитража споровете се решават чрез прилагане на нормите на международното 
право. 

Тези характеристики отличават международния арбитраж от останалите мирни 
средства, изброени в УООН, но и разкриват, че той е неподходящ за решаване на спо-
рове с доминираща политическа природа. Затова пък арбитражът е приложим само 
към международните правни спорове. Докато чрез другите мирни средства може да 
се уреждат както неправни, така и правни спорове, като при това може да се прила-
гат, а може и да не се прилагат нормите на международното право. 

Това е така, защото, първо, ако при арбитража спорът никога не се решава от са-
мите спорещи държави, а от арбитри, то при всяко от останалите мирни средства е 
точно обратното – спорът се решава винаги от самите спорещи държави. При непос-
редствените преговори те са единствените участници в процеса на решаване на спо-
ра, но при другите мирни средства освен тези държави има и други участници в този 
процес, напр. посредник, помирители, регионална международна организация, обаче 
решението по спора накрая пак се взема единствено от спорещите държави. Ето защо 
решението на спора може да бъде само това, каквато е тяхната съвместна воля. Вто-
ро, докато арбитражното решение е винаги окончателно, при другите мирни средства 
няма пречка спорещите държави, веднъж урегулирали по определен начин спорния 
между тях въпрос, по-късно с договор помежду си да го уредят отново, и то по съв-
сем друг начин. Трето, докато международният арбитраж може да реши спора само 
въз основа на действащата правна уредба относно предмета му, такава, каквато е тя, 
то при останалите мирни средства спорът може да се реши чрез преговори, компро-
миси и взаимни отстъпки. Целта е да се постигне взаимноприемливо и за двете стра-
ни по спора негово решение. Очевидно е, че неюридическите мирни средства имат 
редица предимства пред арбитража и преди всичко са по-гъвкави. А постигането на 
взаимноприемливо решение означава, че страните са удовлетворени от него, съглас-
ни са с него, което от своя страна гарантира доброволното му изпълнение от тях. Не е 
така с арбитражното решение, което е задължително за страните по спора, но винаги 
е в полза на едната от тях, поради което другата страна остава неудовлетворена и то-
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ва вече може да затрудни и дори да попречи на изпълнението на решението. „Макар 
арбитражът да завършва със задължително решение, трудно е да се осигури, че загу-
билата (делото – б. а.) страна ще изпълни решението. Това не означава, че арбитраж-
ните решения като цяло се пренебрегват, но все пак това е един реален техен недо-
статък.“1 

 
IІ. Арбитражно споразумение 
1. Съдържание на арбитражното споразумение 
Предаването на един международен спор за решаване от арбитраж става по вза-

имното съгласие на страните му. За тази цел те сключват специално споразумение, 
наричано в международноправната теория и практика арбитражно споразумение, или 
още компромис. Това арбитражно споразумение е основанието на арбитража. Значе-
нието му става ясно веднага, като се вземе предвид че както арбитражът е невъзмо-
жен без съгласието и на двете спорещи държави, така той е невъзможен и без арбит-
ражно споразумение – то е, което изразява съгласието на тези държави. Необходи-
мостта от арбитражно споразумение илюстрира основния недостатък на арбитража – 
една от спорещите държави да не даде съгласието си за арбитраж, такъв няма да се 
проведе и съответно спорът ще остане нерешен, ще продължи да съществува.  

Арбитражното споразумение е договор между страните по спора и те определят 
съдържанието му. Съответно те могат да запишат в него всякакви клаузи, които смя-
тат че са подходящи, и даже необходими за разглеждането на арбитражното дело. Но 
има няколко въпроса, които задължително трябва да се регламентират в споразуме-
нието, независимо какво записват в него спорещите страни, защото поради специфи-
ката им арбитражът изобщо не може да се проведе и спорът да се реши, ако тези въп-
роси не са уредени. Така, че тези въпроси представляват минималното необходимо 
съдържание на едно арбитражно споразумение – страните може нищо друго да не 
предвидят в него, но не може да не уредят тези въпроси2.  

В арбитражното споразумение страните по спора задължително регламентират: 
начина на образуване на арбитражния съд, предмета на спора, процедурата за раз-
глеждане на арбитражното дело, нормите на международното право, които ще прила-
га арбитражният съд при това разглеждане, т.е. приложимото право, начина на поста-
новяване на арбитражното решение (дали е с единодушие, или с мнозинство от гласо-
вете на арбитрите и какво да е то), задължението на спорещите страни да изпълнят 
това решение3.  

 

2. Форми на сключване на арбитражно споразумение 
Арбитражното споразумение може да бъде оформено по различен начин. Четири 

са основните форми, в които се сключва арбитражното споразумение. 
1.1. Първата форма е налице, когато арбитражът се регламентира с една или ня-

колко разпоредби от самия текст на договора, по чийто предмет са споровете, които 
                                                            
1 Evans, M. International Law. Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 543. 
2 Като пример за минимума от въпроси, които трябва да бъдат уредени в арбитражното спора-
зумение вж. Международное право. М.: Изд. Гардарики, 2008, с. 367. Вж. също чл. 52 от 
Хагската конвенция за мирно уреждане на международните спорове. 
3 Тези въпроси са изброени в чл. 2 на приетите от Комисията на ООН по международно право 
(КМП) Примерни правила за арбитражно производство именно като типичното, обичайното, 
но и необходимо съдържание на едно арбитражно споразумение. (Вж. The Work of the 
International Law Commission. N. Y., 1996, p. 175.) 
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ще се разглеждат от арбитража. Тогава тези разпоредби ще представляват арбитраж-
ното споразумение, като по този начин то ще е част от текста на договора. Пример за 
тази форма е арбитражът, предвиден в чл. 84–86 от Чикагската конвенция за между-
народното гражданско въздухоплаване от 1944 г. 

1.2. Но правната уредба на арбитража може да бъде дадена и по друг начин – с 
разпоредби от основния текст на договора плюс приложение към него, което е втора-
та форма, в която може да бъде сключено арбитражното споразумение. В този слу-
чай то пак е част от договора, тъй като според чл. 31, т. 2 от Виенската конвенция за 
правото на договорите от 1969 г. приложенията към международен договор са нераз-
делна негова част. Тук арбитражното споразумение ще има комплексен характер – то 
ще бъде съчетание от разпоредбите в основния текст на договора и приложението. 
Разпоредбите от основния текст са принципни по своята същност – те регламентират 
начина на решаване на споровете по съответния договор (или поне един от тези начи-
ни), а именно че това е арбитраж. А в приложението се излага детайлната правна 
уредба на арбитража. Като пример за тази форма на арбитражно споразумение може 
да се посочи чл. 66, т. 2, б. f) и т. 3 от Виенската конвенция за правото на договорите 
между държавите и международните организации или между международните орга-
низации от 1986 г. и Приложението към нея. 

1.3. Третата форма на арбитражно споразумение се различава от първите две по 
това, че при нея споразумението не е част от международния договор за решаването 
на чиито спорове става въпрос, а е самостоятелен такъв договор, отговарящ напълно 
на изискванията за международен договор на Виенската конвенция за правото на до-
говорите и попадащ под нейното действие. Тук целта на арбитражното споразумение 
е да регламентира решаването чрез арбитраж на споровете за тълкуването и прилага-
нето на друг международен договор.  

При тази форма на арбитражното споразумение договорът, чрез който се реали-
зира то, се нарича в международното право „факултативен протокол“. Това наимено-
вание не е резервирано само за обозначаване на арбитражното споразумение, а се от-
нася за една категория международни договори изобщо. Тези договори се отличават 
със следните характеристики. 

Първо, като всеки международен договор, факултативният протокол се ратифи-
цира (или по друг начин държавите се обвързват с него) независимо от другия, „ос-
новния“, така да се каже, договор. Второ, факултативният протокол винаги е към 
друг, „основен“ договор, сключва се, за да реши някакъв въпрос на „основния“ дого-
вор. Трето, страни по факултативния протокол могат да бъдат само държави, които 
вече са станали страни по „основния“ договор. Следователно държавите извън този 
договор са лишени от възможността да участват във факултативния протокол. Чет-
върто, от друга страна, държавите от „основния“ договор не са длъжни да участват в 
този протокол, а имат право на това, ако пожелаят. Оттук и терминът „факултативен 
протокол“, като „факултативен“ (от латински), означава възможност за избор, което в 
конкретния случай означава, че на държавата се дава възможност да избере дали да 
участва или не в споразумението. В международното право всички договори, които 
отговарят на посочените характеристики, се наричат „факултативни протоколи“, така 
че арбитражните споразумения са само техен частен случай. След като само част от 
страните по „основния“ договор стават страни и по факултативния протокол, явяващ 
се арбитражно споразумение, то той ще поражда задължение за арбитражно решава-
не на споровете относно тълкуването или прилагането на „основния“ договор само за 
тези негови страни, които са станали страни и по факултативния протокол. 
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Факултативният протокол като тип международен договор възниква в междуна-
родната договорна практика с точно определено предназначение. При сключването 
на един договор може да се окаже, че като цяло той е от интерес за държавите, но ня-
кои от тях не приемат една или няколко негови разпоредби, като за различните дър-
жави това може да бъдат различни разпоредби. Тогава тези държави се изправят пред 
дилемата или заради ценността на договора да „преглътнат“ нежеланите разпоредби 
и да го сключат, или обратно, заради несъгласието си с тези разпоредби да се откажат 
и от целия договор. Тази втора хипотеза неминуемо ще има неблагоприятни, дори 
фатални последици за договора: в зависимост от това, колко са държавите, неприема-
щи отделни негови разпоредби той или няма да бъде сключен, или няма да влезе в 
сила, или в най-добрия случай ще има много малко държави страни и оттук ще бъде 
непредставителен, с малко значение за държавите договор. 

Решението в тази ситуация е именно договорът с факултативен характер. Разпо-
редбите на един договор, които са се оказали неприемливи за част от страните му, 
могат да се извадят, т. да се каже, от договора и да се регламентират във факултатив-
ния протокол. Тогава, от една страна, държавите няма да имат пречка да сключат „ос-
новния“ договор, а, от друга страна, тези държави, които приемат конфликтните раз-
поредби могат да направят това като сключат договора – факултативен протокол, 
именно поради тази му природа. 

Тази специфика и съответно функция на факултативния протокол в договорната 
практика обяснява прибягването до него от държавите и като арбитражно споразуме-
ние. Има държави, които не приемат арбитража като начин за решаване на споровете 
по сключваните от тях договори (те обикновено признават само непосредствените 
преговори за тази цел). Типичен пример за това беше в миналото Народна република 
България, която във всеки договор, по който е страна, ако той предвиждаше арбит-
раж за решаване на споровете, тя неизменно заявяваше резерва, че не го приема. За-
това държавите стигат до заключението, когато в даден договор, предвиждащ арбит-
раж, част от страните му възразяват срещу него, арбитражът да бъде уреден извън до-
говора, във факултативен протокол, който да бъде подписан само от държавите, съг-
ласни с него и съответно той да се прилага за решаване само на техните спорове. Та-
ка за тези държави договорът-протокол се превръща в арбитражно споразумение, а за 
несъгласните с арбитража държави той отпада като пречка да участват в основния 
договор. Следователно факултативният протокол основателно може да се приеме 
като една от формите на арбитражното споразумение. 

Пример за тази трета форма на арбитражно споразумение са Факултативните 
протоколи за задължително решаване на споровете по тълкуването и прилагането на 
Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвен-
ция за консулските отношения от 1963 г. 

1.4. Четвъртата форма на арбитражно споразумение прилича на третата по това, 
че и при нея това споразумение представлява самостоятелен международен договор. 

Разликата обаче е в това, че тук арбитражният компромис се явява такъв само-
стоятелен договор за арбитраж, който не е свързан с никакъв друг договор, не е склю-
чен по повод и с цел разглеждането на спорове относно тълкуването и прилагането 
на друг договор. Напротив, този четвърти вид арбитражен компромис се сключва, за 
да регламентира решаването чрез арбитраж на спорове между страните му, без значе-
ние какъв е предмета на спора. Арбитражът е единственият предмет на споразуме-
нието от четвъртия вид, за разлика от предишните му три форми, където договорът, 
чиито спорове ще се решават чрез арбитраж, може да има какъвто и да е предмет 
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(напр. договор за граници, за търговия, за корабоплаване, за правна помощ). Сключ-
ването на арбитражни споразумения от тази четвърта форма е най-разпространено 
през втората половина на XIX в. и началото на XX в. до Първата световна война, като 
най-известният пример в това отношение са Хагските конвенции за мирно уреждане 
на международните спорове от 1899 г. и 1907 г. 

 
3. Общи и специални арбитражни споразумения 
Арбитражните споразумения, независимо от формата, в която са сключени, биват 

два вида – общи и специални.  
3.1. Общо споразумение, първо, е това, което регулира арбитражното решаване 

на всички спорове относно тълкуването и прилагането на договора, от който е част 
или по повод на който е сключено. Второ, общо споразумение е самостоятелният до-
говор за арбитраж, сключен без никаква връзка с друг договор (т.е. арбитражното 
споразумение от четвъртата от посочените форми на сключване на компромис), ако 
предвижда арбитражното решаване на всички спорове между държавите, негови 
страни. Що се отнася до общите арбитражни споразумения, сключени като част от 
или по повод на друг договор, като примери за такива може да се посочат чл. 2 от Фа-
култативния протокол за задължително решаване на споровете по тълкуването и при-
лагането на Виенската конвенция за дипломатическите отношения и чл. 2 от Факул-
тативния протокол към Виенската конвенция за консулските отношения за задължи-
телно решаване на спорове, чл. 2 от Факултативния протокол за задължително реша-
ване на споровете по тълкуването и прилагането на Конвенцията за специалните 
мисии от 1969 г., чл. 43 и 44 от Виенската конвенция за правоприемството на държа-
вите по отношение на договорите от 1978 г. 

3.2. Вторият вид арбитражни споразумения – специалните – се наричат така, за-
щото те уреждат арбитражното решаване само на определена, посочена изрично в тях 
категория спорове. Специални споразумения могат да бъдат и самостоятелните дого-
вори за арбитраж, както и тези арбитражни клаузи, които са част от друг договор, и 
тези арбитражни компромиси, които се сключват по повод на такъв друг договор. В 
последните два случая арбитражните споразумения визират разрешаването не на 
всички, а само на един или друг вид спорове относно тълкуването и прилагането на 
договора, от който са част или по повод на който са сключени. А самостоятелните до-
говори за арбитраж са специални арбитражни споразумения, когато предвиждат ар-
битражното решаване само на някои точно определени в тях спорове между страните 
им. Примери за специални арбитражни споразумения са чл. 66 от Виенската конвен-
ция за правото на договорите и чл. 66, т. 2, б. f) и т. 3 от Виенската конвенция за пра-
вото на договорите между държавите и международните организации или между 
международните организации, тъй като тези разпоредби третират само споровете от-
носно противоречието между международен договор и императивна норма на между-
народното право. 

 
ІІІ. Формиране на арбитражния съд 
1. Подлежащият на уреждане чрез арбитраж спор се решава от арбитражен съд, 

който може да се състои или от един арбитър, или от състав от няколко арбитри. 
Арбитражното споразумение е това, което указва как става изборът на арбитъра или 
учредяването на арбитражния състав. Когато е едноличен арбитър, двете спорещи 
държави избират такова лице, което е еднакво приемливо за всяка от тях, и двете 
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имат доверие в него, не се съмняват в обективността и безпристрастността му, нямат 
подозрения, че той ще прояви предпочитания към една от тях.  

2. Когато спорът се решава от арбитражен състав, формирането му се подчинява 
на няколко правила. Първото е, че съставът задължително се състои от нечетен брой 
арбитри. Второ, председателят на арбитражния състав не може да бъде гражданин на 
някоя от спорещите държави, а задължително е гражданин на неучастваща в спора 
държава. Трето, арбитрите се определят от самите страни по спора, като двете страни 
имат по равен брой арбитри и този брой е установен от самото арбитражно споразу-
мение. Арбитрите на всяка страна образуват нейната квота в арбитражния състав. 
Следващото, четвърто правило се отнася до начина, по който се формира квотата от 
арбитри на всяка страна. Възможни са два варианта. 

2.1. При първия вариант страната назначава в квотата си само арбитри, които са 
нейни граждани, като броят им се фиксира от арбитражното споразумение. Няма 
пречка по някаква причина страната да избере чужди граждани за арбитри, но тя е в 
правото си това да бъдат само нейни граждани. Дотук общият брой на арбитрите е 
четен, независимо дали броят им в квотата е четен, или четен. След това страните по 
взаимно споразумение или двете квоти арбитри, също по споразумение, определят 
още една категория арбитри, които задължително са граждани на трети, неучастващи 
в конкретния спор държави, т.е. „неутрални“, така да се каже, арбитри. Броят на „не-
утралните“ арбитри винаги е посочен в арбитражното споразумение и винаги е нече-
тен. Освен това броят им трябва да е по-голям или поне равен на квотата на страната 
в арбитражния състав (т.е. колкото арбитри назначава страната по спора, като броят 
им е равен за двете страни, толкова най-малко трябва да бъдат и „неутралните“ ар-
битри). Смисълът на това изискване е да се гарантират обективността и безприст-
растността на арбитражния състав при решаването на арбитражното дело (въпреки че 
и арбитрите, граждани на спорещите държави, действат в лично качество, което зна-
чи, че не са представители на своите държави, независими са от тях и съответно се 
очаква да бъдат обективни и безпристрастни). С „неутралните“ арбитри общият им 
брой в арбитражния състав вече става нечетен. А един от „неутралните“ арбитри се 
избира (по споразумение било от страните, било от арбитрите от техните квоти – спо-
ред това кой избира „неутралните“ арбитри като цяло) за председател на арбитраж-
ния съд. 

2.2. При втория вариант за формиране на квотите от арбитри всяка страна по ар-
битражното дело назначава в квотата си и свои граждани, и граждани на „неутрални“ 
държави. Броят на едните и на другите зависи от арбитражното споразумение, като 
правилото е „неутралните“ арбитри да са равни или повече от „националните“ по из-
ложените вече причини за обективност и безпристрастност. Назначаването на собст-
вените граждани за арбитри е право на страната и съответно тя може на тяхно място 
да назначи и чужди граждани. Но назначаването на „неутрални“ арбитри е нейно за-
дължение и тя не може да не назначи такива. Независимо дали квотите са с четен, 
или с нечетен брой арбитри, общият им брой в арбитражния състав е четен. Нечетен 
той става с избора на председател, който е още един арбитър. Той се избира или съв-
местно от спорещите държави, или съвместно от двете им квоти в състава и задължи-
телно е гражданин на „неутрална“ държава. 

Но може да се случи така, че арбитрите от националните квоти или спорещите 
държави да не успеят да се договорят за личността на „неутралните“ арбитри или за 
личността на председателя. Тогава няма да може да се учреди арбитражният съд и 
съответно няма да може да се проведе арбитражът. Обикновено арбитражните спора-
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зумения предвиждат специален механизъм (някакъв орган) за преодоляването на този 
проблем и това е последното, пето правило относно формирането на арбитражния 
състав. Така например по арбитражното дело за ез. Лану страните му Франция и Ис-
пания предоставят на краля на Швеция правото да назначи председателя на арбит-
ражния съд, ако се наложи4. Но най-често за избора на „неутралните“ арбитри или 
председателя на арбитражния състав арбитражните споразумения упълномощават, по 
искане на коя да е страна по делото, или Генералния секретар на ООН, или Председа-
теля на Международния съд на ООН (МСООН), а при спор от морското право – и 
Председателя на Международния трибунал по морско право. 

3. Конкретни примери за начините на формиране на арбитражния съд ни дава 
Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., където арбитражът е широко застъ-
пен. Приложение VII – „Арбитраж“, чл. 3, към Конвенцията определя следния ред на 
съставяне на арбитражния съд. Първо, той се състои от петима членове. Второ, всяка 
страна по спора назначава по един арбитър, който може да бъде неин гражданин. 
Трето, останалите трима членове на арбитражния съд се назначават по общо съгласие 
на страните и трябва да бъдат граждани на трети, неучастващи в спора държави. Чет-
върто, за председател на арбитражния състав страните назначават един от тези трима 
арбитри. Пето, ако страните не се споразумеят относно избора на тримата „неутрал-
ни“ арбитри или относно избора на председателя, тогава по искане на всяка от стра-
ните този избор се извършва от Председателя на Международния трибунал по мор-
ско право. 

Своя процедура за формиране на арбитражния съд предвижда и чл. 3 от Прило-
жение VIII – „Специален арбитраж“, към Конвенцията по морско право. Първо, и тук 
арбитражният съд се състои от петима членове. Второ, тук обаче всяка страна по спо-
ра определя по двама арбитри, само един от които може да бъде неин гражданин, 
другият трябва да бъде гражданин на трета, неучастваща в спора държава. Трето, 
страните назначават председател на арбитражния съд, който трябва да е гражданин 
на трета държава. Четвърто, ако спорещите държави не се споразумеят за председате-
ля, назначаването му се извършва от Генералния секретар на ООН. 

Тези два примера илюстрират и двата варианта за определяне на квотите от ар-
битри на спорещите държави в арбитражния състав. 

4. Ако проблемът с неуспеха да се изберат „неутралните“ арбитри или председа-
теля на арбитража вече е намерил своето разрешение в международната арбитражна 
практика, то много по-голям и все още нерешен проблем в нея представлява отказът 
на страната, срещу която се завежда арбитражното дело – ответната страна, да назна-
чи арбитрите от своята квота, независимо дали са нейни граждани, или не. (Пробле-
мът е само при тази страна, защото ако другата, завеждащата делото страна не назна-
чи своите арбитри, няма да има изобщо дело – тя е неговият инициатор: nemo judex 
sine actori (без ищец няма дело), гласи общият принцип на правото. А оттук няма да 
се стигне до необходимостта ответната страна да назначава арбитри.) Отказът на от-
ветната страна да определи арбитрите си означава, че изобщо няма да може да се със-
тави арбитражен съд и оттук – да се разгледа конкретният спор, т. е. отказът на ответ-
ната страна ще попречи да се проведе арбитраж по спора. 

Като илюстрация в това отношение може да се посочи неуспехът с арбитража по 
споровете, възникнали по повод мирните договори от Втората световна война с 
България, Унгария и Румъния. Според тези договори споровете относно тяхното тъл-

                                                            
4 Lake Lanoux Arbitration (France v. Spain) (1957). – In: International Law Reports, vol. 24, 1961, p. 101. 
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куване и прилагане ще се решават чрез арбитраж. Той трябва да се състои от по един 
арбитър от всяка спореща страна и трети арбитър, гражданин на трета (в смисъл не-
участваща в спора) държава, избран от страните по тяхно споразумение (чл. 36 от 
мирния договор с България). Ако не постигнат общо съгласие за този арбитър, по ис-
кане на коя да е страна той се определя от Генералния секретар на ООН. През 1947 г. 
САЩ и Англия като страни по тези мирни договори обвиняват България, Унгария и 
Румъния, че нарушават задълженията си по тях относно спазването на правата на чо-
века спрямо своите граждани. И трите държави отхвърлят тези обвинения, поради 
което Англия и САЩ преценяват, че е налице спор по този въпрос с всяка от тях, и 
пристъпват към арбитражно решаване на тези спорове. Но при съставянето на арбит-
ражния съд и трите държави отказват да назначат своя арбитър, в резултат на което е 
невъзможно да се учреди арбитражът. (И такъв действително не се провежда по тези 
спорове относно мирните договори с България, Унгария и Румъния.) 

Този пример демонстрира, че проблемът с неназначаването на собствените ар-
битри е с неизмеримо по-тежки, може да се каже – дори съдбоносни последици, от-
колкото непостигането на общо съгласие за „неутралните“ арбитри или председателя 
на арбитражния състав. От друга страна, все още в международната арбитражна 
практика няма утвърдил се, общоприет метод за излизане от такава ситуация. Причи-
ната е, че правото на една страна по арбитражно дело да определи сама собствения си 
арбитър, арбитър, който зависи само от нейната преценка, е конкретна проява на су-
веренната власт на тази държава и по-точно – на независимостта й в международните 
отношения, и следователно няма как това право да бъде ограничено. 

И все пак, независимо от тези съображения, държавите показват стремеж за ре-
шаване на този проблем. Международната арбитражна практика вече познава между-
народни договори, които изрично предлагат такова решение, и то е същото, което е 
възприето за случаите на неизбиране било на „неутрални“ арбитри, било на пред-
седател на арбитражния състав. Това е Генералният секретар на ООН или Председа-
телят на МСООН да могат да назначават дори този арбитър, чието определяне е пра-
во на самата страна по спора. Такъв е подходът на редица двустранни договори, но и 
на някои значими многостранни такива, напр. Американския договор за мирно реша-
ване на споровете (Пакта от Богота) от 1948 г. (чл. 45) (тук назначаването на нацио-
налния арбитър става от Съвета на Организацията на американските държави), Евро-
пейската конвенция за мирно решаване на споровете от 1957 г. (чл. 21), Конвенцията 
по морско право (чл. 3, букви с) и е) от Приложение VII – „Арбитраж“, и чл. 3, бук- 
ви с) и е) от Приложение VIII – „Специален арбитраж“), където упълномощеният да 
назначи националния арбитър е Председателят на Международния трибунал по 
морско право. 

 
ІV. Арбитражна процедура 
Процедурата по разглеждането и решаването на арбитражното дело се регламен-

тира в арбитражното споразумение от страните по спора. Тя трябва да уреди такива 
въпроси, като мястото на провеждане на арбитража, начина на финансирането му, 
процесуалните езици, процесуалните действия на страните, реда на писменото произ-
водство по арбитражното дело, ще има ли устно производство (заседания по делото) 
и реда на провеждането му, начина на събиране на доказателствата, напр. ще се до-
пускат ли свидетели и експерти, ще може ли арбитражният съд да назначава времен-
ни мерки за защита, в какъв срок ще се постанови арбитражното решение, ще се пуб-
ликува ли решението. Арбитражната процедура може да се разработи и от самите ар-
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битри, но само ако страните по спора им възложат това. Основанието за това е, че ар-
битрите са тези, които ще прилагат тази процедура при разглеждане на арбитражното 
дело. Това не противоречи на изискването процесуалните правила за разглеждане на 
арбитражното дело да се изготвят от страните и формулират в компромиса. Първо, 
защото изработването на процедурата си остава право на страните по спора, а те са 
решили да делегират, да прехвърлят това право на арбитрите, и второ, в компромиса 
просто ще се запишат не конкретните процедурни правила, а начинът на тяхното из-
готвяне, именно че страните по спора възлагат това изготвяне на самите арбитри. 
Пример в това отношение може да бъде чл. 5 от Приложение VII към Конвенцията по 
морско право, където изрично е предвидена възможността арбитражният съд сам да 
определи процедурата си, но само ако страните по спора не са я определили. Друг 
пример е чл. 12, т. 1 от Примерните правила на КМП за арбитражно производство: 
„При липса на споразумение между страните относно процедурата на трибунала... 
трибуналът ще бъде компетентен да формулира процедурните правила“. 

 
V. Арбитражно решение 
1. Арбитражното решение се приема с гласуване от арбитрите, в зависимост от 

мнозинството от гласовете. Какво да е мнозинството – обикновено или квалифицира-
но, и какво да е квалифицираното, зависи от арбитражното споразумение. В случай 
на равенство на гласовете гласът на председателя на арбитражния състав е решаващ, 
за която цел се брои два пъти. Решението трябва да бъде мотивирано. Всеки арбитър, 
несъгласен с решението, може да заяви личното си, индивидуалното си мнение по 
арбитражното дело извън решението. Със сключването на арбитражното споразуме-
ние страните по спора се задължават да изпълнят решението, поради което арбитраж-
ните решения са задължителни. Включването на клауза за изпълнението на решение-
то в арбитражното споразумение е утвърдил се в международната арбитражна прак-
тика начин да се гарантира изпълнението, когато то трябва да се извърши от суверен-
ни и независими държави – когато изпълнението зависи само от тях. Записването на 
изпълнението на арбитражното решение като задължение в арбитражното споразуме-
ние, т. е. в един договор, вече го превръща в договорноправно задължение; тогава не-
изпълнението на решението става нарушение на правно задължение, чиято последица 
е международноправна отговорност за неизпълняващата държава.  

Но арбитражното решение може да се окаже невъзможно за изпълнение, даже да 
не може изобщо да породи правно действие; това е когато решението се окаже ни-
щожно. Засега арбитражната практика показва една хипотеза за нищожност: когато 
арбитражният съд при разглеждането и решаването на арбитражното дело наруши 
пределите на компетентността си, излезе извън рамките на правомощията си, такива 
каквито са определени в арбитражното споразумение от страните по спора. А арбит-
ражният съд ще надхвърли пределите на правомощията, предоставени му от страните 
когато, първо, се произнесе по въпрос, който изобщо липсва в предмета на спора и на 
арбитражното дело, или второ, приложи за решаването на делото норми извън прило-
жимото право, определено в арбитражното споразумение от страните по спора5.     

                                                            
5 Вж. напр. Shaw, M. International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 1053, 
Clapham, A. Brierly’s Law of Nations. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 418. 
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2. Арбитражните решения не подлежат на обжалване, затова те са окончателни6, 
и влизат в сила със самото им постановяване. При арбитража обжалването изобщо е 
невъзможно, защото в международното право няма инстанционност на арбитражни 
органи (нещо повече – такива изобщо няма; арбитражният съд няма качеството на 
институция, орган), а обжалването е атакуването на решение на по-долустояша ин-
станция пред друга и по-горестояща инстанция. Но с арбитражното споразумение мо-
же да се допусне възможност за преразглеждане (преглед) на арбитражното реше-
ние7. Тогава се учредява нов арбитражен съд, единственото предназначение на който 
е да преразгледа решението, оспорено от някоя от страните (или и от двете страни) 
по арбитражното дело като учредяването става по същите правила, по които се създа-
ва изобщо арбитраж. Следователно преразглеждането на решението представлява но-
во разглеждане на същия спор, но от нов арбитражен съд, т. е. по същия спор се про-
вежда нов арбитраж.  

В практиката на МСООН има и случаи на завеждане на съдебни дела по повод на 
арбитражни решения. Първото дело е през 1958–1960 г. между Хондурас и Никарагуа 
и с него Хондурас иска от МС да потвърди задължителната юридическа сила на ар-
битражното решение, постановено през 1906 г. от краля на Испания по териториален 
спор между тези две държави, и съответно да потвърди задължението на Никарагуа 
да изпълни това решение. Друго такова дело е през 1989–1991 г. между Гвинея-Бисау 
и Сенегал. Предметът и на това дело е потвърждаването на задължителната юриди-
ческа сила на арбитражното решение от 1989 г. относно спора за морската граница 
между тези две държави и съответно задължението на Сенегал да изпълни реше-
нието. 

Общото между двете дела е, че техен предмет са съответните арбитражни реше-
ния, а не споровете, предмет на тези решения. Ето защо МС с решенията си по делата 
не преразглежда, не решава наново тези спорове, а се занимава само с въпроса за 
задължителната юридическа сила на арбитражните решения по тях. Следователно се-
зирането на съда по повод на тези решения не представлява тяхно обжалване и съот-
ветно той няма качеството на втора инстанция по тези спорове. И наистина, по никое 
от двете дела МС не се е интересувал от съществото на спора, нито от начина, по 
който е решен той от арбитража, а само от правното действие на арбитражното реше-
ние, такова, каквото е то. Ето защо се налага изводът, че първо, когато пред МС бъде 
образувано дело относно арбитражно решение, той не действа като втора инстанция 
спрямо него, и второ, съдът изобщо не може да бъде използван като средство за 
обжалване (преразглеждане) на арбитражни решения. 

 
  

                                                            
6 Категорична в това отношение е разпоредбата на чл. 32 от Примерните правила на КМП за 
арбитражно производство, според която не се допуска никаква възможност за обжалване – ар-
битражното решение е окончателно: „С арбитражното решение спорът се решава окончателно“. 
7 За примери на арбитражни споразумения, допускащи преглед на арбитражното решение, вж. 
Ганев, М. Международният арбитраж - В: Съвременното международно правораздаване. Т. 1. 
С.: Институт по международно право; Институт по европейско право, 2011, с. 47. 
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Abstract: The scientific material represents the results of the conducted research that 
reflects the key digital changes in the economy, including the digitalization of managerial 
accounting, business, e-commerce and industrial sectors, as well as the sphere of cryptocurrencies 
and the labor market. The driving force of these processes in the face of global COVID-19 
pandemic is regarded – The principal of the digital transformation under the COVID-19 
paradigm; The digital lag in different countries; Robotics and technologies; New 
technology startups and Risks and threats to digital development. 

Key words: digitalization of the economy, digital transformation, coronavirus pandemic, 
COVID-19 paradigm. 
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INTRODUCTION 
In the XXI century the world moved into a new era of functioning. A digital revolution 

has come to the forefront. The beginning of the century we are living in is closely 
associated with an active introduction of digitalization processes into the modern economy. 
These processes are based on the rapid development of digital technologies and the use of 
the new digital tools of the fourth industrial revolution. These progressive patterns have 
influenced almost all spheres of life. Over the past half century, progress in the field of 
digitalization has been growing exponentially – almost no sphere of public life has remained 
untouched by digital transformation. 

The embedding of globally competitive digital technologies into the economy continues. 
Such technologies as telecommunications, advanced manufacturing, artificial intelligence 
and VR systems, the Internet of Things are forming the world full of bright new ideas and 
opportunities. In addition, the modern digital processes are accompanied by the deglobalization 
and recession of the economy due to the COVID-19. The global pandemic has also been the 
pushing driver for digitalization as it has uncovered the relevance and practical significance 
of the issues of digital transformation. 

 
1. The principal of the digital transformation under the COVID-19 paradigm 
 

The pandemic of COVID-19 contributed a lot to big changes in everyday life of many 
people living on this planet. It also gave a push to shifts in economic and social life in many 
countries. One of the striking consequences of COVID-19 is the introduction of digital 
technologies in different domains. 

Due to the restrictions on movement and social distancing measures, businesses and 
consumers had to actively develop digital solutions in order to survive in these new 
realities. That is linked to the transition of business to a remote format. It allowed 
consumers to make online purchases and get more data on the spread of the virus. What is 
more, digital transformation contributed to the transition to the online environment of such 
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fields as medicine and education. This tendency can be connected not only with the urgent 
need in such technologies under the modern conditions, but also with the creation of a 
massive material base for the widespread use of digital tools around the world. 

In Digital Economy Report 2021 UNCTAD identified core trends of digitalization and 
the most interesting thing here is that most of them are directly related to the pandemic 
consequences.1 

The first digital tendency that occurred due to COVID-19 is linked to remote work and 
use of communication technologies. More and more people started to work remotely using 
video conferencing services and messengers. The demand for the use of programs such as 
Microsoft Teams, Skype, Cisco's Webex and Zoom has dramatically increased. As for the 
global examples, in China, the use of remote work services from WeChat, Tencent and 
Ding increased significantly at the end of January 2020, when restrictions related to 
COVID-19 came into force. 

It is important to note that the use of online platforms stimulated the development of 
cloud technologies for data storage and analysis, increases the demand for renting such 
services from technology companies (Amazon Web Services, Microsoft, Tencent and 
Alibaba). The crisis also contributed to the transition of schools and universities to a 
distance learning format. Digital tools and online trainings allow teachers and teachers to 
stay in touch with students. 

The second trend can be attributed to the negative impact on some digital platforms. 
The pandemic had a dramatic impact on Internet traffic due to the fact that most activities 
increasingly took place online. Moreover, global Internet bandwidth rose by 35 percent in 
2020, the largest one-year increase since 2013. 

Furthermore, the crisis caused by the spread of COVID-19 has had a negative impact to 
digital platforms mainly in the field of movement and travel. This group includes services 
related to transportation (Uber, Bottom), as well as rental services (Airbnb, Booking.com). 
This trend reflects the general decline in the travel and tourism industries during the 
pandemic. 

The next trend relates to changes in consumer habits. COVID-19 led to an increase in 
electronic sales. For example, in the USA there is an increase in online sales in the field of 
food delivery, pet food. A significant increase affected some items of medical products. 
The world's largest online retailer Amazon has decided to hire an additional 75 thousand 
employees due to an increase in the number of orders during the COVID-19 pandemic.2 

The European Union Agency for Cybersecurity believes that the growth of electronic 
sales contributes to accelerating the digital transformation of enterprises, especially medium 
and small businesses, forced to expand its online presence in order to survive in the current 
conditions. Medium and small businesses account for 99% of all companies in Europe. 
Although 77% of such enterprises have their own websites, only 17% sell goods over the 
Internet. At the same time, about 41% of Europeans are concerned about the security of 
online payments. 

Another area where there is an increase in user activity is streaming services. The 
closure of theaters and cinemas attracted a new audience for streaming services and video 

                                                            
1  UNCTAD Digital economy report 2021: Cross-border data flows and development: from whom the 
data flows. - New York, USA: United Nations Conference on Trade and Development, 2021. 238 
2 Department of International and Regional Cooperation of the Joint Venture of the Russian Federation Digital 
technologies and cybersecurity in the context of the spread of COVID-19. - Moscow, Russia: 
Accounts Chamber of the Russian Federation, 2020. 41. 
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hosting Netflix, HBO, Youtube and others. The closure of schools also contributes to an 
increase in demand in this area, as children and teenagers spend more time at home. 

Changes in the behavior of society that occurred during the spread of COVID 19 will 
have long-term consequences. Many organizations and users will use digital solutions more 
actively, since during the crisis they will develop a certain habit for this. 

 
 2. The digital lag in different countries 
 

The use of data and digital platforms provides countries with additional opportunities 
to overcome development challenges. At the same time, despite the rapid development of 
technologies, significant digital gaps remain. The crisis caused by COVID-19 demonstrated 
the existing stratification both between countries and within them. 

The publications prepared by UNCTAD show that there are significant limitations in 
various areas related to digital technologies in the least developed countries. They concern 
every domain starting from the technologies in the field of payments and ending with the 
qualification of employees. 

The digital lag between states is particularly evident in the field of education, where 
students' opportunities to use online learning services can vary significantly depending on 
the availability of a home computer and Internet access, the level of family income and the 
degree of readiness of schools. 

According to the Program for International Student Assessment, in such countries like 
Denmark, Slovenia, Norway, Poland, Lithuania, Iceland, Austria, Switzerland and the 
Netherlands 95% of students can use a home computer, while for Indonesia this figure is 
only 34%. 

Among low-income countries, more than 75% do not offer any form of distance 
learning. But even when the governments of such countries take measures to organize 
online education, they do not cover the majority of students, since only 36% of the 
inhabitants of these countries have access to the Internet. 

The digital lag also exists within countries: in the US, every student from an economically 
prosperous school has access to a home computer, but only 3 out of 4 students from 
disadvantaged schools have this opportunity. In Peru, these figures are 88% and 17%, 
respectively. In Mexico, 94% of students from well-off families have access to the Internet, 
while in disadvantaged families this figure is 29%.  Obviously, the isolation conditions 
have exacerbated these problems.3 

Given the increasing role of high-quality Internet access as the digitalization of society 
and the economy continues, the COVID-19 pandemic will undoubtedly push governments 
to take new measures to eliminate the digital lags in the form of public investment in 
infrastructure. 

 
3. Robotics and technologies 
 

The new coronavirus has led to an increase in practical interest in robots and artificial 
intelligence. The task of technology is to cope with a massive shortage of personnel in 
healthcare, production, and supply chains as well as to facilitate social distancing. 

The pandemic has caused unprecedented demand for digital technologies in the field of 
healthcare and has revealed successful solutions, such as screening the population, tracking 
infection, prioritizing the use and allocation of resources. Robotic assistants in the field of 
                                                            
3 Kravchenko, N. & Ivanova, A. (2021) Spread of the COVID-19 In Russia: Regional Peculiarities. 
Reg. Res. Russ. 11. 428-434.. 
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healthcare are becoming increasingly popular especially in Asia. In China, they deliver 
medicines to patients and collect garbage. In Jiangsu Province, robots based on 5G 
technology were brought to the streets. They move independently in crowded places, faces 
are recognized, temperature is measured remotely, tracking up to 32 people at the same 
time. 

Singapore scientists have invented a remote-controlled cleaning robot using a laptop or 
tablet, capable of washing and disinfecting hard-to-reach surfaces – under tables and beds. 
The device is undergoing testing in various institutions and public places. 

Drones have also become very popular after the beginning of COVID-19. In China, 
they can determine the body temperature of a person even on his balcony and report data to 
a medical institution. Drones illuminate construction sites, inform the population in remote 
settlements about the situation in the country, deliver food. 

Artificial intelligence technologies are also widely used in the fight against 
coronavirus. In China, medical institutions use tomogram analysis systems based on 
artificial intelligence, which allows you to quickly distinguish ordinary pneumonia from 
pneumonia caused by COVID-19. Public transport in Chinese cities is equipped with smart 
thermometers and face recognition systems of a masked person. In Australia, the neural 
network previously developed for the detection of oncological diseases can be used to 
diagnose COVID-19 coronavirus infection. Any medical institution the world will be able 
to use the technology for free by registering on the developers' website. The technology 
will allow doctors analyzing lung scans obtained as a result of computed tomography to 
check the diagnosis in real time. 

  
4. New technology startups 
 

In order to find new methods of combating COVID-19, many countries have launched 
state programs for the selection and financing of startups offering innovative developments 
in the field of diagnosis and treatment of a new coronavirus, as well as solutions to related 
problems. 

The German government held a specialized hackathon, which attracted 42 thousand 
participants and more than 800 projects. The startup company DOCYET has created an 
online chatbot that analyzes data on the physiological indicators of the user, conducts a risk 
assessment and offers options for remote consultations. 

The British Space Agency has created a fund of 2.6 million pounds to finance projects 
and startups, applying high-tech developments and achievements of the space industry to 
solve the most urgent problems of the national health system in the context of a pandemic, 
such as the use of drones to deliver diagnostic tests and medical personal protective 
equipment or the use of satellite data for control of new outbreaks. Some developments are 
already being used, for example, when monitoring compliance with social distancing using 
satellite data GPS and artificial intelligence. 

The Duke University Clinical Research Institute (USA) has launched an online 
platform on which information is collected on a voluntary basis from medical professionals 
directly involved in the treatment of infected patients and the fight against the effects of 
coronavirus, in order to create a high-quality database on effective precautions and ways to 
protect medical personnel, on the impact of COVID-19 on patients, on during trials of 
drugs and treatment methods. The advantage of this approach is openness and the scale, 
since previously obtained data on these issues do not have no confirmation either based on 
limited research. 
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5. Risks and threats to digital development 
 

The coronavirus outbreak has forced many people around the world to work and study 
at home, and businesses and institutions – to transfer their activities to an online 
environment. Cybercriminals actively use these difficult circumstances to find new illegal 
ways to earn money. They are expanding and diversifying their activities, taking advantage 
of the atmosphere of fear and uncertainty. In this regard, in the current conditions, the need 
for international cooperation in countering such crimes has become even more pronounced. 
Differences between countries in approaches to the regulation of virtual space should not be 
an obstacle in working together. 

The Information Security Doctrine of the Russian Federation (approved by Decree of 
The President of the Russian Federation No. 646 of December 5, 2016) gives the following 
definition of information security: it is a state of personal security, society and the state 
from internal and external information threats, which ensures the realization of human and 
civil rights and freedoms, decent quality and standard of living of citizens; information 
security sphere. The information sphere is understood as a set of information, objects of 
informatization, information systems, sites in the information and telecommunications 
network Internet, communication networks, information technologies, entities whose 
activities are related to the formation and processing of information, the development and 
use of these technologies, providing information security, as well as a set of mechanisms 
for regulating relevant public relations. 

In a narrower sense, it is interpreted in Western countries (primarily the USA, UK) 
virtual environment security as a state of security of networks, computers, programs and 
data from hacking, damage or unauthorized access. For these purposes, the concept of 
cybersecurity is most often used („cyber” – connected to computers and the Internet). 

One of the key characteristics of cybersecurity is the rapid and constantly evolving 
nature of threats. In a rapidly changing world during the COVID-19 pandemic, this is 
especially clear. International organizations (Interpol, Europol, European Commission, 
Group responding to computer incidents within the institutions, institutions and bodies of 
the European Union (abr. CERT-EU) in contact with each other monitor criminal activity in 
cyberspace, raise awareness of political decision makers, as well as citizens, and are ready 
to coordinate their actions if necessary. 

Due to the fact that COVID-19 is changing the situation in the law enforcement sphere, 
Interpol (International Criminal Police Organization) has published an assessment of the 
global threat of crime and policing for its 194 member countries. The report, intended only 
for law enforcement agencies, is based on expert knowledge and will be updated regularly 
as new threats emerge. It describes the „life cycle of crime”, as well as best practices and 
measures to mitigate the consequences of crimes related to COVID-19. 

In particular, it is noted that the types of crimes are constantly evolving, using the 
features of online behavior and new needs of citizens in the context of the COVID-19 
epidemic. Since one third of the world's population is currently it is in one form or another 
of isolation, changes in the structure of crime have already made themselves known. The 
Interpol report identifies global threats caused by COVID-19, including in the field of 
cybersecurity: 

a. Malicious domains. Cybercriminals create thousands of websites every day that 
contain the words „coronavirus”, COVID-19, various variations of the spelling of these 
terms and use them to conduct spam campaigns, phishing, malware distribution or hacking 
of management and control servers. 
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b. Malicious software (software). Cybercriminals are taking advantage of the 
popularity of coronavirus reports to disguise their activities. Malicious, spyware and Trojan 
virus programs are usually presented under the guise of interactive maps and websites 
about the coronavirus. Spam messages also force users to click on links that download 
malware software for computers or mobile devices. 

c. Extortion. Cybercriminals expose the servers of hospitals, medical centers and 
government agencies to attacks and extortion. Institutions at the forefront of the fight 
against coronavirus, facing with unprecedented health risks, they are now also facing 
another threat – from cybercriminals. Their access to vital files and systems is blocked until 
a ransom is paid. Because in a health crisis, hospitals cannot allow their systems to be 
blocked, they are forced to pay criminals. Blocking the work of hospitals and their critical 
systems not only delays operational medical activities, which are so necessary during a 
pandemic, but can also directly lead to deaths. 

Cybercriminals are likely to seek to use an increasing number of new methods of 
attack, as more and more employers introduce remote operation and establish remote 
connection to their systems for employees. 

In addition to exclusively digital crimes, against the background of the pandemic, pre-
existing problems that have moved to an electronic format are also becoming more acute. 
The attackers very quickly adapted the known fraud schemes to new conditions to benefit 
from the crisis associated with the COVID-19 pandemic. 

d. Sale of counterfeit medical products via the Internet 
As the demand for personal protective and hygiene products grows exponentially, 

criminals seek to make a profit by selling low-quality or counterfeit goods, such as surgical 
masks, disinfectants, antiviral and antimalarial drugs (including non-existent COVID-19 
drugs), vaccines, test kits for analysis for coronavirus. 

e. Financial fraud 
Since surgical masks and other medical supplies are in great demand, but they are 

difficult to find in retail stores, fake stores, websites, social media accounts allegedly 
selling these goods have appeared on the Internet. But after the payment is transferred, the 
goods are not sent to the buyer. Interpol assisted in identifying 30 cases of fraud related to 
COVID-19 in Asia and Europe, which led to the blocking of 18 bank accounts of fraudsters 
and the freezing of more than 730 thousand US dollars. Interpol also released notification 
alerting the police in all 194 member countries about this in the form of crimes. 

Interpol helps member countries investigate cyber-attacks on hospitals and mitigate 
their consequences. To support global efforts to combat this critical threat, the organization 
has issued a notice warning the police of all 194 member countries about the increased 
threat of cyber-extortion. In addition, Interpol generates a list of suspicious Internet 
domains, related to COVID-19, conducts their further analysis and evaluation, and interacts 
with the relevant countries to take action. Interpol is working around the clock to support 
police officers in its member countries as they face unprecedented challenges. Interaction is 
carried out through a secure global communication system, as well as a color-coded 
notification system that allows countries around the world to exchange warnings and 
requests for information. 

 
CONCLUSION 
First, The COVID-19 epidemic hasten the structural change process by accelerating 

digitalization. Rapid expansion of food, durables, apparel, and other product sales online 
may have an impact on offline sales as well as inflation. Travel agencies and automakers 
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may experience a decline in domestic and international travel as a result of the growth of 
videoconferencing and telecommuting. As the importance of the digital economy rises, 
more fixed capital linked with tangible assets may become obsolete, while growing usage 
of digital technology may result in higher investment in extra intangible capital. 

Second, The fact that change is occurring faster than anticipated is perhaps the most 
significant lesson to be learned from the COVID-19 disaster. Faster adapting nations or 
individuals will have a competitive advantage. As a result, adaptability and change 
acceptance policies are even more crucial than previously. In the post-COVID era, nations 
who are too sluggish to adapt and are locked on a development path will fail. 
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Горските пожари са природни катастрофи, които причиняват необратимо унищо-

жение на околната среда и живот. Горските пожари се превръщат в глобално бедст-
вие, нанасящо огромни щети на горите и горското стопанство в целия свят. Наруша-
ването на целостта на горите се извършва чрез построяване на нови населени места, 
антропогенната дейност, както и пожарите, които предизвикват огромни материални 
щети. Те представляват постоянна заплаха за екологичните системи, инфраструкту-
рата и селскостопанските площи и до голяма степен повишават риска от пожари.  

Като цяло горските пожари предизвикват разстройване и влошаване на горските 
насаждения, обезлесяване на огромни територии, влошаване на защитните функции 
на горите, увеличаване на почвената ерозия, особено в планинските райони. 

Сред основните фактори за избухването на пожари първо място заемат човеш-
ката небрежност и невнимание, горенето на стърнища в полета и градини, огънят 
след пикник и други дейности. 

Нека направим една хронология на събитията които оказват отрицателно въздей-
ствие върху икономическото, социалното и екологичното състояние на отделни стра-
ни и цели географски райони.  

2019 година – Съвместният изследователски център на ЕК представи своя 20-и 
пореден годишен доклад относно горските пожари в Европа, Близкия изток и Север-
на Африка, който обхваща 2019 г. Според констатациите в доклада изменението на 
климата продължава да оказва влияние като удължава и усилва опасността от пожари 
в Европа. През тази рекордно тежка в най-новата история година за целия свят по от-
ношение на горските пожари в Европа изгоряха над 400 000 хектара необработваеми 
земи и огънят засегна рекордно голям брой защитени природни зони. Към месец 
март, тоест преди „сезона на пожарите“ в повечето страни, общата изгоряла площ в 
ЕС вече е била над средната годишна стойност за последните 12 години. 
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Същевременно, благодарение на по-добрата подготвеност и по-ефикасната реак-
ция, през 2019 г. е имало най-малко злополуки и загуба на човешки живот – само 
трима души са пострадали вследствие на горски пожари в държавите, включени в 
доклада. 

Националните доклади на държавите показват, че Испания, Португалия и Полша 
са отчели най-голям брой пожари в държавите от ЕС през 2019 г. 

Според Европейската информационна система за горските пожари (EFFIS) 
Румъния (73 444 ha изгорели площи) е понесла най-много щети в защитени зони през 
2019 г. 

Горските пожари сериозно са засегнали защитените зони по „Натура 2000“ в 
Европа – 159 585 ha през 2019 г., тоест почти половината от общата изгорена площ в 
ЕС се е намирала в тези ключови зони на биологично разнообразие. 

В борбата с горските пожари през 2019 година 35 пъти е било активирано бързо-
то картографиране, което осигурява услугата за управление на извънредни ситуации 
по програмата „Коперник“, което представлява рекорд на годишна основа. 

Пет пъти е бил задействан механизмът за гражданска защита на ЕС за горски по-
жари. Неговият капацитет беше разширен по линия на rescEU през 2019 г. – новият 
европейски резерв от възможности, който включва противопожарни самолети и хели-
коптери. 

В стратегията за биологичното разнообразие, предложена през май като част от 
Европейския зелен пакт, се предвиждат засаждането на най-малко 3 милиарда дърве-
та до 2030 г. 

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс 
Синкявичюс заяви: „Европейците видяха ужасяващи кадри от горските пожари по за-
падното крайбрежие на САЩ, Сибир, Австралия и региона на Амазония. Пожарите 
обаче засегнаха сериозно и горите в Европа. Част от решението, което ще гарантира 
да не се стига до бедствия с такива трагични размери, е да пазим и управляваме гори-
те си по начин, който да ги направи по-неуязвими на пожари и да позволим на приро-
дата сама да се защитава“. 

Съвместният изследователски център на Евро Комисията съдейства съществено 
за ограничаването на рисковете от бедствия при горски пожари в Европа и в световен 
мащаб чрез разработването и използването на EFFIS и на Глобалната информационна 
система за горски пожари (GWIS). 

Докладите за горските пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка са 
единствен по рода си източник на информация за противопожарните органи и поли-
тически отговорните лица в тази област в европейските и съседните държави. Те пре-
доставят официални статистически данни за последствията от горските пожари, док-
ладвани ежегодно от противопожарните администрации в тези държави. 

 
Какво е положението през 2022 г. 
Според Европейската осведомителна система за горските пожари (EFFIS), която 

поддържа статистика от 2006 година, площите, които са изгорели през първата поло-
вина на 2022 година, надвишават тези, които са изгорели през цялата 2019 година. 

Според френския „Монд“ от началото на годината пожарите във Франция са уни-
щожили над 47 000 хектара. Това са рекордни цифри – имайки поради, че за цялата 
2019 година са изгорели 43 602 хектара. 

Тези стряскащи данни се дължат в огромна степен на двата пожара, които през 
юли опустошиха над 20 000 хектара гори в Жиронд. 
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Според данните на Европейската осведомителна система в срока сред 2006 годи-
на и 2021 година са опустошавани приблизително по 9814 хектара, като тези данни се 
удостоверяват от сателитни изображения, направени от европейската стратегия 
„Коперник“. 

Интересна детайлност е, че някога – през 70-те и 80-те години на предишния век 
приблизително годишно във Франция пожарите са унищожавани по около 45 000 
хектара. 

Драстичното ограничение на пожарите е реализирано посредством сполучлива 
тактика, съчетаваща предварителна защита, горски патрули и бърза интервенция при 
разгорели се пожари. 

Въпреки положителната организация обаче световното стопляне и увеличението 
на горската биомаса сега създават по-големи опасности от чести и интензивни пожа-
ри, в това число в северната част на Франция, разясняват френски медии. 

Според изследванията и разчетите на американския изследовател д-р Алън 
Дърник, като резултат от горските пожари нашата планета е претърпяла истинска 
екологична катастрофа [1]. 

По данни на горската пожарна статистика, годишно в света се опожаряват от 10 
до 15, а в някои години и 20 милиона хектара гори [2]. Само на територията на Евро-
пейския съюз за последните 30 години средногодишно се опожаряват по 480 000 хек-
тара гори, като 85% от тях се намират в Средиземноморския район [3]. 

Данните от нашата горска пожарна статистика показват, че за последните 20-25 
години средногодишно у нас се опожаряват по около 10 000 ha гори. Опожарените за 
същия период горски територии заемат приблизително 5% от общата горска терито-
рия на страната ни [4]. 

За решаването на посочените проблеми, свързани с отрицателните последици от 
горските пожари и борбата с тях на национално, регионално и международно ниво, 
се отделят значителни човешки, финансови, материални и научни ресурси.  

Нормативни документи и структури регламентиращи общите решения за борба с 
горските пожари в глобален и регионален мащаб. 

 
Структури и системи  
 

В Европа 
Към общия план за действие за Гражданска защита на ЕС под управлението на 

Обединен изследователски център са изградени и функционират три Европейски 
системи – EFFIS, EFFRFS, EFFDAS;  

• Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS) се състои 
от модулна географска информационна система, която предоставя информация почти 
в реално време и историческа информация за горските пожари и техния характер в 
Европа, Близкия изток и Северна Африка. Мониторингът на пожари в Европейската 
информационна система за горски пожари включва пълния цикъл на пожара, като се 
предоставя информация за условията преди пожара и се оценяват щетите след него. 

Европейската информационна система за горски пожари е създадена от Евро-
пейската комисия в сътрудничество с националните противопожарни администрации 
за подкрепа на службите, отговарящи за опазването на горите от пожари в ЕС и съ-
седните страни, както и за да предоставя на службите на ЕК и на Европейския парла-
мент хармонизирана информация за горските пожари в Европа. 
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От 1998 г. насам системата се подкрепя от мрежа от експерти от страните в така 
наречената Експертна група по горските пожари, която е регистрирана под ръко-
водството на Генералния секретариат на Европейската комисия. Понастоящем тази 
група се състои от експерти от 43 държави от Европа, Близкия изток и Северна 
Африка. 

 

Европейската информационна система за горски пожари включва следните моду-
ли, като се започне от състоянието преди пожара: 

1. Оценка на опасността от пожар 
2. Бърза оценка на щетите, включваща: 
(2.1.) Активно откриване на пожара 
(2.2.) Оценка на значимостта на пожара 
(2.3.) Оценка на щетите по обхваната територия 
3. Оценка на емисиите и разпръскване на пушека 
4. Оценка на потенциалната загуба на почви 
5. Възстановяване на растителността. 
 

В допълнение, друг модул на системата, подпомагащ мониторинга на пожарите, е 
модулът за новини за пожарите, който геолокализира новините, свързани с горски-
те пожари, публикувани в интернет на всеки един от европейските езици. 

Информация в почти реално време относно първите два модула се предоставя 
чрез така наречения инструмент за преглед на „настоящата ситуация“. 

В центъра на Европейската информационна система за горски пожари се намира 
така наречената противопожарна база данни, който включва подробна информация за 
индивидуалните записи за пожари, предоставени от държавите в мрежата на система-
та. В момента в базата данни се съдържат почти 2 милиона записа, предоставени от 
22 държави. Информацията относно данните в базата данни се предоставя чрез при-
ложението за историята на пожарите на системата. 

• Европейска система за прогнозиране на риска от горски пожари (EFFRFS). Сис-
темата е разработена като помощен инструмент на Генералния Директорат за околна 
среда при ЕС. Основните и задачи се свеждат до използването на традиционни и раз-
работването на нови методи за прогнозиране на риска за възникване на пожари на 
териториите на страните-членки. Разработват се програми за финансиране на раз-
работването на нови методи за превенция на горски пожари;  

• Европейска система за оценяване на щетите от горски пожари (EFFDAS). Сис-
темата се основава на картиране на опожарените райони с помощта на сателитни 
снимки. Оценките се базират на щетите, нанесени от големи пожари ( над 50 хектара) 
към които се отнасят средно около 75% от годишно опожарените области в Европа.  

• Мрежа за управление на пожарите в Югоизточна Европа (SEE FIRE), създадена 
през юни 2002 г. В нея участват 10 страни, включително и България 

 
Документи  
• Регламент на Европейския съюз (EES) № 2158/92 представляващ основа на 

Нова законова рамка за защита на горите в съюза [5,6,7,8,9];  
• План на ЕС за развитие на подпомагането на държавите – членки в борбата с 

горските пожари, приет на базата на Наредба на Съвета (EES) № 2158/92 от 
23.07.1992 г.;  

• Наредба на ЕС с наименование „Фокус към гората“ № 2152/2003, регламентира-
ща развитието на мероприятията от предходния план, действащ от 1992 до 2002 год. 
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(база данни, обучения, анализи на горските пожари, кампании за запознаване, трени-
ровки и профилактики);  

• План за развитие за периода 2003-2006 г. въведен от страните-членки на ЕС и 
„отворен“ за десет нови страни – членки. В плана са регламентирани размерите за 
съфинансиране на мерките по превенция (бдителност на хората 31,26%, информаци-
онни системи 25,43 %, обучения 20,69 %). Определени са и квотите за подпомагане 
на страните – членки (Испания 22,84, Португалия 22,79%, Гърция 18,37%, Италия 
16,51%). Мероприятията към плана са продължени, а броят на участниците е разши-
рен през следващите периоди. 

 

Услугата на „Коперник“ за управление на извънредни ситуации осигурява на 
участниците в управлението на природни бедствия, причинени от човека извънредни 
ситуации и хуманитарни кризи, навременна и точна гео пространствена информация 
от дистанционно спътниково наблюдение, допълнена с наличната in situ информация 
или информация от отворени източници. 

 

Услугата се състои от два компонента: 
1. компонент за картографиране; 
2. компонент за ранно предупреждение. 

Компонентът за картографиране на услугата има покритие в целия свят и 
предоставя на горепосочените участници (най-вече органите за гражданска защита и 
агенциите за хуманитарна помощ) карти, основани на сателитни изображения. Услу-
гата функционира пълноценно от 1 април 2012 г. и се осъществява от Съвместния из-
следователски център (JRC) на Европейската комисия. 

Продуктите, генерирани от услугата, могат да се използват така, както са доста-
вени (например, като цифрови или печатни карти). Те могат също така да се комби-
нират с други източници на данни (например с набори от цифрови характеристики в 
географска информационна система), за да се подпомогне гео пространственият ана-
лиз и процесите на вземане на решения на службите за спешна помощ.  

Услугата за картографиране може да подкрепи всички етапи от цикъла на управ-
ление на извънредни ситуации: подготвеността, предотвратяването, намаляването на 
риска от бедствия, реакцията при извънредни ситуации и възстановяването. [16]. 

Компонентът за ранно предупреждение на услугата се състои от три различни 
системи:  

 Европейската система за информираност за наводнения (EFAS), която 
предоставя обзор на текущи и прогнозирани наводнения в Европа до 10 дни 
напред. 

 Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS), която 
предоставя информация почти в реално време и историческа информация за 
горските пожари и техния характер в Европа, Близкия изток и Северна 
Африка. 

 Европейската обсерватория за сушите (EDO), която предоставя свързана 
със сушите информация и ранни предупреждения за Европа. 

 

Световната система за информираност за наводнения (GloFAS), Световната 
информационна система за горски пожари (GWIS) и Световната обсерватория за 
сушите (GDO) допълват горепосочените системи на световно равнище. 

Услугата се предоставя безплатно на всички потребители – или по спешност – за 
дейности за управление на извънредни ситуации, които изискват незабавна реакция 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                     том XLVI, 2022 
 

47 

или в неспешен режим — за подпомагане на дейности за управление на бедствия при 
извънредни ситуации, които не са свързани с незабавна реакция, за анализ и оценка 
на риска и уязвимостта на населението и активите или за възстановяване и рекон-
струкция след бедствия. Тя може да се активира само от определени упълномощени 
потребители. 

Публичният портал на услугата за управление на извънредни ситуации на 
програма „Коперник“ позволява изтегляне на всички карти и продукти, доставяни от 
тази услуга. 

 
В България 
 

Структури  
•  Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ при МВР 

(НСПБЗН – МВР);  
•  Държавна агенция по горите (ДАГ)  
•  Национално управление на горите (НУГ)  
•  Консултативен комитет по горите, създаден с изменението на Закона за горите 

публикуван в Д.В. бр. 64/2007г. 
 

Нормативни документи 
•  Закон за горите в България. Д.В. бр. 125. от 29.XII.1997 г. Основополагащ нор-

мативен документ регламентиращ специфичните мерки по опазване на горите 
от пожари. 

•  Правилник за прилагане на закона за горите. Приет с Постановление на МС № 80 
от 06.07.1998 г.  

•  Наредба № 30 „Условия и ред за извършване на противопожарни мероприятия 
и опазване на горите от пожари“, ДВ бр. 17 от 24.VIII.2003 г.  

•  Закон за МВР в сила от 01.05.2006 г., Д.В. бр. 17 от 24.II.2006 г.  
•  Инструкция за взаимодействие между МВР и Министерството на земеделието 

и горите по опазване на горския фонд на Република България – МВР № 1 – 
259/07.11.2007 г.; МЗГ № 1 – 04 – 04 – 87/06.11.2001 г.  

•  Закон за защитените територии, ДВ бр. 133 от 11.ХI.1998 г. 
 

При анализа на отделните термини и тяхното съдържание, свързани с горски-
те пожари, се изясни, че отделните страни и региони използват различни термини, 
или еднакви термини, но с различно съдържание, дължащо се на различни по харак-
тер причини. Същият проблем е пренесен и в националните оценки при определяне 
на пожарния риск или пожарната опасност в горите. При анализа на методичните 
концепции и подходи при разработването на методики за определяне на пожарния 
риск в отделните страни се използват съответните термини и определения в ори-
гиналния им смисъл със съответните коментари. 

Първият опит за класифициране на горските територии за страните от Южна 
Европа, членки на ЕС (Португалия, Испания, Италия, Франция и Гърция), стартира с 
Пилотния проект за изграждане на информационна система за горските пожари, като 
се използва базата данни за периода 1989 – 1993 г. [10]. 

За територии с висок риск от пожари се считат тези, в които средногодишно въз-
никват 4000 или повече пожара. Броят на пожарите може да бъде и по-малък, но 
средната площ на един пожар надхвърля 30 хектара. При тези условия като високо-
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рискови се класифицират само райони в Португалия, Испания и Гърция и отделно 
поименно определени 7 района във Франция и 11 в Италия [11]. 

През 1997 г. Европейската комисия създава научна група с цел разработване и 
предложение на методи за оценка на риска от горски пожари и оценка на опожарени-
те площи в Европейския съюз [12]. Тази група е част от Института за природна среда 
и устойчивост към Европейската комисия и е част от Обединения научен център 
(JRC). Работата на тази група завършва с разработването на Европейската информа-
ционна система за горски пожари (EFFIS), като нейното приложение започва от 2000 г. 
Тази система е утвърдена от Европейския съвет и Парламента на Европа с 
Регламент (EС) № 2152/2003 г. (Forest Focus) като инструмент за мониторинг на 
горите и природната среда. 

На 23.02.2005 г. се провежда Трета среща на работната група за горските пожари, 
която предлага за дискусия „Основни предложения към EU 25 за класифициране на 
горите по пожарен риск [13]. На тази среща за първи път се въвежда понятието 
„пожарен риск (fire risk)” и компонентите, които се включват в него: fire probability 
и fire potential damage. 

 
Пожарен риск = вероятност за пожар + потенциално пожарно въздействие 
 
Това понятие е почти идентично с понятието „fire danger”, дадено в стандарта 

ISO 8421-1:1987. 
За определяне на вероятността за възникване на горски пожар се въвежда поня-

тието честота на пожарите (fire frequency), определена като брой пожари, възник-
нали годишно (бр./год.). Този компонент се предлага да бъде в 5 степени. За същата 
цел се предлага и друг термин – пожарна плътност (fire density), като под „пожарна 
плътност” се разбира броя на възникналите пожари годишно за дадена горска площ 
(територия). отново се предлага 5-степенна скàла за този компонент. 

За отчитане въздействието на втория компонент – потенциалното пожарно въз-
действие върху риска от пожари също се предлагат два варианта на показателя: опо-
жарена годишно площ (burned area) или пожарно въздействие (fire impact), пред-
ставляващ опожарената горска площ годишно, отнесена към цялата оценявана горска 
територия. И тук скàлата, която се предлага, е 5-степенна.  

На 10.11.2005 г. се организира среща на групата експерти по горски пожари за 
решаване на проблема с определянето на пожарния риск в горите [14]. Предлагат се 
следните препоръки към 25-те европейски страни: 

1. Определянето на пожарния риск да се базира на исторически преглед на дан-
ните за горските пожари 

2. Административна единица, за която се отнася оценката на риска – провинция 
(NUTS3) 

3. Исторически период за оценка: 10 години 
4. Брой на класовете по риск: 3 
5. Минимална площ на пожара: няма 
6. Критериите за класифициране на риска трябва да бъдат ясни и еднозначни 
7. Честотата (плътността) на пожарите и опожарените площи трябва да бъдат 

представяни като общо въздействие при определянето на степента на риска. 

На базата на предложените препоръки Обединеният научен център (JRC) пред-
ставя примерна апробация на „Метод за определяне на риска от пожари” в два вари-
анта. 
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Разработката предлага два варианта за класифициране на териториите по степен 
на риск в зависимост от показателите плътност на пожарите и опожарената от тях 
площ. 

Комбинацията от двата показателя и определянето на „класовете на пожарен 
риск” е показано в таблица 1. 

 
Таблица 1 
Класове на пожарен риск 
 

Ниво на опожарената 
площ 

Ниво на плътността  
на пожарите 

Клас  
на пожарен риск 

ниско ниско нисък 
ниско високо среден 
високо ниско среден 
високо високо висок 

 
В рамките на Европейския съюз липсва утвърдена единна методика за определя-

не на класа (степента) на пожарен риск или степен на риск от горски пожари. Вероят-
но по тази причина остава изискването всяка страна членка на ЕС да разработи собст-
вена методика и да класифицира горските си територии по степен на риск от горски 
пожари. 

По същество, класифицирането на горските територии по степен на риск от гор-
ски пожари, е мярка и характеристика на пожарната активност в тях. Пожарната ак-
тивност в горите се оценява по два ясно определени показателя:  

1. Брой на възникналите пожари в дадена горска територия за определен период 
от време;  

2. Величина на опожарената от тях площ за същия период от време. 
 

Формулирано е, че проучването на пожарната активност в горите на базата на 
данните за горските пожари по региони или горски територии, е задължителен етап 
при класифицирането на териториите по риск от горски пожари по няколко причини. 
Основната причина е, че горските територии се класифицират по степен на риск от 
горски пожари само при условие, че характерът на риска е „постоянен” или „цикли-
чен”.  

Проведеният анализ доказва необходимостта от използване технологията на геог-
рафските информационни системи (ГИС) за висока ефективност в борбата с горските 
пожари. 

Батик [15] посочва, че ГИС са преди всичко информационни системи, използва-
щи специални качествени оперативни данни, които се организират на основа на раз-
стоянието и координатите. Обобщено е, че ГИС включва процеси, които се използват 
при географски референтни графични данни за извършване на пространствен и ста-
тистически анализ, комбинирани с визуализация на географски карти, които са ком-
пютърно базирани. 

Чрез ГИС се събират и разпространяват графични и неграфични данни, свързани 
с географски активи от различни източници. В структурата на ГИС влизат алгоритми, 
изпълнявани с езици за програмиране на високо ниво, за предоставяне на потребите-
ля изискванията и функциите за съхранение, анализиране и показване на данни и ин-
формация.  
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Основна функция на информационната система е да трансформира данните в ин-
формация, с помощта на процесите конвертиране, организиране, структуриране и мо-
делиране.  

За представяне на реални обекти в ГИС се използват цифрови модели за визуали-
зация и анализ на пространствените данни и свързаната с тях информация. Обикнове-
но моделът на реалния обект в ГИС е отделен слой, представящ съответни обекти и 
явления, като терени, парцели, пътища. 

Методиката за определяне на риска от горски пожари на територията на страната 
се разработва на основание изискванията на чл.1, ал.2, т.5; чл.2, т.4 и чл.3, ал.1 от На-
редбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картиране 
на рисковете при бедствия (Д.В., бр.84 от 2 ноември 2012 г., изм. Д.В., бр.9 от 31 
януари 2014 г.) и във връзка с прилагането на Мярка 8.3. Предотвратяване и възста-
новяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофални 
събития от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. [17]. 

Целта на Методиката за определяне на риска от горски пожари, е да се направи 
класификация на горските територии по степен на риск.  

 
Алгоритъм на Методиката  

1. Определяне плътността на пожарите 

Определяне на плътността на пожарите (fire density), като средногодишен брой 
възникнали пожари за определен период от време за площ от 1000 ha (10 km2) от 
горската територия на областта по формулата: 

.тер.гор

n

1i
i

.пл Fn

N1000
R







, 
където:  

Rпл. – средногодишна числена стойност за плътност на пожарите  
         на 1000 ha горска територия, бр./год./1000 ha; 
Ni –   годишен брой на възникналите пожари в горската територия, бр./год. 
n –    брой на годините в периода (10 години); 
Fгор.тер. – обща горска територия в областта, ha. 
 
2. Определяне на фактическата горимост на горската територия (real burned 

area), като средногодишно опожарена площ в хектари, отнесена към 1000 ha 
(10 km2) от горската територия на областта по формулата: 

.тер.гор

n

1i
.пл.оп

.гор.ф Fn

F1000
R







, 
където:  

Rф.гор.   е средногодишна числена стойност за фактическа горимост  
            на горската територия, ha/год./1000, ha; 
Fоп.пл. – годишно опожарена площ в горската територия на областта, ha/год.; 
n –       брой години в периода (10 години); 
Fгор.тер. – обща горска територия в областта, ha. 
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3. Определяне на интегриращият показател за риска от горски пожари – Рискът 
от горски пожари се определя като интегриращ показател, включващ числе-
ните стойности за плътността на горските пожари Rпл. и фактическата гори-
мост на горската територия Rф.гор. по формулата: 

 

Rп.риск = Rпл.× Rф.гор. 
 

Интегриращият показател за риска от горски пожари (Rп.риск) в горската терито-
рия отчита едновременно броя на възникналите пожари и големината на опожарената 
от тях площ. 

 
4. Степента на риска от горски пожари се определя на основата на получените 

числени стойности за пожарния риск (Rп.риск) по приложената скàла (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Скàла за определяне на степента на риска от горски пожари 
 

Стойности на интегралния показател 
Rп.риск 

Степен на риска  
от горски пожари 

Rп.риск ≤ 0,1 нисък 
Rп.риск > 0,1 и ≤ 0,3 среден 

Rп.риск > 0,3 висок 
 
Превенцията на риска от горски пожари съдържа: 
 анализ и оценка на рисковете от горски пожари;  
 картографиране на рисковете от горски пожари;  
 контрол за изпълнение на дейностите по превенция на риска от горски по-

жари; 
 статистика на горските пожари и засегнатите територии.  
 

Превенцията на риска от горски пожари е свързана с трудности, които произти-
чат от следните факти:  

 пожарите възникват на трудно достъпни места;  
 разпространяват се с висока скорост;  
 обхващат голяма площ;  
 изискват голям ресурс от хора и техника за ликвидиране. 
 

Причини за възникване на пожарите:  
1 -  пожари, причинени по невнимание;  
2 -  умишлени пожари;  
3 -  пожари, причинени от технически аварии;  
4 -  пожари, възникнали по неизвестни причини;  
5 -  пожари, причинени от мълнии. 
 

При анализа се набелязват и факторите, влияещи върху степента на риск от въз-
никване на горски пожари.  

-  Гъстота на населението –  гъстотата на населението, което пряко или косвено 
може да бъде засегнато, е важен фактор за риска от горски пожари.  
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-  Населени места и земеделски райони – близостта на горите до населените 
места е друг важен фактор за риска от горски пожари.  

-  Пътна инфраструктура – установено е, че близостта на пътищата и магистра-
лите до  горските масиви е важен фактор за риска от горски пожари.  

-  Горски масиви – гъстотата на горите и горските масиви е важен фактор при 
определяне на риска от горски пожари. Опасността от възникване на пожар в 
горите зависи от редица техни характеристики:  

 Височина на горския масив – височината на горските масиви определя ос-
новните характеристики на горите, оказващи влияние върху риска от горски 
пожари.  

 Изложение на горския масив – характерът на изложението на горския масив 
оказва непосредствено влияние върху риска от възникване на горски пожари. 
Тази топографска величина е свързана с продължителността на слънце греене, 
ъгъла на греене, влажността на въздуха, вятъра. Оценено е, че по-благо-
приятни условия за възникването и разпространението на горските пожари 
създават южните и западните склонове на горските масиви. 

 Наклон на горските хълмове – наклонът е една от важните характеристики, 
оказващи влияние върху риска от пожар. Установено е, че увеличаването на 
градиента на наклона на горските хълмове с 20 % увеличава площта на 
горящата повърхност с около 60 % 

-  Метеорологични фактори – количеството слънчева енергия, достигаща до зе-
мята, варира в зависимост от географското положение и атмосферните усло-
вия. Посочено е, че метеорологичните параметри като температура, валежи, 
относителна влажност, скорост и посока на вятъра имат най-важно значение 
за възникването на горски пожари, тяхната скорост и разпространение. 

 

Установено е влиянието на отделните параметри върху риска от горски пожари, 
както следва:  

 Влияние на температурата на околната среда – температурата на околната 
среда оказва непосредствено влияние върху риска от горски пожари. Оцене-
но е, че повишаването на температурата с 2,4 °С води до увеличаване на сте-
пента на риск от пожари с 10 %.  

 Влияние на вятъра – ветровете определят или променят посоката на пожара 
до нови области с лесно възпламеними горски видове. Освен това, те осигу-
ряват свеж приток на кислород, който е ключова съставка при възникване на 
пожари. Скоростта и посоката на вятъра са от решаващо значение за риска от 
горски пожари. 

 Влияние на валежите и относителна влажност – тези параметри пряко зася-
гат влагата на запалимия материал, което оказва решаващо влияние върху зо-
ната на риск от горски пожар. Средностатистическата относителна влажност 
има различни значения както през месеците от годината, така и през дните на 
седмицата и часовете от денонощието.  

 

Систематичен анализ на картографиране на риска  
Анализът на резултатите от Методиката за оценка на риска от горски пожари 

дава възможност за картографиране на риска в отделни области. Използвайки инфор-
мационните системи за влиянието на отделните фактори за риск от горски пожари, се 
реализират с ГИС технологиите и картата на степента на риска. В зависимост от сте-
пента на риска от възникване на горски пожар, областите се оцветяват както следва: 
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• в зелен цвят се оцветяват областите с нисък риск от възникване на горски 
пожари; 

• в жълт цвят – областите със среден риск; 
• в червен цвят – с висок риск. 
 
Заключение 

Превенцията на риска от горските пожари се осъществява не само чрез предприе-
мане на необходимите предпазни мерки на място и време, а чрез ефективно използва-
не на съвременни технологии на всеки етап от процеса на пожара.  

Географските информационни системи за управление на пожари осигуряват въз-
можност за преодоляване на съществуващите недостатъци в плановете за превенция 
на риска от пожари. Установено е, че ГИС технологиите съхраняват, актуализират, 
анализират и предоставят информацията на потребителя в желаната форма и време.  

Подготовката на карти за риск от горски пожари гарантира определянето на рис-
ковите зони и вземането на своевременни мерки за защита на персонала [18].  

Географските информационни системи, техните приложения и технологиите, ба-
зирани на тях, се използват на всички етапи, започвайки от цифровата подготовка на 
обикновени карти и достигайки до създаването на сложни анализи и модели, подпо-
магащи взимането на адекватни решения от ръководния персонал в организациите за 
борба с горските пожари. 
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Резюме: Ефектите на технологиите, политиката и тенденциите за устойчивост 
върху международното производство са многостранни. В зависимост от отправна-
та точка на отделните индустрии – тяхната архетипна международна производ-
ствена конфигурация – ефектите ще се проявяват по различни начини, вариращи от 
решоринг към диверсификация на глобалните вериги на стойността и от регионали-
зация към репликация и детайлно разпределено производство. Очаква се драматична 
трансформация на международното производство през следващите години, предиз-
викана от технологичните промени, които ще променят икономиката на междуна-
родното производство. Трансформацията ще зависи от взаимодействието между 
политиките, тенденциите към устойчивост и справянето с шока от пандемията.  
 

Ключови думи: международно производство, решоринг, диверсификация, регионали-
зация, репликация 
 
Abstract: The effects on international production of the technology, policy and sustainability 
trends are multi-faceted. Depending on the starting point of individual industries – their 
archetypical international production configurations – they will tend to favour various 
trajectories, ranging from reshoring to diversification of GVCs, and from regionalization to 
replication and granularly distributed production. International production is expected to 
undergo dramatic transformation over the coming years, enabled by technological change, 
driven by the changing economics of international production that those technologies will 
imply, and shaped by the interaction between policy and sustainability trends and the 
pandemic shock. 
 

Key words: international production, reshoring, diversification, regionalization, replication 
 
 

Ефектите на технологиите, политиката и тенденциите за устойчивост върху меж-
дународното производство са многостранни. Те понякога се подсилват взаимно, по-
някога действат в противоположни посоки и се проявят по различен начин в различ-
ните индустрии и географски местоположения. В зависимост от отправната точка на 
отделните индустрии – тяхната архетипна международна производствена конфигура-
ция – ефектите ще се проявяват по различни начини, вариращи от решоринг към ди-
версификация на ГВС и от регионализация към репликация и детайлно разпределено 
производство. 
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Очаква се драматична трансформация на международното производство през 
следващите години, предизвикана от технологичните промени, които ще променят 
икономиката на международното производство. 

Трансформацията ще зависи от взаимодействието между политиките, тенденции-
те към устойчивост и справянето с шока от пандемията. Трансформацията може да 
поеме в много посоки, но е възможно да се предвидят няколко вероятни траектории 
на международното производство в бъдеще. 

Въпреки забавянето на международното производство след световната финансо-
ва криза от 2008 г., последните три десетилетия на международно производство по-
казват тенденция в една посока, от по-малко към повече. Това изглежда ще се проме-
ни. Четири са възможните траектории на международните производствени конфигура-
ции за десетилетието до 2030 г. Всички те сочат към оттегляне на международното 
производство в различна степен. Три траектории – решоринг, регионализация и репли-
кация – ще включват някаква форма на оттегляне на глобалните вериги на стойността. 
Четвъртата траектория, диверсификацията, предвижда по-нататъшен растеж, но с по-
ниско географско разпространение на добавената стойност (по-голяма концентрация) и 
натиск за намаляване на инвестициите във физически  производствени активи. 

Описаните тук траектории следват логично от анализа на технологията, полити-
ката и тенденциите към устойчивост. Те не се изключват взаимно. И четирите траек-
тории ще се материализират в различна степен в различните индустрии. 

 
1. Решоринг 
В тази траектория най-определящите елементи на съвременните глобални вериги 

на стойността – фрагментацията на задачи (разделяне – unbundling) и географската 
дисперсия (офшоринг – offshoring) – са изправени пред промени. Насоката е към оп-
ростяване на производствения процес и използването на onshore или nearshore аут-
сорсинг. По-ниската фрагментация, географска дисперсия и по-капиталоинтензивни-
те операции, като цяло ще благоприятстват връщането към по-пряк контрол от страна 
на МНП на останалите им операции в чужбина (insourcing). Така този модел връща 
историческите тенденции на международното производство: от разделяне (unbundlin g)  
към групиране (rebundling), от офшоринг (offshoring) към решоринг (reshoring) и от 
аутсорсинг (outsourcing) към инсорсинг (insourcing). 

Усъвършенстваната автоматизация, задвижвана от роботиката, играе ключова ро-
ля в тази траектория. Чрез намаляване на възможностите за арбитраж на разходите за 
труд, автоматизацията обезоръжава най-мощния двигател на фрагментацията на зада-
чите и офшоринга към места с ниски разходи. Автоматизацията прави решорингът 
устойчива опция за много МНП – дейностите могат да бъдат групирани, като роботи-
те позволяват интегрирането на производствените стъпки. Дейностите ще бъдат кон-
центрирани в производствените центрове, възползвайки се от икономиите от мащаба. 
Тенденцията в управлението се обръща от аутсорсинг към инсорсинг, за да се под-
държат по-високи инвестиции в капитал и знания, нужни за ускорената автоматиза-
ция. Получената траектория води към високотехнологична версия на глобалните про-
изводствени мрежи преди експлозията на глобалните вериги на стойността, като мно-
гонационалните предприятия произвеждат близо до дома чрез силно интегрирани, 
интернализирани операции и износ на крайни стоки към чужди пазари. 

В производствения сектор тази траектория е от значение преди всичко за високо-
технологичните индустрии и индустриите с интензивно използване на ГВС – хетеро-
генна група, включваща машиностроене и оборудване, електроника и автомобило-
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строене. Известна степен на намаляване на международното производството в тези 
индустрии изглежда е неизбежно да се случи, както и да нарасне натиска за по-крат-
ки и по-устойчиви вериги на стойността и по-диверсифицирани и гъвкави производ-
ствени системи. 

Изборът на решоринг зависи от икономическата рентабилност на автоматизация-
та и съображенията за ползите и разходите, като се вземат предвид различни факто-
ри, включително качество, сигурност на доставките, защита на правата на интелекту-
ална собственост, отделеченост от клиентите, репутационни и политически рискове и 
много други. В тези индустрии икономическата жизнеспособност на автоматизацията 
е вече установена и потвърдена от голямата и нарастваща роля на роботите. Тъй като 
цената на роботите се очаква да намалява още повече през следващите 10 години, си-
нергията между автоматизацията и решоринга ще бъде основният двигател на моде-
лите на глобалните вериги на стойността. Сценарият е различен за нискотехнологич-
ните индустрии, като текстил и облекло, където разликата в цената на труда все още 
е ключов конкурентен фактор. 

Някои високотехнологични индустрии вероятно ще бъдат изправени пред допъл-
нителен протекционистичен натиск, или защото те предоставят важни стоки – като 
медицинско оборудване, както се случи по време на кризата от COVID-19 – или за-
щото те се смятат за стратегически важни от икономическата или от технологична 
гледна точка (например автомобилостроене и електроника). 

Други производствени индустрии, като регионалните преработващи индустрии, 
са с по-ограничена възможност за решоринг. Решорингът, както и офшорингът, 
изисква оперативна мобилност и затова индустриите трябва да имат структурни връз-
ки с местата, които им дават достъп или до суровини (за преработващите индустрии) 
или отговарят на спецификите на пазара (за фармацевтичните продукти). Може да се 
очакват решоринг и в услугите, особено при услугите с по-ниска добавена стойност, 
които са части от вериги за търговия на дребно и едро, вериги на стойността в транс-
порта и логистиката. 

 
Влияние върху 
международното 
производство 

• По-къси, по-малко фрагментирани вериги на стойността 
• Прегрупиране на веригата на доставките и етапите на 

производството 
• По-концентрирана добавена стойност 
• По-малко офшоринг, по-малко аутсорсинг 

Ключови движещи 
сили 

• Технологии (автоматизация, роботи) 
• Политическа среда (включително настояване за по-висока 

степен на самостоятелност след пандемията, натиск за 
изграждане и защита на стратегически индустриален 
капацитет) 

Индустрии • Високотехнологични индустрии с интензивно използване 
на ГВС 

Резултати • По-ниски ПЧИ, продажба и преместване 
• Възможно първоначално увеличение на ПЧИ на 

вътрешните пазари 
• По-малко търговия в ГВС 

Таблица 16: Решоринг 1 

                                                            
1 World Investment Report (2020). International Production Beyond the Pandemic. UNCTAD. 
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Въпреки че физическото разгръщане на тези услуги изисква присъствие на паза-
ри в чужбина, това присъствие може да стане по-лесно поради дигитализацията – 
позволяваща централна координация на задачите – и поради автоматизацията, която 
намалява предимствата на разходите за труд. Най-забележителният случай е нараст-
ването на електронната търговия, което води до голяма централизация на продажбите 
и маркетинговите дейности. 

Тенденцията към решоринг може да получи тласък от постпандемичния импера-
тив за смекчаване на рисковете във веригата на доставките. Политическите и общест-
вени настроения могат да доведат до значителни промени. Натискът за осигуряване 
на националния или регионален капацитет за доставка на междинни продукти  за 
местно производство и крайни стоки за потребление, особено стратегически стоки и 
услуги, вероятно ще се увеличи, протекционистките настроения ще бъдат заменени с 
търсене на начини за справяне с риска.   

Пандемията също може да бъде катализатор, тъй като МНП ще се стремят да се 
възползват от програмите за държавната подкрепа и пакетите от фискални стимули. 
В рамките на експанзионистичните фискални политики след кризата, стимулите за 
преместване на дейности могат да станат обичайни, както и стимулите да се разчита 
на  местни доставчици.  

 
2. Диверсификация 
Основната алтернатива на решоринга е диверсификацията и съкращаването – 

траектория, която използва глобалните вериги на стойността, вместо да ги демонти-
ра, за да изгради устойчивост. Тъй като концентрацията на производството и зависи-
мостта от веригата на доставките са основните проблеми за предприятията и държа-
вите, може да се окаже, че диверсификацията в международен план е по-ефективна 
от решоринга (и де факто повторното концентриране на вътрешния пазар). Това озна-
чава отказване от някои икономии от мащаба чрез включване на повече места и дос-
тавчици във веригата на стойността. 

Дигитализацията на веригата на доставките е от ключово значение за процеса на 
диверсификация, тъй като автоматизацията е технологичната причина за решоринга. 
Фирмите в много ГВС ще имат възможност да поддържат и потенциално да разширя-
ват своята сложна мрежа от международни операции, чрез използването на цифрови 
технологии за подобряване на координацията и контрола. Тази динамика ще се осъ-
ществи в хибридна, силно фрагментирана среда, където производствените дейности 
все повече се интегрират с цифровите услуги (обслужване на производство). Дивер-
сифицираните, обслужени и цифрово подобрени ГВС представляват версията на 
Индустрия 4.0 на традиционната ГВС, в съществена приемственост с историческата, 
експанзивна тенденция на международното производство. 

Дигитализацията позволява на многонационалните предприятия да извлекат до-
пълнителна ефикасност от международните производствени мрежи чрез намаляване 
на разходите за управление и трансакции и засилване на централизираната координа-
ция и контрол. Въпреки че цифровите платформи биха могли да подобрят достъпа 
отдолу нагоре до участие в ГВС от страна на трети доставчици, добавената стойност 
може да стане още повече концентрирана географски и части от добавената стойност 
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в производството и услугите може да се насочи към по-малко големи цифрови много-
национални предприятия.2 

Приложенията на цифрови технологии за насърчаване на международната дивер-
сификация и изграждането на устойчивостта на веригата на доставките включва 
видимост в реално време за наличността на суровини и готови стоки; засилен кон-
трол върху процеси, хора и активи, включително проследяване на външните достав-
чици до дъното на веригата на доставките; използване на изкуствен интелект (AI) и 
машинно обучение за постоянно преоценяване и планиране на дейностите, за гаран-
тиране на по-навременните реакции на шокове и прекъсвания по отношение на тра-
диционните техники за бизнес планиране, базирани на исторически данни;  използва-
нето на мобилни технологии и разширена/виртуална реалност за подобряване на гъв-
кавостта на работните договорености. Тенденцията към диверсификация ще бъде по-
изразена в индустриите, които имат значителни икономически ползи от сложността и 
фрагментацията на ГВС. 

 
Влияние върху 
международното 
производство 

• Продължаващо фрагментиране на веригите на 
доставките 

• Повишаване на базираното на платформи 
управление на веригата на доставките 

• Повишен офшоринг и аутсорсинг на услуги 
• По-концентрирана добавена стойност 

Ключови движещи сили • Технологии (дигитализация, платформи, изкуствен 
интелект, блокчейн) 

• Тенденции за устойчивост (включително 
настояване за управление на риска във веригата на 
доставките след пандемията, капацитет за 
наблюдение на веригата на доставките) 

Индустрии • Услуги, индустрии с интензивно използване на 
ГВС 

Резултати • По-ниски ПЧИ във физически производствени 
активи, повече в нематериални активи 

• Увеличена търговия с услуги и потоци от данни 
 

Таблица 17: Диверсификация 3 
 

За високотехнологичните индустрии с интензивно използване на ГВС автомати-
зацията се очаква да доведе до известно пренасочване на производството, но транс-
граничните вериги на доставките ще остават сложни и във всеки случай няма да е 
лесно да бъдат преконфигурирани в краткосрочен план. Нискотехнологичните ин-
дустрии, като текстил и облекло, е по-малко вероятно да претърпят трансформация, 
ръководена от използването на роботи, поне в краткосрочен до средносрочен план. 
Броят на роботите в тази индустрия все още е най-нисък по причини, свързани както 
с икономическата, така и с техническата осъществимост. Докато все повече страни с 
ниски разходи се стремят да увеличат участието си в глобалните вериги на стойност-
та, икономическите ползи, свързани с разликите в разходите за труд, ще останат зна-

                                                            
2 Digital Economy Report 2019: Value Creation and Capture: Implications for Developing 
Economies. (2019). UNCTAD. New York and Geneva: United Nations. 
3 World Investment Report (2020). International Production Beyond the Pandemic. UNCTAD. 
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чителни. Следователно решорингът няма да бъде доминираща траектория. Тези ин-
дустрии вероятно ще запазят своята сложна и свързана мрежа от международни опе-
рации за известно време, използвайки цифровите технологии за увеличаване на ди-
версификацията, като същевременно засилват координацията и контрола. 

В допълнение към нискотехнологичните индустрии, използващи интензивно 
ГВС, международната диверсификация, подпомогната от цифровите технологии, ще 
засегне и секторите на услугите, особено услугите с по-висока добавена стойност. За 
тези задачи, вариращи от професионални и бизнес услуги до финансови, инженерин-
гови и маркетингови дейности, автоматизацията, базирана на изкуствен интелект, все 
още е в ранен етап на развитие. Обратно, широкото приложение на подобрени циф-
рови технологии може да направи тези индустрии новата граница на офшоринга, во-
ден от арбитража на разходите за труд.4 

Услугите с висока и средна добавена стойност, традиционно силно централизира-
ни, ще бъдат все повече доставени офшорно чрез дистанционна работа. Възможнос-
тите за работа от разстояние се подобряват чрез усъвършенстването на инструменти-
те за цифрова комуникация, включително телеконферентна връзка, разширена реал-
ност, виртуална реалност и 5G. Облачното съхранение и изчисления правят възмож-
но извършването на сложни задачи от разстояние, докато подобренията в софтуера за 
превод ще улеснят комуникацията. 

В допълнение към технологичните средства, по-доброто образование и техничес-
ки умения в развитите страни предоставят нарастващ брой от квалифицирани работ-
ници. Във финансовите услуги цифровите технологии (fintech) ще доведат до все по-
фрагментиран, разпръснат и диверсифициран модел на доставка. Малко силно стра-
тегически, свързани с интелектуална собственост или интензивни данни услуги, ве-
роятно ще бъдат пощадени от този процес поради стратегически причини и причини, 
свързани със сигурността. 

 
3. Регионализация 
Регионалните вериги на стойността прилагат стандартния модел на фрагменти-

рани и вертикално специализирани вериги на стойността на регионално или местно 
ниво. Резултатът може да бъде регионализирането на веригите на стойността или на 
оттегляне от глобалните вериги на стойността (с глобални МНП, репликиращи вери-
ги на стойността на регионалните нива) или растеж на международното производство 
на регионална основа (със структуриране на МНП и техните операции). Географско-
то разпределение на добавената стойност ще се увеличава. 

Дигитализацията играе важна роля за улесняване на координацията на регионал-
ните вериги на стойността. В случай на централно координирани регионални вериги 
на стойността, репликацията на цели вериги регионално предполага значително уве-
личаване на сложността, с необходимост както от вертикална, така и от хоризонтална 
координация на международното производство. Дигиталното развитие, включващо 
не само цифровите технологии, но и цифровата инфраструктура, особено в развива-
щите се икономики, ще служат като ключов фактор за регионалните вериги на стой-
ността. 

Регионалните преработвателни индустрии, които имат силна връзка нагоре по ве-
ригата с местни източници на суровини и материали, като хранително-вкусовата про-
мишленост и химическата промишленост, вече показват международна производст-

                                                            
4 Baldwin, R. (2019). The Globotics Upheaval. Oxford, U.K.: Oxford University Press. 
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вена конфигурация в съответствие с организацията на регионалните вериги на стой-
ността, характеризираща се с фрагментирани вериги на стойността, репликирани в 
много места (висока географска дисперсия). Хранително-вкусовата промишленост, 
например, не разчита само на нетрайни суровини, което превръща физическата бли-
зост между снабдяването и потреблението в конкурентен фактор, но също така се ха-
рактеризира надолу по веригата с регионално сегментиране на пазара и премия за ло-
кализирано производство. 

По принцип индустриите с интензивно използване на ГСВ също могат да възпро-
изведат своя модел на ниво регион. Това вече се случва до известна степен, например 
в автомобилната индустрия. Растежът на пазара на евтини потребителски продукти в 
развиващите се страни – като например в електрониката или текстила – също ще сти-
мулира регионалните вериги на стойността в тези индустрии. Бариерите пред разви-
тието на регионалните вериги на стойността в традиционните индустрии с интен-
зивно използване на ГСВ включват запазване на икономиите от мащаба и високи ка-
питалови разходи за машини, както и разликите в разходите за труд и необходимост-
та от специализирана работна сила или доставчици. Някои от тези фактори, особено 
тези, свързани с разходите за труд, могат да станат по-малко важни във времето, про-
правяйки пътя за интегриране на регионалните вериги на стойността в индустриите с 
интензивно използване на ГСВ. 

 
Влияние върху 
международното 
производство 

• По-къси физически вериги на доставките, но не по-
малко фрагментирани 

• По-географски разпределена добавена стойност 
Ключови движещи сили • Политическа среда (регионално икономическо 

сътрудничество, необходимост от регионална 
самостоятелност след пандемията, изграждане и 
защита на промишления капацитет) 

• Тенденции за устойчивост (натиск за устойчивост 
върху веригата на доставките) 

• Технология (дигитално вградена) 
Индустрии • Регионални преработващи индустрии, индустрии с 

интензивно използване на ГСВ, първичен сектор 
Резултати • Повече вътрешнорегионални ПЧИ, премествания 

• Повече вътрешнорегионална търговия 
 

Таблица 18: Регионализация 5 
 

Известна форма на регионализация може да засегне и първичните индустрии, къ-
дето развитите икономики, силно зависими от офшорните доставки на стоки, може да 
засилят усилията си за намаляване на своята зависимост. Това вече важи за енергий-
ния сектор, но може да се разшири, например за селското стопанство, където тен-
денцията към по-устойчиво местно и регионално снабдяване вероятно ще се ускори. 
Импулсът за регионализиране на веригата на стойността е висок и вероятно ще на-
расне още повече през следващите години, включително чрез напредъка по няколко 
инициативи за регионална интеграция. Също така, след пандемията много страни би-
ха могли да започнат да разглеждат регионализма като реална и валидна алтернатива 

                                                            
5 World Investment Report (2020). International Production Beyond the Pandemic. UNCTAD. 
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на глобализма за изграждане на известна степен на местна самостоятелност и устой-
чивост. 

Политическата тенденция към регионализация на международното производство 
се подхранва от съображенията за регионална стратегическа автономия – главно в 
развитите региони – и от друга страна от целите за регионално развитие в по-слабо 
развитите икономики. От гледна точка на последното, регионалните вериги на стой-
ността прекъсват зависимостта от развитите пазари, капитал и технологии, стимули-
ращи процеса на местно развитие; те позволяват по-голямо участие във веригите на 
стойността; те насърчават вътрешната специализация и диверсификация на промиш-
леността в рамките на региона и дават възможности за структурна трансформация и 
надграждане на веригата на стойността. 

Регионалните вериги на стойността обаче не са лесни за изграждане. Да се при-
влече или развие в даден регион цялостна верига на стойността е по-трудно, откол-
кото за една страна да привлече инвестиции в дадена задача или индустриален сег-
мент, където има конкурентно предимство. Регионалните вериги на стойността 
изискват регионална координация и благоприятни системни условия. Въпреки че по-
литическата инерция за преминаването към регионализъм съществува, осъществява-
нето няма да бъде бързо. Устойчивостта изисква от политиката да подготви почвата 
за консолидиране на регионалните вериги на стойността. Най-очевидната полза от 
регионалните вериги на стойността е свързана с намаляване на разстоянията, намаля-
ване на въздействието върху околната среда от транспорта на дълги разстояния на 
междинни и крайни стоки. 

 
4. Репликация 
Репликацията се характеризира с разпределено производство (distributed 

manufacturing) близо до точката на потребление и подкрепено от нови производстве-
ни технологии – разпределеното производство по принцип е свързано с прилагането 
на адитивно производство (additive manufacturing) или 3D печат (3D printing). Произ-
водствените модели, позволяващи репликация, варират от мрежи, централно коорди-
нирани от МНП, до атомизиране на производството (atomization of production) отдолу 
нагоре, при което всяка фирма или дори домакинство самостоятелно произвежда то-
ва, което им е необходимо. Първото е международна производствена траектория; 
последното е почти антипод на международното производство.  

Централно координираното разпределено производство се характеризира с къси 
вериги на стойността, с производствени стъпки, обединени заедно и репликирани на 
много места. Следователно географската дисперсия на икономическите дейности е 
висока, с концентрация на дейности с висока стойност на няколко места, но широко 
участие в производствения процес. Вероятно е управлението да бъде поляризирано, с 
неясно цялостно въздействие върху интензитета на ПЧИ: по-силен контрол от страна 
на МНП във фазата на проектиране и координация и значителни възможности за мес-
тен аутсорсинг на репликираните производствени стъпки. 

Разпределеното производство не трябва да се отъждествява изцяло с 3D печата. 
То е по-скоро резултат от синергията между автоматизацията и дигитализацията. Ав-
томатизацията прави възможно рутинно да се възпроизвежда един и същ производст-
вен процес на много места с минимално използване на труд и минимални пределни 
разходи, докато дигитализацията благоприятства ефикасността и централната коор-
динация на мрежата. 3D принтирането само по себе си е технология, съчетаваща ав-
томатизация и дигитализация. 
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Траекторията на репликация не е приложима във всички индустрии. Сред чети-
рите траектории на международното производство, в перспектива тя е най-малко ве-
роятно да намери широко приложение. В допълнение към ограниченията за приложе-
нията на 3D печата, свързани със суровините, в по-широк план се изискват специ-
фични бизнес условия. Първо, производственият процес трябва да бъде сравнително 
прост. С нарастването на производствената сложност цената на автоматизацията ста-
ва неустойчива за репликация в голям мащаб. Второ, важен елемент е възможността 
за улавяне на значителни специфични за пазара предимства чрез персонализиране.  

 
Влияние върху 
международното 
производство 

• По-къси, по-малко фрагментирани вериги на стойност, 
повторно групиране на производствените етапи 

• По-високо географско разпределение на дейностите, 
но по-концентрирана добавена стойност 

• Повишен аутсорсинг 
Ключови движещи 
сили 

• Технологии (автоматизация и дигитализация, 3D печат) 
• Политическа среда (включително насърчаване на 

производствен капацитет на критични доставки след 
пандемия) 

Индустрии • Хъбови и спици индустрии, регионални 
преработвателни индустрии 

Резултати • По-ниски ПЧИ 
• Увеличена търговия с услуги, нематериални активи, 

потоци от данни и плащания на авторски права и 
лицензионни такси 

• По-ниска търговия с GVC 
 

Таблица 19: Репликиране 6 
 

Фармацевтичната индустрия е често използван пример.7 Индустрията се характе-
ризира с централизирана научноизследователска и развойна дейност, производство в 
големи центрове и мрежи от търсещи пазари, ориентирани към разпространение 
ПЧИ; тези характеристики водят до конфигурация „главина и спици“ (hub and 
spokes), с малко места, генериращи по-голямата част от добавената стойност и голям 
брой на страните на окончателно разпределение, които допринасят с малък, но непре-
небрежим дял. Бързоразвиващият се фармацевтичен и биотехнологичен сектор води 
до по-голямо продуктово разнообразие, по-кратък жизнен цикъл на продукта и по-
малки обеми лекарства. Бъдещите вериги на доставките на фармацевтични продукти 
се очаква да включват нови производствени модели, които произвеждат лекарства по 
поръчка, по-близо до точката на потребление, често с известна степен на персонали-
зиране към местните пазари или дори медицинските нужди на отделните пациенти. 
Това изисква по-широко разпространение на микрофабрики. Очаква се пандемията 
да засили вниманието към 3D печата като средство за осигуряване на децентрализи-
рани, надеждни и гъвкави доставки на критични стоки. Прибягване до 3D отпечатва-
нето на лекарства, клинични маски или респиратори се оказва реалистичен вариант 
за предотвратяване на драматичен недостиг на лекарства и медицинско оборудване в 
бъдеще. 

                                                            
6 World Investment Report (2020). International Production Beyond the Pandemic. UNCTAD. 
7 World Investment Report (2017). Investment and the Digital Economy. UNCTAD. 
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Освен фармацевтичните продукти, разпределеното производство може да има 
приложения в персонализирани сегменти от (в обикновения случай) масови индуст-
рии като облекло или храни, които се характеризират с ограничена производствена 
сложност. Тежки индустрии или индустрии, характеризиращи се със значителна тех-
ническата сложност, е малко вероятно да бъдат структурно засегнати от модела на 
разпределеното производство, освен при специфични компоненти, използвани като 
суровини. 

Въпреки че идеята за повишена национална самодостатъчност в стратегическите 
индустрии излиза на преден план в следпандемичната политика, разпределеното про-
изводство едва ли ще процъфти в среда на протекционистка политика. Вероятно по-
голямата част от разпределеното производство ще бъде създадено чрез ПЧИ или до-
говорно производство при централизирана координация от МНП. Например във фар-
мацевтичната индустрия, въпреки че физическото производство обикновено е леко, 
за количеството знания, технологии и инвестиции, които се захранват с научноизсле-
дователска и развойна дейност, се изисква определен мащаб. Същият аргумент важи 
за повечето биомедицински устройства, с някои забележителни изключения, като 
например клинични маски, където невероятната простота на продукта позволява лес-
но възпроизвеждане основно чрез 3D печатни процеси. В това отношение централно 
координираното разпределено производство е един от най-глобализираните модели, 
предполагащи мрежа от „леки“ производствени мощности под „тежка“, централизи-
рана, трансгранична координация. При 3D печата например, докато търговията с фи-
зическите трансгранични стоки е сведена до минимум, потокът от данни, услуги и 
нематериални активи се увеличава. 

Независимо от вероятното въздействие на технологичните тенденции, политичес-
ката среда и глобалният императив за устойчивост ще окажат влияние върху между-
народното производство през десетилетието до 2030 г. Уязвимостта на световната 
икономика към събития „черен лебед“ от мащаба на пандемията изисква предпазли-
вост при анализа на всеки сценарий за развитието на международното производство, 
дейността на многонационалните предприятия и чуждестранните инвестиции. 

Ефектът на технологията върху ГВС във всички индустрии е неоспорим, но въп-
реки това има фундаментални въпроси относно това дали въздействието ще бъде 
трансформиращо или нарастващо. Например, въпреки очакванията около адитивното 
производство, общата пазарна стойност все още е доста ниска. Дори и с бързия прог-
нозиран темп на растеж, до 2030 г. само част от брутната продукция в индустриите с 
интензивно използване на ГВС ще се идва от адитивното производство. По същия на-
чин има значителна несигурност относно мащаба на автоматизацията и роботизация-
та на ГВС до 2030 г. Друго предупреждение е, че дори бързият технологичен напре-
дък да увеличи възможностите за автоматизация в ГВС, това не означава непремен-
но, че изграждането на поддържащата инфраструктура и осигуряването на необходи-
мия технически капацитет за автоматизиране ще бъдат икономически по-изгодни от 
конвенционалните средства за производство. 

Как императивът за устойчивост ще се отрази на международното производство 
до 2030 г. също зависи от редица фактори. Заявеното от  Съединените щати през 2019 г. 
намерение за оттегляне от Парижкото споразумение за смекчаване на изменението на 
климата подчертава нестабилността от глобална рамка, която е в основата на полити-
ките и регулациите за устойчивост. Липсата на изпълними глобалните стандарти за 
етикетиране на продукти и процеси, както и вариациите в механизмите за докладване 
на въздействието на фирмите върху околната среда, допълнително повдигат съмне-
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нията, че плановете за устойчивост няма да бъдат приложени достатъчно бързо, за да 
имат трансформиращо влияние върху международното производство през това десе-
тилетие. 

Възникваща тенденция през последното десетилетие е включването на целеви 
екологични стандарти както в двустранните търговски споразумения, така и в по-но-
вата вълна от мегарегионални договорености. Транстихоокеанският регион за парт-
ньорство, например, включва специална глава за редица екологични въпроси, вклю-
чително прилагане на законите за околната среда, сътрудничество в изграждането на 
капацитет за опазване на околната среда и политики за насърчаване на взаимно под-
крепящата се търговия и околна среда. По време на преговорите за трансатлантичес-
ката търговия и инвестиции за партньорство, ЕС предлага Рамковото споразумение 
на ООН за климатичните промени да е в основата на аспектите за опазване на окол-
ната среда. Въпреки това, препятствията пред изпълнението на тези споразумения та-
ка, както е предвидено първоначално, подчертават трудността в постигането на при-
ложими екологични стандарти не само за държавите членки, но и за МНП, оперира-
щи в чужбина, чрез двустранно и регионално икономическо сътрудничество. 

Пандемията от COVID-19 също може да направи бъдещето на многостранното 
сътрудничество несигурно. Това може да доведе до повторно осъзнаване на важност-
та на международното сътрудничество не само за предотвратяване на бъдещи глобал-
ни здравни бедствия, но и за облекчаване на икономическите и социалните последи-
ци. Това, от своя страна, може да действа като силен фактор за международното про-
изводство, особено ако е под формата на координирани фискални мерки и индуст-
риални политики на глобално и регионално ниво в подкрепа на експортно ориенти-
раните ГВС и ако премахва пречките пред международно търгуваните стоки и ус-
луги.  

 
Преконфигуриране на международното производство 
Въпреки че очакваната трансформация на международното производство не е ед-

нопосочна, като цяло тенденциите показват, че системата е под силен натиск, водещ 
до повишен риск от отстъпление на глобалните вериги на стойността (които отстъп-
ват място на регионалните вериги на стойността и решоринга) и до намаляване на 
трансграничните инвестиции в производствени активи. Предвид значението на меж-
дународното производство за възстановяването след пандемията, за икономическия 
растеж и създаването на работни места, както и  за бъдещето на развитието на стра-
ните с по-ниски доходи, политиците трябва да насърчават търговията и инвестициите 
чрез политическа среда, която благоприятства постепенното приспособяване на меж-
дународните производствени мрежи към новите реалности. 

Глобалните вериги на доставките са силно засегнати по време на кризата от 
COVID-19. За ограничаването на щетите – и дълбочината на рецесията, в която све-
тът навлиза – това е от жизненоважно значение, за да стартират ГВС отново възмож-
но най-скоро след като пандемията е под контрол. Международното производство 
обаче не е засегнато само от непосредственото въздействие на кризата от COVID-19. 
През идните години – и десетилетието до 2030 г. – се очаква да настъпят по-фунда-
ментални промени в системата на международното производство. Забавянето на тър-
говията и инвестициите през последното десетилетие е предвестник на предстоящото 
десетилетие на трансформация. Международното производство ще бъде повлияно от 
мегатенденции в три области – технологии, икономическо управление и устойчивост – 
всяка от които може да доведе до сериозни политическите последици. 
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Новата индустриална революция и цифровата икономика променят традиционни-
те инвестиционни двигатели и детерминанти. Те увеличават тежестта на нематериал-
ните активи и услугите в създаването на глобална стойност и поставят нови изисква-
ния към партньорите по веригата на доставките и технологичната инфраструктура. 
Внедряването на цифрови технологии в многонационалните предприятия в различни-
те индустрии води до бърза промяна на моделите на международното производство, 
тъй като позволява на МНП да достигнат до чуждестранните пазари с много по-лек 
международен отпечатък на активите.8 Новите технологии принуждават политиците 
да реагират на променящите се модели на международни инвестиции и на променя-
щите се инвестиционни детерминанти. Привличането на международни инвестиции в 
цифровата икономика, която разчита по-малко на фактори като евтин труд, инфра-
структура, умения и евтина енергия, изисква различни конкурентни предимства. 

Промените, които настъпват през последното десетилетие в международното 
икономическо управление и политика по отношение на международната търговия и 
инвестициите, също принуждават създателите на политиките да преосмислят полити-
ките за инвестиции и развитие по целия свят (и водят до парадокс в инвестиционната 
и търговската политика). От една страна, бариерите пред търговията са увеличени, 
инвестициите са обект на по-голям контрол, а външните инвестиции са обезкуражени 
в някои страни. От друга страна, конкуренцията за търговия и инвестиции също се 
засилва, като повече от 100 държави приемат нови, зависими от търговията и инвес-
тициите индустриални политики9, което води до експлозия в броя на специалните 
икономически зони (СИЗ). 

Съвременните индустриални политики са все по-разнообразни и сложни, включ-
ват безброй цели, като: развитие на икономиката на знанието; конкурентно позицио-
ниране на индустриите, което се разглежда като решаващо за бъдещия им растеж 
(например роботика, биотехнологии); изграждане на важни сектори за устойчиво раз-
витие (например възобновяема енергия, селскостопански храни, управление на водите). 

Последният аспект показва повишения акцент върху дневния ред за устойчиво 
развитие в инвестиционните политики. Устойчивостта все повече е в основата на 
стратегическите решения и операциите на МНП. Подходът, който правителствата 
приемат в индустриалните и инвестиционните си политики, отразява това, както и 
предложенията, което изпълняващи институции като инвестиционните агенции за на-
сърчаване на инвестициите и повечето СИЗ предлагат на инвеститорите. В стратегии-
те за индустриално развитие и в повечето СИЗ по-слабите социални и екологични 
правила или контрол вече не се считат за конкурентно предимство за привличане на 
инвестиции.10 Услугите, свързани с устойчивостта, като качествени здравни услуги, 
стандарти за управление на отпадъците и възобновяеми енергийни източници, ще 
стават все по-важни. 

По този начин всяка от трите мегатенденции поотделно има фундаментални пос-
ледици за създателите на политиките за инвестиции и развитие. Същото важи и за 
кризата, причинена от COVID-19, която се очаква да доведе до тласък към по-голяма 
устойчивост на веригата на доставките и по-висока степен на автономия в производ-
ството на критични доставки. 

                                                            
8 World Investment Report (2017). Investment and the Digital Economy UNCTAD. 
9 World Investment Report (2018). Investment and New Industrial Policies. UNCTAD. 
10 World Investment Report (2019). Special Economic Zones. UNCTAD. 
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Въпреки това е важно политиците да вземат предвид комбинираните и кумула-
тивни ефекти на всички тенденции и настоящата криза. Политиките в отговор на 
COVID-19 могат да ускорят промените, които вече са в процес на развитие. Напри-
мер, въвеждането на роботиката в някои индустрии може и да е технологично въз-
можно, но да се окаже възпрепятствано от съображения от гледна точка на икономи-
ческата осъществимост и целесъобразност. Ако нови изисквания за устойчивост или 
търговски бариери доведат до промени в разходите, това може да наклони везните. 

Като цяло е ясно, че международното производство и особено трансграничните 
инвестиции в производствени активи, ще бъдат подложени на силен натиск. В някои 
индустрии това може да доведе до десетилетие на трансформация; в други може да  
изглежда като отстъпление. Съществуват значителни рискове, свързани с възможно 
по-нататъшно забавяне или дори обръщане на тенденциите в международното произ-
водство. 

Първо, рязкото или принудително отдръпване ще направи възстановяването по-
трудно. Спадът в международното производство добавя продължителен шок в пред-
лагането към шока в търсенето, забавяйки възстановяването. Това задълбочава криза-
та в икономиките, които са най-малко подготвени да се справят с нея. Непосредстве-
но след глобалната финансова криза водещите икономики стигат до заключението, че 
е важно да се избегне засилването на икономическия национализъм, за да се защити 
крехкото възстановяване по това време. Всъщност точно международният сектор – 
индустриите с интензивно използване на  ГВС – водят до възстановяването. 

Второ, в дългосрочен план, това ще навреди на перспективите за развитие на 
страните с по-ниски доходи. Международното производство е двигател на растежа от 
десетилетия и допринася за излизането на милиони хора от бедността. Стратегиите за 
развитие на много от най-бедните страни изрично разчитат на възможности за при-
вличане на ПЧИ и за участие в ГВС; отстъпление на интернационалното производст-
вото би направило техният път на развитие по-нестабилен. 

Трето, отдръпването на международното производство може да има много стра-
нични ефекти върху цените, конкуренцията и иновациите. Важни изгоди от междуна-
родното производство в системата на отворена търговия и инвестиции са например 
резкият спад в цената на оборудването за производство за възобновяема енергия и за 
широколентовите мрежи, което позволява масивни инвестиции в проекти за повиша-
ване на чистата енергия и преодоляване на цифровото разделение. Иновации в жиз-
неноважни области като биотехнологиите и финансовите технологии, свързани със 
здравеопазването, продоволствената сигурност и достъпът до финансиране на целите 
за устойчиво развитие, зависят от конкуренцията на световните пазари. 

Следователно, докато една политика тласка към известна степен на самодоста-
тъчност в производството на жизненоважни стоки, то по-общият натиск за по-широ-
ко разпространение на промишленото производство и  капацитет в световен мащаб, 
изискващ частично отделяне на веригите на доставките от производството в Азия ве-
роятно ще стане по-силен, а политиците трябва да са наясно с рисковете. Тези риско-
ве се усложняват от факта, че преконфигурирането на веригите на доставките за фир-
мите и реиндустриализацията на икономиките са продължителни и сложни процеси. 

Въпреки това трансформацията на международното производство е неизбежна. 
Политическите действия, с които да се направи по-устойчиво международно произ-
водство – които могат да вървят ръка за ръка с мерките за смекчаване на последиците 
от пандемията и ограничаване на бъдещите рискове –  е необходимо да се предприе-
мат бързо. Политическият дебат на международно ниво не трябва да е за спасяване 
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на международните производствени мрежи, а за това как да бъдат направени по-ус-
тойчиви, като същевременно се запазят техните ползи за развитието.  

Списъкът с възможности за подобрения на системата за международното произ-
водство е дълъг: повече „улавяне на стойност“ в приемащите страни, по-продуктивни 
инвестиции и по-малко финансови и нематериални потоци, по-малко избягване на да-
нъци, по-справедливи разпределителни ефекти, по-добро екологично, социално и уп-
равленско въздействие, по-голям принос за развитието на технологиите и капацитета. 

Трите мегатенденции, в съчетание с кризата от COVID-19, добавят три допълни-
телни критерия за проектиране за бъдещето на международното производство: (1) по-
устойчиви вериги на доставките, които са (2) по-малко склонни към разпространение 
на кризи и по-малко заразни, както във физическо отношение (пандемии), така и във 
финансово отношение (разпространение на икономически кризи) и (3) по-ниска 
склонност към географска концентрация на промишлен капацитет, което увеличава 
стратегическата зависимост и деиндустриализацията по целия свят. 

 
Справяне с предизвикателствата и улавяне на възможностите 
Различните въздействия на мегатенденциите, които ще се проявят през десетиле-

тието до 2030 г., предполагат свиващ се пул от инвестиции във физически активи, на-
тиск върху улавянето на стойност от дейностите по ГВС и промени в двигателите и 
детерминантите на международното производство, които често ще влияят негативно 
върху шансовете на развиващите се икономики да привличат МНП. Но трансформа-
цията не е лишена от нови възможности. Всъщност те са много, произтичащи от из-
граждането на нови регионални вериги на стойността и малки разпределени произ-
водствени дейности, както и от диверсификацията на веригите на стойността с цел 
съкращаване и устойчивост. 

Всички специфични за индустрията траектории, които международното произ-
водство ще поеме през десетилетието до 2030 г., имат различни последици върху по-
литиките за инвестиционно развитие.  

 
Решоринг • Възможен шок от преструктуриране, включително 

продажба, преместване; отклонение на инвестициите. 
• Намаляване на броя на преките чуждестранни инвестиции, 

търсещи ефикасност. 
• Необходимост от реиндустриализация или справяне с 

(преждевременната) деиндустриализация. 
• Достъпът и надграждането по стълбата за развитие на ГВС 

става по-трудно. 
Диверсификация • По-широка възможност за участие в ГВС, но слабо 

управлявани, базирани на платформа и леки по отношение 
на активите. 

• Ускоряване на преминаването към нематериални активи и 
ГСВ, базирани на услуги. 

• Концентрацията на стойност, улавянето на стойност в 
приемащите страни става по-трудно. 

• Качеството на твърдата и мека цифрова инфраструктура 
стимулира участието в ГВС. 
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Регионализация • Преминаване от инвестиции, търсещи глобална ефикасност, 
към инвестиции, търсещи регионални пазари. 

• Преминаване от инвестиции в разпръснати вертикални 
сегменти на ГВС към инвестиции в по-широки 
индустриални бази и клъстери. 

• Nearshoring репликира ефектите от преструктурирането на 
reshoring (но смекчава други). 

• Регионално икономическо сътрудничество, индустриална 
политика и насърчаване на инвестициите, необходими за 
изграждането на регионални вериги на стойността. 

Репликация   Преминаване от инвестиции в мащабна промишлена 
дейност към дребномащабно разпределено производство. 

• Местната производствена база и услугите на 
производителите са предпоставка за привличане на 
крайните етапи на ГВС. 

• Повишеният аутсорсинг към местни производители и 
доставчици на услуги, улавяне на стойност и 
разпространение на технологии не са гарантирани. 

• По-голяма нужда от рентабилна физическа поддържаща 
инфраструктура и качествена цифрова инфраструктура 
(твърда и мека). 

 

Таблица 20: Ключови последици за инвестициите и развитието  
на различните траектории за приемащите икономики 11 

 
Натискът за решоринг ще предизвика шок за икономиките, които зависят от дви-

жен от износа растеж и от участие в глобалните вериги на стойността. Диверсифика-
ция и дигитализация ще означават предизвикателство за улавяне на стойността в 
ГВС, но също така ще доведат до нови възможности за участват в тях. Регионализа-
цията ще направи сътрудничество със съседите в развитието на промишлеността, 
търговията и инвестициите от критично значение. А репликацията ще промени моде-
ла за насърчаване на инвестициите, фокусиран единствено върху мащабни промиш-
лени дейности. 

Независимо от различните нюанси в различните траектории, общата посока на 
тенденцията в международното производство сочи към по-къси вериги на стойност-
та, по-голяма концентрация на добавената стойност и намаляващи международни ин-
вестиции в производствени активи. Не само усилията на международната политика 
ще трябва да помогнат за поддържането на благоприятна среда за трансгранично сът-
рудничество, търговия и инвестициите, но и националните политики. Промените не 
трябва се правят просто заради очаквания спад в международното производство, а 
също за улавяне на възможностите, произтичащи от трансформацията. 

Предизвикателствата са особено остри що се отнася до развиващите се страни. 
Техните стратегии за развитие и индустриализация често зависят в значителна степен 
от привличането на ПЧИ, увеличаването на участието в ГВС и постепенното над-
граждане на технологиите и добавената стойност. По-развитите икономики също са 
засегнати от някои от същите предизвикателства. Селективната реиндустриализация 
ще отнеме време. Няма гаранция на успех, защото уменията и доставчиците не вина-

                                                            
11 World Investment Report (2020). International Production Beyond the Pandemic. UNCTAD. 
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ги са налице; малко вероятно е да се осъществят високите очаквания за броя на ра-
ботните места, които ще бъдат върнати; разходите ще са значителни, включително 
инвестиционните разходи, свързани с преструктурирането и с капиталоинтензивното 
производство, а също и икономическите разходи – включително по-високите цени. 
Съображенията относно разходите добавят значителна несигурност по отношение на 
крайната посока и скорост на трансформацията. Например разходите за диверсифи-
кация за постигане на желаното увеличение на устойчивостта на веригата на достав-
ките все още предстои да бъдат изчислени, а те няма да бъда едни и същи за всички 
индустрии и фирми. 

Въпреки че предизвикателствата пред политиците в областта на инвестициите и 
развитието са плашещи, важни са и възможностите. Като начало, всяка от тенденции-
те, които движат трансформацията, носи свои собствени възможности: 

•  Новата индустриална революция и развитието на цифровата икономика пре-
доставя възможности за подобрен достъп до пазари на МСП в развиващите се 
страни; за изграждане на нови икономически дейности в разработването на 
приложения, за разработване на местно съдържание или дигитални услуги за 
износ; за прехвърляне в индустрии, вариращи от телекомуникационни до фи-
нансови услуги.12 

•  Тенденциите в политиката и икономическото управление  водят  до засилване 
на инвестициите между индустриите и улавяне на отклонени инвестиции; на-
сърчаване на вътрешнорегионалните инвестиции, които се възползват от ре-
гионалните търговски блокове. 

•  Тенденциите в устойчивостта дават възможност за привличане на инвести-
ции в нови продукти и услуги, свързани с устойчивостта, и насърчаване на ин-
вестиционни проекти в инфраструктура, възобновяеми енергийни източници и 
сектори, свързани с целите за устойчиво развитие.13 14 

Възможностите, специално свързани с трансформацията на международното про-
изводство в резултат на комбинацията от всички тези тенденции, в допълнение към 
въздействието на кризата, причинена от COVID-19, са краткосрочни и средносрочни 
възможности (като позициониране за насърчаване на инвестиции, търсещи устойчи-
вост) и дългосрочни перспективи, които ще изискват промяна в стратегията за разви-
тие и индустриалната политика, както и промени в политиката за регионално сътруд-
ничество, търговия и инвестиции. Възможностите предполагат промяна на парадиг-
мата за инвестициите за развитие. 

Трудността от гледна точка на развитието е, че предизвикателствата и възмож-
ностите не са симетрично представени в групи от икономики с различни нива на до-
хода и на различни етапи на развитие. Намаляващото търсене на ефикасност на ин-
вестициите ще направи по-трудно за страните в ранните етапи на развитие да увели-
чат участието си в глобалните вериги на стойността. На същите тези страни ще бъде 
също толкова трудно да се възползват от по-големия пул от търсещи пазара инвести-
ции, което ще облагоприятства страните с по-високи средни доходи и тези с високи 
доходи. Страните с ниски доходи могат да бъдат изправени пред повишени рискове 
от абсолютен спад на ПЧИ и намалено участие в глобалните производствени мрежи. 

                                                            
12 World Investment Report (2017). Investment and the Digital Economy. UNCTAD. 
13 World Investment Report (2014). Investing in the SDGs: An Action Plan. UNCTAD. 
14 World Investment Report (2020). International Production Beyond the Pandemic. UNCTAD. 
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За тях регионалното икономическо сътрудничество и това да бъдат част от по-голям 
интегриран пазар става все по-важно. 

На всеки етап от развитието, стратегиите за развитие на страните и индустриал-
ната им политика вече не могат да разчитат в същата степен на експортно ориенти-
рани инвестиции. Стратегиите за насърчаване на инвестициите трябва да се адапти-
рат към трансформацията и да преоценят фокуса върху индустрията. Важни инстру-
менти на инвестиционната политика, като стимули и СИЗ, ще трябва да се справят 
със свиващия се пул от промишлени инвестиции. Особено за СИЗ, това прави още 
по-важно от преди да се избягва прекомерното инвестиране в мащабни съоръжения 
за индустрията и да се фокусират върху икономично развитие.15 

Политиците в развиващите се страни на всички нива на развитие трябва да взе-
мат предвид последиците от трансформацията на международното производство за 
тяхната рамка на инвестиционна политика. Новата рамка, подходяща за десетилетие-
то на трансформация, трябва да включва четири ключови елемента: 

 
Тръгване по нов път на инвестиции и развитие. Промяна на посоката на стра-

тегическата политика от ориентирана към ГВС, насочена към сегменти експортна 
ориентация към регионални вериги на стойността (РВС) и регионално разширяване 
на износа, с местни промишлени клъстери за изграждане на връзки и устойчивост. 
Следвайки новия път, страните трябва да балансират модерните (отворени) политики 
за индустриално развитие с вградени механизми за национална икономическа сигур-
ност и устойчивост. 16  

Разработване на нова екосистема. Насърчаване на бизнес среда, привлекателна 
за нови инвестиционни дейности и благоприятстваща разпространението на техноло-
гиите и устойчивото развитие. Важен компонент на новата екосистема трябва да бъде 
модернизацията на инфраструктурата за цифрова, физическа и институционална 
свързаност на регионални и субрегионални нива. 

Изграждане на динамичен производствен капацитет. Преместване на фокуса 
от тясна специализация към разширяване на производствената база. Укрепването на 
индустриалните клъстери (включително сътрудничество на микро, малки и средни 
предприятия за мащаб и обхват на производство) и преоборудването на СИЗ и науч-
ните паркове са жизнеспособни подходи, които съответстват на регионализацията на 
МНП и стратегиите за диверсификация. Такива подходи могат също да помогнат на 
страните с ниски доходи за насърчаване на устойчива и приобщаваща икономика 
чрез местни микро, малки и средни предприятия и улесняване на обратните връзки. 

Формулиране на нова стратегия за насърчаване на инвестициите. Адаптира-
не и насърчаване на инвестициите и улесняване на новия път на инвестициите и раз-
витието. Това включва приоритети за насърчаване на инвестициите, насочени към 
разнообразни инвестиционни дейности и бизнес функции, улесняване на зелени и ди-
гитални инвеститори, както въздействие за насърчаване на инвестициите в целите за 
устойчиво развитие. 

Като цяло, тенденциите, които ще движат трансформацията на международното 
производство, в частност новата индустриална революция и императивът за устойчи-
вост, както и необходимостта многонационалните предприятия да се преструктури-
рат, за да отговорят на изискванията за устойчивост в краткосрочен план и на траек-
                                                            
15 World Investment Report (2019). Special Economic Zones. UNCTAD. 
16 World Investment Report (2018). Investment and New Industrial Policies. UNCTAD. 
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ториите на трансформация в дългосрочен план, ще предложат безброй инвестицион-
ни възможности на развиващите се страни. За да се възползват от тези възможности, 
е важно да се формулира правилният микс от политики в точния момент. 

 
Нов път за 
развитие на 
инвестициите 

Изграждане на 
нова екосистема 

Изграждане на 
динамичен вътре-
шен производствен 
капацитет 

Нова стратегия 
за насърчаване 
на инвестициите 

 

Нова 
стратегическа 
ориентация 
• Стар път 
  Ръководен от 

износа растеж 
и трансформа-
ция,  подход за 
насочване към 
сегменти/ниши 
на ГВС за ин-
тегриране в 
глобалната ико-
номика въз ос-
нова на рента-
билност, което 
създава силози 
в приемащата 
икономика. 

• Нов път 
  Изграждане на 

производствен 
капацитет, ръ-
ководен от тех-
нологии и ус-
тойчивост чрез 
индустриални 
клъстери, на на-
ционално, ре-
гионално или 
подрегионално 
ниво. 

 

Национална 
подпомагаща 
рамка 
• Макроикономичес-

ка политика, под-
ходяща за новата 
международна про-
изводствена сис-
тема. 

• Укрепване на на-
ционалните тех-
нологични и ино-
вационни системи 
в съответствие с 
новата индустри-
ална революция и 
дигитализацията. 

• Пакет от политики 
за ЦУР, включи-
телно устойчивост 
и приобщаване. 

 

Изграждане на 
производствен 
капацитет 
• Разширяване на 

вътрешния произ-
водствен капаци-
тет и реинжене-
ринг на вътреш-
ната индустри-
ална база. 

• Създаване на СИЗ 
платформи за ин-
дустриални клъс-
тери. 

• Изграждане на съв-
местни трансгра-
нични индустри-
ални паркове на 
базата на регио-
нално индустри-
ално сътрудни-
чество. 

 

Към нов подход 
•  Преориентира-

не: от глобални 
ПЧИ, търсещи 
ефикасност, към 
регионални и 
субрегионални 
ПЧИ, свързани 
с производст-
вото. 

•  Насочване: от 
сегмент със спе-
цифична стой-
ност до насър-
чаване на ин-
дустриални клъс-
тери за ПЧИ, 
свързани с ди-
версификацията. 

• Добавяне: по-
пуляризиране 
на технологич-
ни приложения 
и улесняване на 
стратегически 
съюз на ниво 
фирма с МНП. 

 

Индустриална 
трансформация 
•  Диверсифика-

ция: създаване 
и привличане 
на нови дей-
ности за ин-
дустриално 

 

Международна 
подпомагаща 
рамка 
• Регионални и дву-

странни договори 
за насърчаване и 
улесняване на 
търговските, ин-

 

Подпомагане на 
технологичните 
способности 
• Насърчаване на из-

ползването на циф-
рови приложения. 

• Непрекъснато раз-
витие на човеш-

 

Свързване на 
инвестициите с 
устойчивото 
развитие 
• Партньорство 

между ПЧИ и 
публичните ин-
вестиции в ЦУР 
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развитие, осо-
бено свързани 
с нови техно-
логии и устой-
чиво развитие. 

• Задълбочаване: 
групиране чрез 
разширение на-
горе и надолу 
по веригата и 
връзки с микро, 
малки и средни 
предприятия. 

• Надграждане: 
продукт, про-
цес и функция 
чрез екологи-
зиране и диги-
тализация. 

 

вестиционните и 
технологичните 
потоци. 

• Регионално сът-
рудничество и гео-
икономическо по-
зициониране. 

• Регионална рамка 
за индустриално 
сътрудничество. 

ките ресурси и 
умения в синхрон 
с технологичното 
развитие. 

• Технологичен съ-
юз чрез споразу-
мения за транс-
гранично сътруд-
ничество;  парт-
ньорства между 
фирми и изследо-
вателски институ-
ции. 

като селското 
стопанство, 
здравеопазва-
не, образова-
ние и цифрова 
инфраструктура. 

• Насърчаване на 
инвестициите 
за въздействие. 

• Подкрепа на со-
циалното пред-
приемачество. 

 

Баланс между 
отвореност и 
устойчивост 
• Отворена поли-

тика за индуст-
риално разви-
тие. 

• Насочена към 
необходимостт
а от създаване 
на работни мес-
та и приобща-
ващ растеж. 

• Защита на на-
ционалната 
икономическа 
сигурност и из-
граждане на 
устойчивост. 

 

Модернизиране на 
инфраструктурата 
• Инвестиране в ре-

гионална инфра-
структура, по-спе-
циално транс-
порт, логистика и 
високоскоростна 
интернет свърза-
ност. 

• Дигитализация на 
производствените 
мощности. 

• Подобряване на 
услугите на про-
изводителите, на-
пример регионал-
на маркетингова 
мрежа, търговски 
коридори. 

 

Подкрепа за ново-
възникващите 
промишлени 
сектори 
• Координиране на  

средата на произ-
водствената по-
литика с полити-
ки за услуги, по-
тоци от данни и 
други нематери-
ални активи за 
насърчаване на 
нововъзникващи-
те промишлени 
сектори. 

• Прилагане на сил-
ни и адаптивни 
режими на инте-
лектуална 
собственост. 

 

Преориентиране 
на инвестицион-
ните институции 
• Създаване на 

агенции с 
функции както 
за инвестиции, 
така и за улес-
няване на тех-
нологиите. 

• Насърчаване на 
взаимодействи
ето между СИЗ 
и Агенциите за 
насърчаване на 
инвестициите. 

• Приоритизира-
не на инвести-
циите в сектори 
на ЦУР, вклю-
чително чрез раз-
работване на 
проекти, които 
могат да бъдат 
финансирани. 

 

Таблица 21: Инвестиционно-развойна екосистема в нова ера  
на международно производство 17 

                                                            
17 World Investment Report (2020). International Production Beyond the Pandemic. UNCTAD. 
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Посочените тенденциите и траекториите, са в голяма степени обект на несигур-
ност. Отговорът на бизнеса е първото неизвестно. Устойчивостта вече е новият име-
ператив, но кога МНП ще решат да се препозиционират в спектъра ефикасност-ус-
тойчивост остава да бъде видяно. Това ще зависи от разходите, от натиска за кратко-
срочни резултати за гарантиране на оцеляването и на политическите стимули. Зависи 
и от тяхната структура и управление, както и от техния бизнес модел в различните 
индустрии.  

Бъдещото развитие на политиката също е непредсказуемо. Засега изглежда пан-
демията води до ускоряване на тенденцията към повече икономически национализъм, 
но необходимостта от справяне с икономическите щети може да обърне тенденцията 
и да доведе до повече сътрудничество. По същия начин, тенденциите за устойчивост 
ще продължат да се развиват в различни измерения на международното производст-
во. Изглежда, че пандемията засилва импулса към устойчивост в някои страни, но то-
ва може да не е така в други. Освен това натискът за рестартиране на  икономиките 
може да доведе до забавяне на изпълнението на плановете за устойчивост. 

През следващите години  ще бъде важно редовно да се наблюдават и преоценяват 
траекториите, както и техните последици. Някои траектории или комбинации от тра-
ектории ще преобладават над други. Те могат да доведат до различни международни 
производствени конфигурации в различните индустрии. Въздействието върху отдел-
ните икономики и групи икономики ще варира. Важно е да се осигури достатъчно 
широка аналитична рамка, за да се обхванат най-вероятните насоки и да се обърне 
внимание на набора от политически опции, налични за навигация през предстоящото 
десетилетие на трансформация. Независимо от високата степен на несигурност и об-
хвата на възможните траектории за международно производство, общата посока на 
развитие изглежда ясна. Глобалните вериги на стойността, търговията и инвестиции-
те се насочват към период на турбуленция, който ще създаде множество предизвика-
телства и възможности за развиващите се страни. 

За последните три десетилетия международното производство и насърчаването 
на експортно ориентираните производствени инвестиции са в основата на развитието 
и стратегиите за индустриализация на повечето развиващи се страни. Търсещите 
ефикасност инвестиции и инвестициите, търсещи ресурси ще запазят своето значе-
ние, но размерът им ще намалее. Това ще доведе от насочване към растеж, основан 
на вътрешното и регионалното търсене и на услугите. 

Големите количества капитал, които търсят възможности за инвестиции на гло-
балните пазари, не търсят инвестиционни проекти в производството, а проекти за 
създаване на стойност в инфраструктурата, селското стопанство и услугите. Някои 
услуги, които винаги са били предимно вътрешни, се интернационализират, като 
здравеопазването, като в същото време традиционните международни производстве-
ни индустрии се оттеглят или преструктурират. Това създава нови възможности за 
насърчаване на инвестициите в нови области.  

Насърчаването на инвестициите в инфраструктура и услуги предполага марке-
тинг на нови сектори (особено тези, които са от значение за ЦУР), насочени към раз-
личен вид финансиране (проектни финанси, а не традиционни ПЧИ) и насочени към 
различен тип инвеститор (институционални инвеститори, а не МНП), работещи в 
различна политическа екосистема (стандарти и регулации на финансовите пазари). 
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Инвестициите в зелената икономика и синята икономика, както и в инфраструк-
турата и местни услуги, имат голям потенциал за постигането на Целите за устойчи-
во развитие (ЦУР)18.  

 
 

Използвана литература: 
 

Baldwin, R. (2019). The Globotics Upheaval. Oxford, U.K.: Oxford University Press. 
Digital Economy Report 2019: Value Creation and Capture: Implications for Developing 

Economies. (2019). UNCTAD. New York and Geneva: United Nations. 
World Investment Report (2020). International Production Beyond the Pandemic. 

UNCTAD. 
World Investment Report (2019). Special Economic Zones. UNCTAD. 
World Investment Report (2018). Investment and New Industrial Policies. UNCTAD. 
World Investment Report (2017). Investment and the Digital Economy. UNCTAD. 
World Investment Report (2014). Investing in the SDGs: An Action Plan. UNCTAD. 
 

 
 

  

                                                            
18 The Sustainable Development Goals (2015).  United Nations.  
 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                     том XLVI, 2022 
 

76 

 
БЪЛГАРСКА ВЕРСИЯ НА ВЪПРОСНИКА НА РОБЪРТ 

СТЪРНБЪРГ - TTLS 
 

доц. д-р Михаил Проданов 
Бургаски свободен университет 

 
A BULGARIAN VERSION OF THE R.STERNBERG’S 

QUESTIONNAIRE - TTLS 
 

Мihail Prodanov 
Burgas Free University 

 
Abstract: The article presents a Bulgarian version of the R. Sternberg’s questionnaire of 
love, named TTLS which is based upon his „triangular theory of love“. Several 
independent groups of people participated in the study - a total of 224, of whom 
154(68,8%) women and 70(31,3%) men. 171 participants out of 224, responded to 
questionnaire online. As a result of factor analysis of the data, performed by the method of 
the main components with subsequent Varimax rotation, the original three-component 
structure of the TTLS – intimacy, passion and commitment dimensions, was replicated. The 
reliability coefficients (Cronbach’s α) of the questionnaire and its subscales are in the 
upper levels of those obtained with the original questionnaire in other studies. The content 
validity is proven with a high significant correlation between the TTLS questionnaire, on 
the one hand, and Diener’s SWLS - by another. In conclusion, the Bulgarian version shows good 
psychometric parameters and can be applied in research with Bulgarian samples. 
 
Key words: theories of love, questionnaire TTLS, reliability, validity.  

 
 

1. Теоретични основи на метода. 
Въпросникът TTLS на Робърт Стърнбърг е конструиран с цел да измерва качест-

вото на трайните междуличностни отношения, които могат да бъдат включени и в ка-
тегорията „любовни отношения“. Следователно, конструктът „любов“ е основният 
конструкт, който е на фокус в конкретния случай. Но какво е любовта? Една единст-
вена конвенционална (общоприета от всички изследователи) дефиниция на любовта 
не съществува. Според много автори, любовта не е конкретен концепт и затова е 
трудно да бъде измерена. Тъй като е непосилно да се представят всички теории за 
любовта в парадигмите на различните научни направления, тук ще се маркират само 
някои концепции, които са близки до теорията на Стърнбърг, предхождайки я хроно-
логично, но близки в методологичен аспект. Общото между тях е в конструктивис-
тичния им характер – всички те са ориентирани към търсене на измерения, чрез кои-
то може да се оцени всяка конкретна проява на партньорство между двама души, коя-
то по един или друг начин може да бъде наречена „любов“. В този аспект става дума 
за „таксономии“, определящи различни категории любов, класифициращи различни-
те форми на трайни междуличностни връзки. Вероятно една от първите концепции в 
този ракурс е тази на Зик Рубин. Рубин дефинира понятието „романтична лю-
бов“ (romantic love) като съдържащо три елемента – привързаност, загриженост и ин-
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тимност. Привързаността е функция от потребността да бъдеш с другия (партньора) и 
да се грижиш за него. Физическият контакт също е важен, както и разбирателството 
между партньорите. Загрижеността (грижата) означава да оценяваш нуждите на парт-
ньора си толкова високо, колкото своите и да желаеш неговото благополучие и щас-
тие. Интимността е налице, когато споделяш с другия свои лични, съкровени мисли, 
чувства и мечти. Същевременно, Рубин разграничава любовта от „харесване-
то“ (liking). Да харесваш някого означава да изпитваш чувство на близост, топлота, 
уважение и възхищение. Всъщност, може да се каже, че тези две измерения на меж-
дуличностните отношения често се припокриват – ако си влюбен е нормално да ха-
ресваш другия в смисъла на близост, топлота, уважение и възхищение, но когато об-
съдим концепцията на Стърнбърг за любовта ще видим, че невинаги това задължи-
телно. Рубин операционализира концепцията си чрез въпросник, който включва две 
скали – на любовта и харесването (Rubin, 1970). В своето изследване успява да иден-
тифицира поведенчески признаци за разграничаване между любовта и харесването, 
както и между различните степени на влюбеност. Ценното на разработения от този 
изследовател въпросник е, че той дава възможност да се приложи към различните ви-
дове на партньорство и трайни междуличностни контакти, а не само върху „роман-
тичната любов“. Друга концепция  върху темата за любовта, операционализирана с 
цел да се правят измервания и оценки е тази на Berscheid и Hatfield. Идеите им са 
доста сходни с тези на Рубин: те разглеждат два основни типа любов: „страстна“ и 
„другарска“. Страстната любов е „състояние (преживяване) на силен копнеж да бъ-
деш едно цяло с другия“; тя се свързва с различни определения като „лудо влюбва-
не“ и „заслепение“, които включват елемент на натрапливост (обсесивност, мания). 
Страстно влюбените са с нестабилно настроение и неспокойно мислене. Hatfield и 
Sprecher разработват скала за измерване на този вид любов – PLS (Passionate Love 
Scale), която включва айтеми, индикативни за присъщата на това състояние обсесив-
ност. От друга страна, „другарската“ любов е значително по-слабо интензивна и ин-
тегрира близост (интимност), привързаност и ангажираност. Затова този тип отноше-
ния се асоциира с дълбокото трайно приятелство, при което индивидите споделят об-
щи интереси и дейности, но не включва задължително сексуално желание и физичес-
ко привличане. Много автори споделят възгледа, че с възрастта и страстната любов 
постепенно се трансформира в другарска, като тази тенденция е линейна (Hatfield, 
1988; Acevedo, Aron, 2009). Друга популярна концепция за „стиловете любов“ е тази 
на J.A.Lee (Lee, 1977). Той описва шест основни стила на любов: Eros (или романтич-
ната любов) включва интензивен интерес към другия и желание за общност с люби-
мия, но без елемента обсебеност; Mania (обсебваща любов) – налице е, когато парт-
ньорите във връзката са ревниви и изпълнени със съмнения относно искреността и 
отдадеността на другия. Това ги прави тревожни и нестабилни – те изпитват полюсни 
чувства, а настроението им варира от приятно вълнение до депресия. Тези хора могат 
да проявят и симптоми на хранителни разстройства и инсомния; Storge (приятелска, 
другарска любов) – включва чувство на обич, приятелски отношения, базирани върху 
взаимно доверие, чувство на сигурност, но без сексуално влечение. Такъв тип са от-
ношенията и между сиблинги; Ludus (любовта като игра или спорт) – любовниците 
се стремят към „завоевания“ и могат да имат едновременно множество партньори. 
Може да имат склонност към нестандартен секс. Понякога този стил се описва с тер-
мините „промискуитет“, „нимфомания“ и „патологично сексуално влечение“; Pragma – 
това е връзка, която се базира на прагматични съображения и материални ползи; 
Agape – включва безкористната, алтруистична и платонична любов; това е всеотдай-
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ността на майчината обич. Тази таксономия също има емпирична подкрепа 
(Hendrtick, Hendrick, 1986). Накрая по реда на представяне, но не и по значимост е 
популярната концепция за любовта на Р.Стърнбърг, известна с определението „три-
ъгълната теория за любовта“ (Triangular Theory of Love). Според Стърнбърг феноме-
нът любов би могъл да се изобрази като фигура на триъгълник, всяка страна на който 
е отделно измерение. Трите измерения (дименсии) са: „интимност“, „страст“ и „анга-
жираност“ (обвързаност). Интимността се свързва с чувствата на близост, привърза-
ност и топлота, изпитвани към партньора във връзката. Стърнбърг я описва като 
„топлият компонент“. Страстта е „горещият компонент“ и включва романтичния по-
рив, физическото привличане и сексуалната възбуда. Ангажираността (обвързаност-
та) отразява вътрешното убеждение, че наистина обичаш другия, заедно с решението 
да съхраниш отношенията си с него в дългосрочен план. Стърнбърг го етикира като 
„студен компонент“ (Sternberg, 1986). Операционализацията на тази концепция е чрез 
въпросника, който е известен с абревиатурата TTLS (Triangular Theory of Love 
Scales). 

  
2. Описание на въпросника TTLS 
Българската версия на въпросника се базира на 45-айтемния вариант на ориги-

налния инструментариум на Р.Стърнбърг (Sternberg, 1997; Tzeng,1993, стр.163-164).). 
Отделните скали (субскали) – интимност, страст и ангажираност, съдържат по равен 
брой твърдения – 15. Изследваните лица оценяват доколко дадено твърдение от въп-
росника  характеризира партньорската връзка по 9-степенна измервателна скала, къ-
дето 1 означава „изобщо не е вярно“, а 9 – категорично (напълно) е вярно“. Трябва да 
се подчертае, че в инструкцията изрично се казва, че се оценяват интимните отноше-
ния с „настоящия  партньор в живота“, което изключва любовта към родители или 
сиблинги. Бланката с твърденията е конструирана така, че айтемите са подредени 
последователно в серии по три айтема, като всяка от скалите има по едно твърдение в 
серията. Ограничение в изследването е липсата на контрол върху вида на партньор-
ската връзка – дали става дума за хетеросексуално или хомосексуално партньорство. 
Действително, за част от групите изследвани лица това е изяснено с последващо ин-
тервю, като са включени само тези протоколи, които оценяват хетеросексуални връз-
ки, но за голям брой респонденти не е осъществен подобен контрол. 

 
2.1. Изследвана група в българската адаптация. 
Предложената българска адаптация на въпросника на Р. Стърнбърг е извършена 

върху изследвана група от 224 лица. Тази група е нехомогенна, състои се от няколко 
различни и независими извадки. От общия брой жените са 154 (68,8%), а мъжете – 70 
(31,3%). Това прави изследваната група недостатъчно балансирана по пол, което 
трябва да се посочи като едно от ограниченията на изследването. Според възрастта 
си, респондентите се разпределят в широк диапазон – от 19г. до 75 г., като средната 
аритметична е приблизително 39 г. (средна стойност 39,4 г.; стандартно отклонение  
10,85 г.). Разпределението по възраст е близко до нормалното: skewness=0,427; 
kurtosis=0,211; медиана=39,0; мода=39,0. За част от изследваните лица (159 лица) са 
събрани данни за продължителността на връзката: тя варира от няколко месеца до  
52 г., със средна стойност 14 г. – тук е налице дясностранна асиметрия в разпределе-
нието, като преобладават случаите с относително неголяма и средна продължител-
ност. Що се отнася до процедурата и начина на събиране на данни трябва да се посо- 
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чи още едно ограничение на изследването, което може да има отношение към оценка-
та за достоверност – 171 от протоколите са попълнени онлайн; едва при 43 лица дан-
ните са събрани по метода „молив и хартия”. Важно е да се посочи още един момент, 
който може да има значение за интерпретацията на резултатите – за повечето изслед-
вани не е събирана информация за  „сексуалната валентност“ на връзката, поради 
което не може да се каже дали винаги става дума за хетеросексуални партньорства. 

 
2.2. Факторен анализ 
Факторният анализ на данните от изследването с българските извадки може да 

служи като аргумент и за съдържателната валидност в случаите, когато той реплики-
ра оригиналния модел. В случая е използван метода на главните компоненти,  
чрез който може да бъде извлечена съществуващата структура на въпросника. В 
Таблица № 1 са отразени статистиките от КМО-М и Bartlett’s Test of Sphericity, които 
са критерий за адекватност и релевантност на данните от изследваната извадка за из-
вършване на процедурата на факторния анализ. 

Коефициентът на КМО от 0,956 (значително е над препоръчителния праг от 0,6) 
напълно удовлетворява изискванията за стартиране на процедурата.  

  
Таблица № 1 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure за адекватност на данните 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .956 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10622.011 

Df 990 
Sig. .000 

 
Факторният анализ по метода на „Главните компоненти“ открои един мощен 

фактор със „собствена стойност“ 24,834, който обяснява 55,19% от вариациите на 
данните. Това показва, че независимо от наличие на три измерения, любовта е по-
скоро монолитен и консолидиран конструкт, цялост, в която отделните части се пре-
ливат и си взаимодействат. При ротацията на данните по метода Varimax with Kaiser 
Normalization, най-добрия вариант се оказа факторното решение с три фактора, обяс-
няващи съответно 23,65% (собствена стойност 10,64), 22,31% (собствена стойност 
10,04) и 19,52% (собствена стойност8,78) от вариациите на данните. Общата стой-
ност на обяснената вариация е 65,48%, което надхвърля  съобщената в изследването 
на Р.Стърнбърг (57%) (Sternberg, 1997, стр.332).  

При съдържателния анализ на включените в трите фактора твърдения, първият 
може сравнително отчетливо да се разпознае като „ангажираност“, вторият – като 
„интимност“, а третият – като „страст“. Разликите в „собствените стойности“ на три-
те компонента не са значителни, което показва сравнително равностойното им значе-
ние във факторната структура. При анализ на „факторните тегла“ на отделните айте-
ми се установява, че от всички 45 твърдения, от които е съставен въпросникът,  
35 (78%) имат най-високи тегла по скалата, към която те съдържателно принадлежат. 
Също така, от останалите 10, които се „разсейват“ между трите компонента, 6 твър-
дения имат „факторни тегла“ по собствената си скала от 0,4 и по-големи, независимо 
от наличието на „тегло“ по някоя друга от останалите две с по-голяма стойност. Ако 
приемем, че можем да елиминираме „по-слабите“ айтеми, тогава бихме анализирали 
вариант на въпросника, който се състои сумарно от 36 айтема – по 12 за всяка скала. 
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При един по обстоен айтем-анализ на подобна съкратена версия биха могли да се по-
лучат по-добри психометрични резултати. Самият автор използва паралелно и по-
кратка версия, която се състои от 36 айтема. 

 
2.3. Интеркорелации между отделните субскали на въпросника. 
Очаквано изследването констатира силни линейни връзки между отделните суб-

скали на въпросника. Корелационните коефициенти(линейна корелация на Пиърсън) 
са положителни и статистически значими: между „интимност“ и „страст“ – плюс 0,79 
(р=0,000); между „интимност“ и „ангажираност“ – плюс 0,88 (р=0,000); между 
„страст“ и „ангажираност“ – плюс 0,86 (р=0,000). За сравнение, в цитираното вече из-
следване на Р.Стърнбърг, коефициентите на линейна корелация са по-ниски: 0,71 – 
между „интимност“ и „страст“, 0,73 – между „интимност“ и „ангажираност“ и 0,73 – 
между „страст“ и „ангажираност“ (Sternberg, 1997, стр.331). 

 
Таблица № 2 
Корелации между отделните субскали на въпросника  
(линейни корелации – Пиърсън) 

 
  

Интимност 
 

 
Страст 
 

 
Ангажираност 
 

 
Интимност 

 
- 

 
0,785** 

 
0,882** 

 
Страст 

 
0,785** 

 
- 

 
0,858** 

 
Ангажираност 

 
0,882** 

 
0,858** 

 
- 

 
** - корелацията е значима на равнище р < 0,01 

 
2.4. Надеждност на българската версия на въпросника  
Стойностите на коефициента α на Кронбах, измерващ надеждност-съгласуваност 

(вътрешна консистентност) на отделните субскали и на въпросника като цяло са 
отразени в Таблица № 2. Трябва да се отбележи, че коефициентът α – Кронбах се счи-
та за теоретично минималната оценка за надеждност. Резултатите от Таблица № 2 
показват много добри и отлични стойности на коефициентите за надеждност-съг-
ласуваност на въпросника като цяло, както и за отделните субскали. Стойностите за 
вътрешна консистентност(алфа на Кронбах) в българското изследване са дори малко 
по-високи от тези, получени от Р.Стърнбърг, съответно: за въпросника TTLS – 0,97, 
за „интимност“ – 0,91, „страст“ – 0,94 и „ангажираност“ – 0,94. Като цяло, те 
отразяват монолитността на измервания конструкт „любов“ и предпоставят висока 
свързаност между отделните скали (вж. Таблица 2). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                     том XLVI, 2022 
 

81 

Таблица № 3 
Надеждност - съгласуваност на трите субскали и на целия въпросник TTLS 

 
Субскали на въпросника бр. айтеми α на Кронбах 
 

Интимност 
 

15 
 

0,95 
 

Страст 
 

15 
 

0,95 
 

Ангажираност 
 

15 
 

0,96 
 

Въпросник TTLS 
 

45 
 

0,98 
 

2.5.  Съдържателна валидност на българската версия на въпросника . 
Съдържателната валидност е измерена емпирично, като са изчислени корелации-

те между субскалите на въпросника, от една страна, и оценката за „общата удовлет-
вореност от живота“ – от друга. Много автори подчертават значението на успешните 
партньорски връзки за по-високите равнища на субективно благополучие и чувство 
за обща удовлетвореност от живота (Diener, Chan, 2011). Този извод е придобил зна-
чението на аксиома и поради тази причина считам, че констатирането на значими по-
ложителни връзки между дименсиите на любовта и удовлетвореността от живота мо-
же да се използва като аргумент за съдържателната валидност на метод. За оценка на 
удовлетвореността от живота в конкретния случай е използвана българска версия на 
скалата на Ед Динер, известна с абревиатурата SWLS (Проданов, 2021, стр.179). Из-
вадка от 210 лица попълни едновременно двата въпросника – българските версии на 
TTLS и SWLS. Корелациите (Пиърсън) между трите скали на TTLS – интимност, 
страст и ангажираност, от една страна, и общата удовлетвореност от живота – от друга, 
са следните: между „интимност“ и „обща удовлетвореност“ – плюс 0,52 (р = 0,000); 
между „страст“ и „обща удовлетвореност“ – плюс 0,44(р = 0,000); между „ангажира-
ност“ и „обща удовлетвореност“ – плюс 0,45 (р = 0,000). Всички коефициенти са ста-
тистически значими и достатъчно високи, за да се направи извод, че и трите компо-
нента на любовта имат ефект върху когнитивната оценка за общата удовлетвореност 
от живота на изследваните лица. Тези резултати са консистентни и с идеята на 
Р.Стърнбърг, че „съвършената любов“ между партньорите е функция и от трите ком-
понента – интимност, страст и ангажираност (обвързаност). 

 

2.6. Описателни статистики на субскалите от българската версия на 
въпросника TTLS. 

 
Таблица 4 
Средни стойности и стандартни отклонения за субскалите „интимност“, 
„страст“ и „ангажираност“.  

 

 
Брой  
ИЛ 

минимум максимум 
Средна 

стойност 
Ст. 

откл. 
      
Интимност 
 

224 1.73 9.00 7.48 1.54 

Страст 
 

224 1.00 9.00 6.69 1.80 

Ангажираност 224 1.00 9.00 7.58 1.58 
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Описателните статистики в Таблица 4 са близки до получените от Р.Стърнбърг в 
едно от неговите изследвания, които респективно са следните: за „интимност“ – 
средна стойност = 7,39 и стандартно отклонение = 1,19; „страст“ – средна стойност = 6,51 и 
стандартно отклонение = 1,65; „ангажираност“ – средна стойност = 7,20 и стандартно 
отклонение = 1,49 (Sternberg, 1997, стр.330). Относителното съотношение между ве-
личините на отделните компоненти е сходно в двете изследвания – цитираното на 
Стърнбърг и настоящето с българската версия: компонентът „страст“ е с най-ниска 
средна стойност, както в оригиналното, така и в настоящето изследване. Стойностите 
по компонента „ангажираност“ в българската извадка са сравнително по-големи от 
тези при американската извадка, но това може да е свързано с влиянието на фактори 
като възраст (в изследването на Стърнбърг средната стойност на възрастта на изслед-
ваните лица е 31 г., докато в настоящето – 39,4 г.). Малко по-големи са стойностите 
на стандартните отклонения в изследването с българската извадка, но това е обясни-
мо с по-големия брой изследвани лица сред българите в сравнение с американската 
група в цитираната публикация на Стърнбърг. 

 
3. Обобщение за резултатите от адаптацията на въпросника TTLS. 
На базата на резултатите от факторния анализ, оценките за надеждност-съгласу-

ваност, както и доказателството за съдържателна валидност, може да се обобщи, че 
българската версия на въпросника на Р.Стърнбърг за любовта притежава много доб-
ри психометрични параметри и може да се използва като надежден и валиден инстру-
мент в психологичните изследвания. Трикомпонентната структура на оригиналния 
въпросник се репликира в изследването върху българска извадка. Възможно е да се 
направят някои промени, произтичащи от „разпръскването“ на факторните тегла на 
някои от айтемите. Така би се получила версия, състояща се от три субскали по 12 
айтема, общо 36 айтема за целия въпросник. Добре би било да се направят още из-
следвания и да се приложи потвърждаващ факторен анализ, което изисква допълни-
телна и по-голяма група от респонденти. 
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Abstract: Solar energy production has many advantages. The construction of a solar plant 
is relatively quick, the photovoltaic modules are characterized by easy installation and 
connection. It is not difficult to match the location of a solar power plant with the 
infrastructural characteristics of a given area. An advantage of modular solar power 
generation capacities over traditional power plants is their ability to be expanded step by 
step in accordance with the increase in consumption. Photovoltaic plants do not pollute the 
air and water and preserve the ecological balance in nature. 
Despite the many advantages, conventional type photovoltaic plants also have a number of 
disadvantages, the most significant of which are short production times based on day 
length and long periods of decline in production based on seasonal changes. These 
shortcomings have a significant impact on the efficiency of production and, despite the 
preferential prices for purchasing the produced electrical energy, in some cases 
significantly reduce the effect of applying such technologies for energy extraction from 
renewable energy sources. The study of some of these processes is the subject of the present 
publication. 
 
Key words: Conventional type photovoltaic plants, solar plant, PV-System, seasonal 
changes. 

 

 

Резюме 
Производството на слънчева енергия има много предимства. Изграждането на 

една слънчева централа става сравнително бързо, фотоелектрическите модули се от-
личават с лесен монтаж и свързване. Не е трудно да се съобрази местоположението 
на една слънчева електроцентрала с инфраструктурните особености на даден район. 

Предимство на модулните слънчеви електрогенериращи мощности пред традици-
онните електроцентрали е възможността им де се разширяват поетапно в съответст-
вие с нарастването на консумацията. Фотоволтаичните централи не замърсяват въз-
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духа и водите и запазват екологичното равновесие в природата. Въпреки многото 
предимства, фотоволтаичните централи от конвенционален тип имат и редица недо-
статъци, най-съществения от които е краткото време на производство на база на 
дневната продължителност на слънчевото греене и продължителни периоди на спад в 
производството на база на сезонни изменения. Тези недостатъци оказват съществено 
влияние върху ефективността на производството и въпреки преференциалните цени 
за изкупуване на произведената електрическа енергия в някой случаи намаляват зна-
чително ефекта от прилагането на такива технологии за добив на енергия от възобно-
вяеми енергийни източници. Изследването на част от тези процеси е обект на настоя-
щата студия. 

 
Въведение 
През последните години учените от цял свят са насочили усилия към разработва-

нето и реализирането на технологии за добив на енергия от така наречените „възоб-
новяеми източници“. Слънчевата енергетика е клон на науката и технологиите, който 
разработва научните основи, методите и техническите средства за използване на 
енергията на слънчевата радиация на Земята и в космоса за производство на електри-
ческа, топлинна или други видове енергия и определя областите и мащабите на ефек-
тивното използване на слънчевата енергия. За фотоволтаичните електрически центра-
ли, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции, 
преференциалните цени за изкупуване на произведената електрическа енергия са оп-
ределени с Решение № Ц-17/01.07.2022 г. на КЕВР за периода 01.07.2022 г.  
30.06.2023 г. (Табл. 1). 

 
Таблица 1. 
 

Цена и елементи на цената 
лв./MWh 
(без ДДС) 

% 

ФтЕЦ с инсталирана мощност до 5 kWp, монтирани на покриви и фасади 

Цена, в т.ч. 201.35 лв. 100.00% 

за експлоатационните разходи  36.88 лв. 18.32% 

за разходи за амортизации 109.48 лв. 54.37% 

за възвръщаемост  54.99 лв. 27.31% 

  

ФтЕЦ с инсталирана мощност над 5 kWp до 30 kWp, монтирани на покриви и 
фасади 

Цена, в т.ч. 168.24 лв. 100.00% 

за експлоатационните разходи  26.84 лв. 15.95% 

за разходи за амортизации 94.15 лв. 55.96% 

за възвръщаемост  47.25 лв. 28.09% 
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С Решение № Ц-17/01.07.2022 г. КЕВР утвърди цена в размер на 5,26 лв./MWh 
без ДДС, за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа 
енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация (слънчева 
и вятърна енергия), присъединени към електропреносната и електроразпределителни-
те мрежи. 

На 01.07.2022 г. с решение № Ц-19/01.07.2022 г. на КЕВР бяха утвърдени оконча-
телни цени в сектор „Електроенергетика” за новия регулаторен период 1.07.2022 
30.06.2023 г.  

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и при прилагане на методи-
ката за ценообразуване, средно претегленото увеличение на цената на електроенер-
гията за потребителите на регулиран пазар за цялата страна достигна 8,00%. 

В решението е утвърдена цена за „задължения към обществото“ в размер на  
0,00 лв./MWh без ДДС, приходите от която се събират от фонд „Сигурност на елек-
троенергийната система“ /ФСЕС/.  

В тази цена са включени разходите по изкупуването на електрическата енергия 
от производители от възобновяеми енергийни източници, които продават на префе-
ренциални цени, разходите по изкупуване на енергията от когенерация и разходите 
по дългосрочните договори. 

В решението на регулатора за цената на електроенергията от 1.07.2022 г. са отче-
тени няколко значими фактора, които са настъпили след извършените предварителни 
разчети и са довели до промени – основната причина за повишението на цените на 
електроенергията са повишените разходи на фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“ за компенсиране на електроенергията, произвеждана от топлофикационните 
станции и заводските централи.  

Причината за нарасналите разходи на тези енергийни дружества са повишените 
цени на закупуваното от тях първично гориво – природен газ, както и на въгле-
родните емисии. 

Съгласно действащото законодателство с решението на КЕВР прогнозната 
пазарна цена за базов товар от 1.01.2022 г. се измени от 293,37 лв./MWh на  
430,94 лв./MWh.  

В Табл. 2. са показани цените на електрическата енергия по групи производи-
тели. 

 
Таблица 2. 

 

Електрическа енергия, произведена от Цена (лв./MWh) 

Слънчеви централи 395,67 

Вятърни генератори 440,21 

Водноелектрически централи с инсталирана 
мощност до 10 MW 

381,23 

 
Република България, като член на ЕС, съобразявайки се с Протокола от Киото, 

последователно въвежда различни дългосрочни стимули и преференции за използва-
нето на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). 
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1. Системи за производство на електроенергия от PV системи 
Има няколко основни вида системи за захранване чрез слънчева енергия. Пър-

вият вид са самостоятелните системи (PV Stand-Alone System). 
Самостоятелните системи, както подсказва названието им, са енергийни системи, 

проектирани да работят независимо от мрежов източник на електроенергия. Тези 
системи могат да се захранват от различни енергийни източници: вятър, вода, слънце, 
геотермална енергия или от изкопаеми горива и обикновено съдържат някаква форма 
на технология за съхранение на енергия. Тези системи са проектирани да работят на 
място, на което да използват наличните енергийни източници [1]. 

Това е важно особено за отдалечени места без връзка с мрежата или за места, 
където самата мрежа по своята същност е ненадеждна. Самостоятелните системи мо-
гат да са директно свързани с консуматора или да имат акумулаторна батерия. 

Самостоятелните фотоволтаични системи са добър вариант на дистанционни 
станции за зареждане на електрически превозни средства, т.к. тези превозни средства 
се използват все повече през последните години. 

Най-простият тип самостоятелна фотоволтаична система е директно свързана 
система, при която DC изходът на фотоволтаичния модул или масив е директно 
свързан към DC товар (Фиг. 1).  

Тъй като няма съхранение на електрическа енергия (батерии) в директно свърза-
ните системи, товарът работи само по време на слънчева светлина, което прави тези 
конструкции подходящи за обичайни приложения като вентилационни вентилатори, 
водни помпи и малки циркулационни помпи за слънчеви термални системи за отоп-
ление на вода. 

 

 
 

Фиг. 1. Фотоволтаичен модул, директно свързан към товар. 
 

Създаването на акумулаторни  батерии с увеличен капацитет и преносимост на 
база на технологии, базирани на литий, създава условия самостоятелните системи да 
се разглеждат като подобни на мини-мрежи. Тези системи, по същество самостоятел-
ни, които работят като мрежа, могат да осигуряват енергия от множество източници 
за общност, отделена от мрежата.  

Това вероятно в бъдеще ще намира все по-голямо приложение, тъй като отчита-
нето на нелагоприятното въздействието на изкопаемите горива върху околната среда 
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и нарастващите разходи за електроенергия водят да това самостоятелната фотоволта-
ична система да се доказва като по-евтина алтернатива.  

Концепцията за мини мрежи е от голямо значение, тъй като означава, че цели 
общности могат да се захранват автономно. Това, което е по-важното обаче, е въз-
можността цели квартали или малки населени места, които в момента са свързани 
към традиционната мрежа, да се отделят и да работят независимо използвайки фото-
волтаична, вятърна, геотермална или водна енергия, където е възможно, с връзка към 
мрежата като резервно захранване, увеличавайки надеждността на системата.  

В много самостоятелни фотоволтаични системи батериите се използват за съхра-
нение на енергия.  

Скорошен пример за преход към мини мрежи на квартали, свързани с мрежата, е 
опитът на AusNet за изключване на четиринадесет сгради в предградие на град 
Мелбърн и осигуряване на енергия единствено чрез съоръжения за съхранение на 
енергия от фотоволтаици в батерии, с намерението да се демонстрира функционално 
самообслужване на поддържаща мини мрежа – Фиг. 2 [1]. 

Много села в Централна Европа са станали напълно независими от електрическа-
та мрежа чрез „общностна слънчева енергия“, финансов инструмент, в който самата 
общност инвестира в разполагане на слънчева, вятърна и акумулаторна енергия, за да 
осигури своите енергийни нужди, независимо от мрежата. Това се оказа много ус-
пешно в региони в Германия, където много от търговците на електроенергия се кон-
курират с непреодолимото нарастване на енергията, добита от слънчевата и вятърна-
та енергия. 

 

 
 

Фиг. 2. Самостоятелна фотоволтаична система с акумулаторна батерия. 
 

Вторият вид система (PV System with Battery) осигурява електрозахранване и при 
липса на слънчева радиация, тъй като тази система има акумулатор и зарядно устрой-
ство. Акумулаторите осигуряват възможности за пълно разреждане и консумация на 
сравнително малък ток продължително време.  

Съществуват разновидности без и с инвертор, като най-подходящи са оловните и 
никел-кадмиевите акумулатори. Тези системи имат разнообразно приложение: за ос-
ветление на дворове и градини; на знаци и информационни табла по пътищата; за от-
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далечени места – вили, хижи; за маломощни радио-, телевизионни и GSM предавате-
ли; за междинни станции на комуникационни мрежи.  

Батериите на фотоволтаичните системи са подложени на чести процеси на зареж-
дане и разреждане [2]. Оловно-киселинната батерия с дълбоко разреждане обикнове-
но се използва за фотоволтаични приложения. Оловно-киселинните батерии тип гел 
се използват за места, където се изисква работа без поддръжка. 

За преносими приложения се използват никел-кадмиеви или никел-метални хид-
ридни батерии. Животът на батериите варира от 3 до 5 години. Продължителността 
на живота зависи от циклите на зареждане/разреждане, температурата и от други па-
раметри. 

Батериите за фотоволтаични приложения трябва да бъдат проектирани да отго-
варят на следните характеристики: ниска цена; висока енергийна ефективност; дълъг 
живот; лесна поддръжка, здрава конструкция; добра надеждност и по-малко самораз-
реждане; широк диапазон на работната температура. 

Фотоволтаичните самостоятелни или хибридни системи за генериране на елек-
троенергия трябва да съхраняват електрическата енергия в батерии по време на слън-
чево греене, за да осигурят непрекъснато захранване на товара при различни условия 
на околната среда. Ефективността на фотоволтаичната система зависи от дизайна на 
батерията и работните условия и поддръжката на батерията.  

 

 
 

Фиг. 3. Хибридна система с дизелов двигател. 
 

Третият вид са системите с генератор, които освен акумулатор имат генератор с 
дизелов двигател, който се включва се автоматично при разреждане на акумулатора 
[2].  

В световен мащаб има изолирани райони, където достъпът до електрическа мре-
жа е твърде скъп. Малки и средни дизелови генератори се използват за осигуряване 
на електрическа енергия в тези изолирани райони.  

Дизеловите генератори имат ниска първоначална цена, но високи разходи за екс-
плоатация и поддръжка. Дизеловият генератор замърсява околната среда, като произ-
вежда 3 kg CO2 газ за всеки литър дизелово гориво (Фиг. 3).  

Разновидност са хибридните системи, обикновено с по-голяма мощност, в които 
генераторът се включва при повишаване на консумацията дори през деня.  
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Последният, вероятно най-масово използван вид са системите, свързвани към 
електрическата мрежа (PV Connected to Utility Grid).  

Фотоволтаичната система, свързана с мрежата, е тази, при която фотоволтаични-
те панели или масив са свързани към електрическата мрежа чрез инверторен модул, 
което им позволява да работят паралелно с електрическата мрежа. Те не само ползват 
енергия от мрежата при недостатъчна слънчева радиация, но могат да ù доставят та-
кава срещу заплащане, като задължително използват инвертори. 

Пример затакава система e StecaGrid500, която работи с фотоволтаични панели с 
максимална мощност 625 W и осигурява напрежение 220 V. Възможно е и съвместно 
свързване на няколко инвертора за осигуряване на мощност до 3,9 kW. 

Свързаните към електрическата мрежа интерактивните фотоволтаични системи 
са проектирани да работят паралелно и взаимно свързани с нея. Основният компо-
нент в свързаните към мрежата фотоволтаични системи е инверторът или блокът за 
кондициониране на мощността (PCU). PCU преобразува постояннотоковото захран-
ване, произведено от фотоволтаичната матрица, в променливотоково захранване в 
съответствие с изискванията за напрежение и качество на захранването на електри-
ческата мрежа и автоматично спира захранването на мрежата, когато електрическата 
мрежа не е захранена. Създава се двупосочен интерфейс между изходните вериги за 
променлив ток на фотоволтаичната система и електрическата мрежа, обикновено на 
разпределителен панел на място или обслужващ вход.  

Това позволява променливотоковото захранване, произведено от фотоволтаична-
та система, да доставя електрически товари на място или да захранва мрежата, когато 
изходът на фотоволтаичната система е по-голям от търсенето на натоварване на 
място.  

През тъмната част на денонощието и по време на периоди, когато електрическите 
натоварвания са по-големи от изхода на фотоволтаичната система, балансът на мощ-
ността, необходим за натоварванията, се получава от производителя на енергията. 
Тази функция за безопасност се изисква във всички свързани към мрежата фотовол-
таични системи и гарантира, че фотоволтаичните системата няма да продължи да ра-
боти и да се връща обратно в електропреносната мрежа, когато мрежата е изключена 
за обслужване или ремонт [3]. 

Основното предимство на свързаната към мрежата фотоволтаична система е ней-
ната простота, относително ниски разходи за експлоатация и поддръжка, както и на-
малени сметки за електроенергия. Недостатъкът обаче е, че трябва да се инсталират 
достатъчен брой слънчеви панели, за да се генерира необходимото количество мощ-
ност. 

Тъй като системите, свързани с мрежата, вкарват своята слънчева енергия ди-
ректно обратно в мрежата, скъпите резервни батерии не са необходими и могат да 
бъдат пропуснати в повечето проекти, свързани с мрежата. Също така, тъй като този 
тип фотоволтаична система е постоянно свързана към мрежата, консумацията на 
слънчева енергия и изчисленията на размерите на слънчевия панел не са необходими, 
което дава широк набор от опции, позволяващи например, система от едва 1,0 kWh, 
монтирана на покрива, да спомогне за намаляване на сметките за електроенергият 
или много по-голям масив, монтиран на земя, да елиминира напълно сметките за 
електричество [4, 5]. 

През последните години обаче броят на домовете, захранвани със слънчева енер-
гия, свързани към местната електрическа мрежа, се е увеличил драстично. Тези фото-
волтаични системи, свързани към мрежата, имат слънчеви панели, които осигуряват 
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част или дори повечето от нужди от енергия на дома през деня, като същевременно 
са свързани към местната електрическа мрежа през нощта.  

Предимство на тънкослойната технология за производство на фотоволтаични па-
нели е ниската им цена. Освен това, при този тип панели се наблюдава малък спад на 
производителността при нагряване, те работят отлично при разсеяна светлина.  

При същите условия фотоволтаичните панели с кристална структура са ниско 
ефективни, независимо че максималната им производителност за единица площ е до 
два пъти по-висока от тази на некристалните модули. Затова кристалните силициеви 
модули се използват в съчетание с насочващи ги към слънцето системи и допъл-
нително охлаждане, което оскъпява инсталациите.  

Тези особености на различните видове фотоволтаични панели трябва да се отчи-
тат, като за всеки фотоволтаичен проект е необходимо да се формулират оптимални 
технически и инвестиционни решения [6, 7, 8, 9]. 

Фотоволтаичните системи може да са предназначени за самостоятелно захранва-
не без акумулатори. Тези тип системи са подобни на тези за отдаване на електричест-
во, с тази разлика, че не позволяват връщане на енергия в мрежата. Това се постига 
чрез добавяне на допълнително устройство към инвертора, което ограничава връща-
нето на енергия в случаите, когато има голямо производство на енеригя от фотовол-
таиците и малка консумация от електрическите уреди [10, 11].  

При фотоволтаични системи с превключване между два източника консуматори-
те се захранват основно с енергия от панелите. Ако тя не е достатъчна, се добавя 
енергия и от акумулатори.  

Ако инверторът бъде претоварен или зарядът на акумулаторите падне под опре-
делено ниво, системата автоматично превключва към външна мрежа (в случай, че та-
кава е налична). Системата изчаква претоварването да отпадне или акумулаторите да 
възстановят заряда, след което обратно превключва на захранване от инвертора. Ос-
тавен е малък запас от енергия, който може да се ползва като UPS функционалност за 
ограничено време в зависимост от натоварването на системата.  

 

Постигането на максимално количество произведена електроенергия зависи от 
правилния подбор на типа фотоволтаичните панели. От значение са:  

 Технологията на производство на фотоволтаичните панели;  
 Доброто съотношение между общата и дифузната слънчева радиация за кон-

кретно географско място;  
 Спектралните енергийни характеристики; 
 Вземането на решение относно необходимостта от използване на концентра-

тори на слънчевата светлина. 
 

При изграждане на електрическа централа, предназначена единствено за произ-
водство и продажба на електроенергия, акумулаторната батерия би могла да отсъст-
ва. Обикновено системата включва батерия с малък капацитет, която осигурява не-
прекъсваемо оперативно напрежение.  

При слънчевите централи товарът на постояннотоковите шини се интерпретира 
като собствени нужди на централата. В този случай не е необходимо инверторът да е 
обратим. Поставят се обаче много по-сериозни изисквания към качеството на про-
менливотоковата електроенергия, която той осигурява. 

Направените пазарни прогнози свидетелстват, че в бъдеще броят на фотоволтаич-
ните системи по покривите и фасадите на сградите непрекъснато ще се увеличава 
[12, 13, 14].  
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Когато консумацията е малка и има достатъчно слънчева светлина, енергията от 
фотоволтаичните панели ще се отдава в електрическата мрежа, а в часовете на вър-
хово потребление ще се консумира енергия от мрежата. През нощта инверторът, 
работещ в изправителен режим, ще осигурява подзаряд на батерията. Техническите 
проблеми, възникващи при работа на голям брой подобни маломощни разпределени 
генератори, в момента са обект на сериозно изследване [15, 16, 17]. 

От особена важност е да бъдат оптимизирани не само на енерготехническите, но 
и инвестиционно-икономическите параметри на всеки проект. Затова такива проекти 
се разработват в четири фази. 

 
II. Алгоритъм за изпълнение на фотоволтаични проекти 
 

2.1. Техническа оценка  
 

При извършване на този вид оценка трябва да бъдат изяснени основни въпроси, 
свързани с:  

 Вида на проекта;  
 Източниците на финансиране; 
 Факторите, ограничаващи изпълнението на проекта; 
 Очакваното количество генерирана електрическа енергия.   

 
Фиг. 4. 

 

При тази оценка е особено важен резултата от слънчевия одит (Фиг. 4). 
 

Първата фаза изисква анализ и сравнение на количеството на слънчевата радиа-
ция за място с определени географски координати с известни многогодишни статис-
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тически данни за слънчевото греене в дадения район. Това е т.н. слънчево енергиен 
одит (Соларен одит). 

За целта се вземат под внимание данните за средногодишното количество на 
слънчево греене за България и средногодишния ресурс на слънчевата радиация. 

Другите фактори, влияещи в най-голяма степен на количеството произведена 
електрическа енергия са наклона на фотоволтаичните модули и тяхната ориентация. 
Тези фактори не бива да се считат за маловажни, защото именно те се вземат под 
внимание при монтажа на фотоволтаичните панели. От тях до голяма степен зависи 
дали и колко електроенергия ще произведа фотоволтаичната електроцентрала. Тези 
параметри са различни за различните географски ширини. 

Спектралният състав на слънчевото греене и интензивността на всяка отделна 
честотна лента от слънчевите лъчи (вълни) имат съществено значение за оптималния 
избор на фотоволтаичните панели. Не по-малко важно е да се определи прозрачност-
та на атмосферата за слънчевата светлина, както и промяната на достигащата до зе-
мята слънчева енергия при различен наклон на слънчевите лъчи. 

Когато слънчевата радиация е ориентирана под ъгъл, различен от 900, тя преми-
нава през по-голяма атмосферна маса, в сравнение със случаите, когато попада пряко 
върху фотоволтаичните панели под прав ъгъл спрямо повърхността им (когато лъчи-
те от слънцето са насочени пряко към центъра на земното кълбо и мислено премина-
ват през панела). 

Друг съществен елемент на слънчево-енергийния одит е определянето на съотно-
шението на пряката слънчева и дифузната слънчева радиация, падаща върху конкрет-
на географска област. То е от решаващо значение за избора на оптимални следящи 
слънцето системи.  

Модулите се монтират на фиксирани или на въртящи се конструкции (платфор-
ми). За средните географски ширини се използват по-малки платформи, в рамките на 
1020 m2. Чрез сезонно ръчно променяне на наклона на фотоволтаичните модули 
средногодишната им производителност може да се увеличи в рамките на 410 % в за-
висимост от географските координати на мястото на разполагането им. 

При системи, които осигуряват ежедневно следене на слънцето (от изток, през 
юг, до запад) производителността може да се увеличи с до 30% за много райони от 
територията на България.  

При допълнително използване на плоски слънчево-концентриращи системи го-
дишната производителност на конвенционалните  фотоволтаични панели може да се 
увеличи над два пъти. 

Втората по важност стъпка е дали има терен за изграждане на фотоволтаична 
централа. При липса на терен за изграждане на фотоволтаична централа, вариантите 
са закупуване на терен, учредяване на вещно право (право на строеж) или дългосро-
чен наем на такъв. При възможност е препоръчително в договора да се впише клауза, 
която не позволява бъдещо изграждането на сгради, съоръжения и инфраструктора, 
които могат да засенчат фотоволтаичните панели, респективно, да намалят производ-
ството на електроенергия.  

След получаване на виза за проектиране от съответната община и в зависимост от 
вписаните в нея параметри, са формулира инвестиционното намерение според пред-
видената мощност, както и това, дали системата ще бъде автономна или не.  

При изграждане на неавтономна централа, на която мощността надвишава 30 kW, 
е необходимо внасяне на искане за проучване на условията за присъединяване към 
електро разпределителната мрежа в съответното електроразпределително дружество. 
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След това е необходимо да се сключи предварителен договор с електроразпредели-
телното дружество, обслужващо района, в който ще се изгражда фотоволтаичната 
централа. 

В случай, че се изгражда атономна фороволтаична централа с мощност до 30 kW 
се внася искане за проучване на условията за присъединяване към електроразпреде-
лителната мрежа в съответното електроразпределително дружество и предварителен 
договор с електроразпределително дружество не е необходим.  

Следващите стъпки при изграждане на фотоволтаичната централа са проектира-
не, получаване на разрешение за строеж от съответната община, сключване на окон-
чателен договор с електроразпределително дружество, обслужващо района, в който 
ще се изгражда фотоволтаичната централа. 

След приключване на част от административното изграждане на фотоволтаична-
та централа, започва физическото изграждане. Доставя се необходимото оборудване, 
монтира се и след приключване на монтажа се извършват 72 часови проби от съот-
ветното електроразпределително дружество.  

При успешно изпитване на системата се издава удостоверение за въвеждане в 
експлоатация. Въвеждането в есплоатация е основание за включване на окончателен 
договор за изкупуване на произведената електроенергия. 

 
2.2. Оценка на законовата осъществимост и планиране на сроковете на изпълне-

ние на фотоволтаичните проекти 
 

Оценката на законовата осъществимост изисква съобразяване с нормативната 
уредба в България. Следва се набор от административни и разрешителни процедури, 
през които преминава инвестиционното предложение. 

 
2.3. Структура на работните пакети  
 

Има голям брой дейности, определящи последователността при изпълнение на 
проекта, такива като: 

 Определяне на вида и мощността на фотоволтаичната централа; 
 Определяне на мястото на изграждане и типа на терена; 
 Придобиване право на строеж и начин на присъединяване; 
 Условия на експлоатация; 
 Използването на произведената енергия (за собствени нужди или за продаж-

ба) и др.  
 

При наличие на съоръжения ниско напрежение мощности до 400 kW се присъе-
диняват на ниво ниско напрежение, при мощности над 400 kW всички централи се 
присъединяват на ниво средно напрежение 20 kV, като изграждането на трафопоста е 
за сметка на инвеститора. 

 
2.4. Определяне на сроковете за изпълнение 
 

Целта е да се определи продължителността на всяка от предвидените дейности, 
като се търсят начини за оптимизиране на сроковете за изпълнение и се сведе до 
минимум времето, през което произведената енергия няма да може да се използва 
или да носи доходи. 

 

Финансовата оценка на фотоволтаичните проекти изисква определянето/прогно-
зирането на следните входящи икономически величини:  

 Инвестиционни разходи (разходи за придобиване); 
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 Разходи, свързани с предварителните проучвания, проектирането, закупуване-
то на фотоволтаичните модули и спомагателни елементи, доставката на обо-
рудването и съоръженията, използваната земя (при наземни проекти); 

 Разходи за строителството, монтаж, присъединяване към мрежата и пускане в 
експлоатация на централата, както и разходите за управление и администрация.  

 

Инвестиционните разходи формират основния разходен компонент на тези про-
екти (около 8090% от всички разходи).  

Тяхното планиране е особено важно, тъй като имат дългосрочен ефект върху ре-
зултатите от проекта и е целесъобразно периодът на дейностите, свързани с капита-
лови разходи, да се минимизира. 

 

Основните приходи, които могат да бъдат получени след изграждане на фотовол-
таичната система, са следните: 

 Приходи от продажба на електрическата енергия по преференциална цена – 
при проектите за продажба на електроенергия на мрежовия оператор (при 
малки инсталации до 30 kWp) това са основните годишни постъпления. Раз-
мерът на приходите се определя от генерираната електроенергия, размера на 
нетното специфично производство, въз основа на което са определени префе-
ренциалните цени, и от фиксираната от КЕВР цена на изкупуване, действаща 
към датата на сключване на договора. Цената на енергията не се изменя за 
срока на договора за изкупуване, като след изтичането му преференции не се 
предоставят. Годишното електропроизводство зависи основно от технико-
икономическите характеристики на фотоволтаичната централа и от природ-
ните условия; 

 Приходи от продажбата на произведената енергия по цени и при условия, рег-
ламентирани в договора за доставка на електроенергия. Тона са приходи от 
проектите за продажба на електроенергия на свободния пазар. Размерът на 
приходите зависи главно от договорните клаузи и от генерираното количество 
електроенергия; 

 При проектите за собствено потребление годишните икономии се равняват на 
спестените разходи за електроенергия от други ресурси, в т.ч. разходи за го-
риво, транспортни разходи, годишен еквивалент на инвестиционните разходи 
за изграждане на инфраструктура, намалените разходи за пренос и разпреде-
ление на енергията и др. 

 

Независимо от вида на фотоволтаичната централа към текущите приходи е пре-
поръчително да се отчетат и спестените въглеродни и други вредни емисии. 

Дисконтовият фактор (нормата на възвръщаемост на инвестицията в %) зависи от 
множество фактори, сред които очакваната доходност без рисковите инвестиции, 
риска на конкретния проект, финансовия климат в страната, дела на собствения и 
заемния капитал в общия финансов ресурс, изискванията на конкретния инвеститор, 
нормата на възвръщаемост на алтернативни проекти и др.  

 

Анализът показва, че основните видове фотоволтаични панели, който се използ-
ват за изграждане на фотоволтаичните централи в България са следните:  

 Suntech STP250S-20/Wd – 250 Wp; 
 Q-Cells Q.Base 230 – 230 Wp;  
 Suntech STP180S-24/Ac – 180 Wp;  
 Kaneka K 60 – 60 Wp;  Sulfurcell SCG50-HV – 50 Wp;  



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                     том XLVI, 2022 
 

95 

 Sunflower SF 175M – 175 Wp;  
 Sanyo HIP-205 NHE 5 – 205 Wp;  
 Suntech STP180-24/Ac – 180 Wp;  
 Sinski PV SPV195M-24 – 195 Wp;  
 JinkoSolar JKM-235P – 235 Wp; 
 PhonoSolar PS250M-20/U. 
 

Остатъчна стойност на модулите следва да бъде предвидена в размера на крайния 
паричен поток по проекта – те могат да бъдат рециклирани и материалите използвани 
отново.  

По данни на Българската фотоволтаична асоциация в един кристален модул има 
средно 16.6 kg стъкло и 2.3 kg алуминий, а при продажбата на рециклираните мате-
риали приходът, който може да се генерира, надвишава сумата от 2,000 €/t. 

Тъй като изходните данни, използвани при оценката на икономическата ефектив-
ност на фотоволтаичния проект, имат прогнозен характер и техните стойности крият 
определена степен на вероятност и риск, необходимо е интегриране на рискова 
компонента в анализа на инвестиционното решение. 

 
III. Изследване годишната производителност на PV-централи с различна 

инсталирана мощност 
 

Изследването на производителността на панелите се проведе при наблюдение на 
производствените параметри на няколко фотоволтаични централи, изградени в раз-
лични географски райони на територията на Република България с обща инсталирана 
мощност 80 kWp, 1203 MWp.  

 
3.1. Фотоволтаична система тип ON-GRID с обща инсталирана мощност 80 

kWp (област Стара Загора).  
 

Централата е в експлоатация от 07.01.2013 г. 
Централата е изградена с помощта на 320 броя поликристални фотоволтаични 

модули от типа Suntech STP250S-20/Wd с мощност 250 Wp всеки. Монтажът е изпъл-
нен върху стационарна земна конструкция, която е ориентирана на юг (190°).  

Ъгълът на монтаж на модулите е 20°. Панелите са обединени в стрингове, които 
са свързани към пет броя мрежови инвертори тип SMA Sunny Tripower 15000TL-10. 

Ефективността на модулите достига до 15.4% благодарение на усъвършенствана 
клетъчна технология.  

Антирефлекс хидрофобният слой е с по-високо поглъщане на светлината и задър-
жане на минимално количество повърхностен прах, има отлична производителност 
при условия на по-слаба слънчева радиация.  
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Фиг. 5. Годишно производство от 1 kWp инсталирана мощност на фотоволтаична 
централа с поликристални модули от система 80 kWp. 

 
Модулите са сертифицирани да издържат на силен вятър (3800 Pa) и сняг  

(5400 Pa). Работният им температурен диапазон е в граници -40 °C - +85 °C. 

 

 
 

Фиг. 6. Месечно производство на електроенергия в проценти  
спрямо общото производство. 

 
На Фиг. 5 е представена производителността на централата по години в относи-

телни единици. Видно е, че производството на електроенергия е силно зависимо от 
климатичните и часови фактори. 
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3.2. Фотоволтаична система тип ON-GRID с обща инсталирана мощност  
1203 MWp (гр. Пазарджик). 

 

Фотоволтаичната централа е изпълнена с помощта на 5232 броя  монокристални 
фотоволтаични модули с мощност 230 Wp, тип Q-Cells Q.Base 230.  

Централата е в експлоатация от 10.11.2012 г. 
Модулите са монтирани на стационарна земна конструкция, която е ориентирана 

на ЮГ (182°). Ъгълът на монтаж на модулите е 23°.  
Фотоволтаичните панели са групирани в стрингове, които са свързани към два 

централни инвертора тип SMA Sunny Central 500 CP. 
Фотоволтаичните панели Q-Cell Q.BASE 230 Wp имат висока производителност 

при условия на слаба осветеност, съвместими са с всички мрежови инвертори, тест-
вани са срещу сняг и вятър с натоварвания до 5400 Pa, имат закалено стъкло и устой-
чива на огъване рамка. Дългосрочна устойчивост на атмосферни влияния се гаранти-
ра с интегрирани дренажни отвори в рамката. Работният им температурен диапазон е 
в граници -40 °C - +85 °C. 

 

 
 

Фиг. 7. Годишно производство от 1 kWp инсталирана мощност на фотоволатична 
централа с монокристални модули  от система 1203 MWp. 

 
На Фиг. 7 е представена производителността на централата по години в относи-

телни единици. От нея се вижда, че производството на електроенергия е силно зави-
симо от климатичните и часови фактори. Освен това се наблюдава обща тенденция 
на спад на производителността през годините. 

 

На Фиг. 8 е показано месечното производство на фотоволтаичната централата в 
проценти общото производство. 

Видно е, че производството на електроенергия силно зависи от климатичните 
условия. Най-малко електроенергия е произведена през месец ноември, а най-много – 
през месец август. 
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Фиг. 8. Месечно производство на електроенергия на система 1203 MWp  
в проценти спрямо общото производство. 

 
 

3.3. Фотоволтаична система тип ON-GRID с обща инсталирана мощност  
60 KWp (гр. Габрово).  

  
Централата е изградена с 370 броя панели, различни по тип, основно монокрис-

тални: 
 95 x Suntech STP180S-24/Ac; 
 48 x Kaneka K 60; 
 16 x Sulfurcell SCG50-HV; 
 7 x Sunflower SF 175M; 
 18 x Sanyo HIP-205 NHE 5; 
 6 x Suntech STP180-24/Ac; 
 180 x Sinski PV SPV195M-24. 
 

Фотоволтаичните модулите са монтирани на стационарна земна конструкция, 
която е ориентирана на юг (174°). Ъгълът на монтаж на модулите е 30°.  

Панелите са групирани в стрингове, които са свързани към четири броя мрежови 
инвертори тип  SMA Sunny Tripower 15000TL-10. 

Централата е в експлоатация от 10.01.2008 г. 
 

На Фиг. 9 в относителни единици е представено производството на електроенер-
гия по години. От нея се вижда, че производството на електроенергия е силно зависи-
мо от климатичните и часови фактори. Освен това се наблюдава обща тенденция на 
спад на производителността през годините. 
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Фиг. 9. Годишно производство от 1 kWp инсталирана мощност на фотоволтаична 
централа, изпълнена с различни по тип панели с мощност 60 KWp. 

 
 

На Фиг. 10 е представено месечното производство на фотоволтаичната централа 
в проценти спрямо общото производство. Видно е, че производството на електро-
енергия силно зависи от климатичните условия, като най-слабия месец е декември, а 
най-силният – месец август. 

 

 

Фиг. 10. Месечно производство на електроенергия на централа с мощност система 
60 КWp в проценти спрямо общото производство. 
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3.4. Фотоволтаична система тип ON-GRID с обща инсталирана мощност  
3288 kWp (гр. Димитровград).  

 

Централата е в експлоатация 2013 г.  
Изпълнена е с помощта на 13992 броя поликристални фотоволтаични модули с 

мощност 235 Wp, тип JinkoSolar JKM-235P. Модулите са монтирани на стационарна 
земна конструкция, която е ориентирана на юг. Ъгълът на монтаж на модулите е 28°.  

Фотоволтаичните панели са групирани в стрингове, които са свързани към цент-
рални инвертори. 

На Фиг. 11 е показана производителността на централата по години в относител-
ни единици. От нея се вижда, че производството на електроенергия е силно зависимо 
от климатичните и часови фактори.  

При тази централа се наблюдава обща тенденция към увеличаване на производст-
вото, която се дължи на подмяна на част от панелите с по-ефективни. 

 
 

 

Фиг. 11. Годишно производство от 1 kWp инсталирана мощност,  
с поликристални модули  от система 3288 MWp. 

 
IV. Изследване на дневната продължителност на работа на фотоволтаична 

централа 
 

Обект на изследването е фотоволтаична централа, инсталирана в околностите на 
гр. Бургас. Централата е предназначена за задоволяване на собствени нужди за бито-
ва консумация, както и нуждите на търговски обект. 

Изградена е от 40 броя поликристални фотоволтаични модули 250 Wp, тип 
PhonoSolar PS250M-20/U.  
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Модулите са монтирани на покрив. Ориентацията на фотоволтаичните панели 
следва тази на скатовете на покрива, съответно изток/юг/запад.  

Ъгълът на монтаж на модулите е 32°. 
Разстоянието между панелите и керемидите на покрива е в рамките на 120 mm. 

Панелите са групирани в стрингове, които са свързани към мрежов инвертор с мощ-
ност 10 kW, тип Fronius Symo 10.0-3-M.  

Началото на експлоатация на системата е от 2018 г. 

 
4.1. Изследване на дневната продължителност на работа на фотоволтаичните 

панели. 
 

При изследването бяха установени часовете, при които централата стартира рабо-
та за три месеца, за период от четири години (Фиг. 12).  

 

 

Фиг. 12. Изменение на началния час на работа  
на фотоволтаичните панели. 

 
Климатичните промени през последните години рефлектират и върху производ-

ството на електроенргия от фотоволтаични централи.  
През изминалата година се наблюдава сравнително по-късен час на започване на 

производство на електроенергия спрямо предходните години.  
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Фиг. 13. Изменение на крайния час на работа на фотоволтаичните панели. 
 
На Фиг. 14 е представена усреднената продължителността на работния часови 

диапазон на панелите за няколко години. 
 

 

 
Фиг. 14. Изменение продължителността на работния часови диапазон. 

 
Интересен факт се наблюдава при анализа на продължителността на работния ча-

сови диапазон. За последната година име повишаване на работния диапазон през ме-
сеците май и септемри спрямо предходната година, а спрямо 2018 и 2019 г. се наблю-
дава спад на продължителността на работния часови диапазон.  
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Друг интересен факт е, че през изминалата 2021 г. се наблюдава най-ниска про-
дължителност на работа в зимния период, спрямо предходните 3 години.  

Направеният анализ на получените резултати показва леко изменение през годи-
ните в посока на намаляване на часовия работен диапазон, респективно, увеличаване 
на часа на стартиране и намаляване на часа на приключване на ефективната работа на 
панелите. 

 
4.2. Изследване на дневната отдадената мощност от фотоволтаичната 

централа.  
За изследването бяха избрани характерни дати:  
 08.01.2020 г. – на тази дата е измерена най-ниската температура за годината; 
 21.06.2020 г. – на тази дата светлата част на деня е била с най-голяма продъл-

жителност; 
 1.7.2020 г. – на тази дата централата е произвеждала най-много енергия; 
 31.07.2020 г. – на тази дата е измерена най-високата температура за годината; 
 31.10.2020 г. – на тази дата централата е произвеждала най-малко енергия; 
 21.12.2020 г. – на тази дата светлата част на деня е била с най-малка продъл-

жителност. 
 
Резултатите от изследването са показани на Фиг. 1520. 
 

 
 

Фиг. 15. Получена мощност от централата – контролен ден: 8.01.2020 г. 
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Фиг. 16. Получена мощност от централата – контролен ден: 21.06.2020 г. 
 
 

 
 

Фиг. 17. Получена мощност от централата – контролен ден: 01.07.2020 г. 
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Фиг. 18. Получена мощност от централата – контролен ден: 31.07.2020 г. 
 
 

 
 

Фиг. 19. Получена мощност от централата – контролен ден: 31.10.2020 г. 
 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                     том XLVI, 2022 
 

106 

 
 

Фиг. 20. Получена мощност от централата – контролен ден: 21.12.2020 г. 
 

Изследвано е и общото производство за един и същи период на две фотоволтаич-
ни централи, изградени с фотоволтаични панели, произведени по различна технология.  

 

 
 

Фиг. 21. 3D графика на годишно производство от 1 kWp поликристални панели  
от система 80 kWp, монтирана в Стара Загора. 

 
На Фиг. 21 са представени получените резултати от производството на електро-

енергия по месеци, за периода 20132021 г. за фотоволатична централа монтирана в 
гр. Стара Загора. Централата е изградена с помощта на поликристални панели.  
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Фиг. 22. 3D графика на годишно производство от 1 kWp монокристални панели  
от система 1203 MWp, монтирана в Пазарджик. 

 
На Фиг. 22 са представени получените резултати от производството на електро-

енергия, по месеци, за периода 20132021 г. за фотоволтаична централа, монтирана в 
гр.Пазарджик. Централата е изградена от монокристални панели.  

Фиг. 21 и Фиг. 22 показват годишната промяна на производителността на фото-
волтаични центраи, изградени от различен тип модули – поликристални и монокрис-
толни. 

Видно е, че и при двете централи се наблюдава минимално стареене на панелите, 
като то е по-силно изразено при централата с монокристални панели. 

За да може да се установи дали тази тензденция ще се запазва, необходимо е наб-
людението върху работата на фотоволтаичните централи да се проведе за по-дълъг 
експлоатационен период [18, 19]. 

 
Заключение 

 

От направените проучвания и практически изследвания може да се направят 
следните изводи: 

 Производството на електроенергия от фотоволтаичните централи силно зави-
си от климатичните, метеорологични и сезонни условия. Това означава, че 
производството на електроенергия и количеството на електроенергията, пода-
вана към системата, трудно могат да бъдат планирани. На производството от 
фотоволтаични централи не може да се разчита като на производство от 
структоро определящи централи;  

 Ефективността на изследваните панели се запазва в известен период от време 
с тенденция на намаляване във времето;  

 Анализът и получените практически резултати показват наличие на по- 
интензивно стареене при монокристалните модули, поради влошаване на ха-
рактеристиките на проводящите повърхности;  
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 При изследване на температурната зависимост на производството на електро-
енергия се наблюдава по-добра производителност на монокристалните панели 
при слънчево и хладно време, докато при поликристалните панели при слън-
чево и горещо време производителността се запазва;  

 Ефективността и производителността на фотоволтаичните централи зависи и 
от това до колко коректно е спазена технологията при проектиране и начин на 
монтаж на панелите; 

 Ефективността на работа и минимизирането на загубите от фотоволтаични 
централи зависи и от правилният подбор на стринговото напрежение и ко-
ректната настройка на инвертора. 
 

Получените резултати показват, че при производството на електроенергия от фо-
товолтаични централи е необходимо да се работи в три основни направления: 

 Удължаване на часовото време за работа на централата, например, чрез мон-
таж на панели, ориентирани в различни географски посоки и под различен 
ъгъл; 

 Присъединяване на консуматори чрез интелигентни системи за управление на 
енергийните потоци, така че енергията да се консумира приоритетно в момен-
та на нейното добиване; 

 Разработване и внедряване на технологии за акумулиране на свръхпроизведе-
ната енергия. 

 

Чрез разработването и внедряване на такива технологии технологии, може значи-
телно да бъде повишена ефективността на добив на енергия от фотоволтаични  цент-
рали. 
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СТАДИЯТ НА ОГЛЕДАЛОТО И НЕГОВАТА ВРЪЗКА  
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THE MIRROR STAGE AND ITS RELATION TO HOSPITALISM 

AND INSTITUTIONAL CARE 
 

Diana Andonova Tsirkova 
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Abstract: The mirror stage postulated by Jacques Lacan is structuring for the infant's 
mental life. The presence of the maternal other, in the role of Big Other, bearer of all 
signifiers, is an indispensable component of passing through the ordeal of the mirror. Who 
can step into this position of maternal other and what are the prerequisites for someone 
who cares for babies in an institution to take it? The reasoning in this text is aimed at 
finding a connection between the hospitalism described by René Spitz and the difficulties in 
the mental development of children raised in institutions during the totalitarian society. 
 
Key words: mirror stage, hospitalism, the Other, institutional care, totalitarian society 

 
 

През лятото на 2019 г. започна моята работа с няколко колеги, които имат инте-
рес в областта на детската психоанализа и въпроса за мястото на детето по времето 
на тоталитарния режим в България1. Една от темите, които много дълго ни занимава-
ше бе защо в институциите за бебета и малки деца в България е имало толкова много 
хоспитализъм? Защо случаите на хоспитализъм продължават и в наши дни, въпреки 
промените? Документални филми за деца от институции в България, Румъния и бив-
ши съветски републики служат за илюстрация на това страдание, напълно преодоля-
но в края на 60-те години на 20 век, в страните от Западна Европа. 

Един от възможните подходи към осмисляне на този феномен е да изследваме за-
раждането и структурирането на психичния живот на бебето, във връзка с преминава-
нето през стадия на огледалото, така както го дефинира Жак Лакан, депресивността 
на майката и институционалната грижа. 

 
В благоприятния случай на преминаване през стадия на огледалото 
Стадият на огледалото не е даденост, която е гарантирана за всяко бебе. Има ус-

ловия за зараждането на психичния живот, които ще разгледаме като необходимост в 
живота на бебето преди стадия на огледалото. 

 
 

                                                            
1 Работната група е част от дейностите в групи и картели на Асоциация „Българско психоана-
литично пространство“. 
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Преди стадия на огледалото 
Връзката на бебето с майката е от анаклитичен (опорен) вид. В началото новоро-

деното е потопено в хомогенното Реално, тъй като все още няма означаващи, които 
да въведат прекъсвания [5]. В това хомогенно Реално съществуват привилегировани 
форми – майката е една такава форма. Поради своята неврофизиологична незрялост 
новороденото не може да избяга или да се защити  от усещанията, които нахлуват от-
вън и отвътре и които създават напрежение. То има само един път и това е пътят на 
моторното разтоварване – плачът. В началото стойността на бебешкия плач е единст-
вено моторно разтоварване. Майката е тази, която превръща плача в апел – тя опре-
деля плача като глад, жажда, умора и т.н. Тогава тя представя обекти – гърда, глас, 
поглед. От гледна точка на бебето това са привилегировани форми – „усещам глада и 
се появява тази привилегирована форма, която дава храна и ме кара да се чувствам 
удовлетворен“. Но тази привилегирована форма – майката – присъства и отсъства и 
затова Ален Вание ще ни каже, че в началото на връзката майка-бебе, майката е изця-
ло Символична. Скоро обектите, които майката представя се превръщат в символи, 
добиват символична стойност, „защото майката е въвела детето в кръга на искането. 
В него обектите, които отговарят на искането се превръщат в обекти, които отговарят 
на искането за любов, тъй като всяко искане е искане за любов“ [5]. Ако обектите 
придобият символична стойност, майката става Реална. Тя става Реална по две при-
чини – от една страна защото е всемогъща, от друга страна е разпръсната на части. 
Това напълно съответства на примитивния психичен живот на бебето, което на този 
етап също е всемогъщо и разпръснато на части. Майката, става от една страна пот-
върждение на усещането за съществуване и от друга, източник на загадъчния, ениг-
матичен Голям Друг. 

„В майката бе съсредоточено не само всичко прелестно, не само сладостния син 
обичащ поглед, а и прелестната, обещаваща щастие усмивка, ласкавото утешение; в 
нея бе, някъде под прелестните обвивки, също и всичко страшно и тъмно, цялата 
жажда, целия страх, всички грехове, всичката жал, всяко раждане и всяка обреченост 
на смърт.” [8:61]  

 
Образът на тялото преди стадия на огледалото 
Напълно зависимото от майка си кърмаче, изгражда образ за своето тяло, който е 

основан на усещания, нагонни напрежения и задоволявания. Това е момент от пси-
хичния живот, когато не съществува вън и вътре, бебето не съзнава своите граници, 
кожата все още не играе роля на гранична повърхност и гърдата проникваща в тялото 
му, в отговор на глада, като че ли е част от самото него. По същия начин, кърмачето 
се чувства обгърнато и едновременно проникнато и изпълнено от гласа на майка си, 
подобна е динамиката на погледа, усещанията при къпане, които то все още не може 
да възприеме като нещо извън себе си. „Тези майчини обвивки са като предвестник 
на органичните усещания, които по-късно ще го свържат с вътрешността на тялото 
му.“[6:138]  Вътрешните неразположения биват успокоени от майчините жестове и 
ние знаем, че тревожността на майката може да проникне и да предизвика колики 
при кърмачето. Според П. Деларош, този предогледален стадий е едновременно мо-
дел на натрапливата и параноичната връзка и образ на изгубения рай. [6] 

 
Структура на самия стадий на огледалото 
Между 6 и 18 месец се наблюдава един специфичен момент в поведението на де-

цата пред огледалото, забелязан от Ч.Дарвин, Анри Валон и други изследователи. 
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Лакан развива концепта си за стадий на огледалото в три текста: „Стадия на огледа-
лото и неговата роля при формиране функцията на Аз-а“ от 1949; „Бележки относно 
доклада на Даниел Лагаш. Психоанализата и структурата на личността“ от 1958; и 
Семинар 8 „Трансферът“ от 1960-61[4]. Трите елемента от стадия са представени в 
текста „Бележки относно доклада на Даниел Лагаш“: 

1. Майката представя детето пред огледалото, но детето не може да се иденти-
фицира с образа в огледалото без посредничество. Ще наблегнем на това, че 
някой, един друг, който е в майчина позиция и в този момент в позиция на 
Голям Друг, трябва да отнесе детето към огледалото. Не простото поднасяне 
на бебето към огледалото и произнасянето на думите „Това си ти….“ ще оси-
гури преминаването през този стадий, а специфичната връзка, която вече е из-
градена между майчиния Друг и бебето, преди стадия на огледалото. Връзка, 
която е белязана от кръга на искането. 

2. В този момент детето изоставя образа и се обръща към майката, която го назо-
вава – това е отнасяне към първичното назоваване. Майката дава името, су-
бектът се отчуждава/алиенира/ в това име. Едно означаващо е излязло от Го-
лемия Друг. Това означаващо го прави непълен, защото вече е излязло от не-
го, Майката е непълна. Това означаващо ще представлява субекта на детето 
пред едно друго означаващо – майката.  

3. Когато детето отново се обърне към огледалото, образът, който е бил там, ве-
че го няма. Преди това детето се е схващало като същество, което е пълно, ця-
лостно, но преминавайки през посредничеството на Големия Друг, то вече не 
е такова, защото е отчуждено, получило е идентификация в този Голям Друг. 
Цялото поле на огледалото е преминало в полето на  Големия Друг. 

 

Така една въображаема идентификация, която се отнася към цялото, към формата 
в огледалото, свързана с една символична идентификация, посредством означаващо-
то /името/, което ги е свързало и на трето място, това е белегът на желанието на май-
ката. Детето, обръщайки се към нея, улавя в погледа й, в нейния глас, че представля-
ва нещо за нея, но всъщност не знае какво. И точно тук е началото на въпроса: Кой 
съм аз? Какво съм аз за майка ми?  

В тези три такта на опита с огледалото има едно символично завързване, което 
идва от назоваването /номинацията/, има едно имагинерно – което идва от образа 
/формата/ и остава нещо от реалното – това е този въпрос: Какво съм аз в желанието 
на Големия Друг? 

 
След стадия на огледалото 
Кои са „придобивките“ за психичния живот, след опита от огледалото, които ще 

позволят по-нататъшното му структуриране: 
По отношение образа на тялото: 
Използвайки оптичната схема с вдлъбнато и плоско огледало, Лакан илюстрира 

двата типа образи реален i (a) (отпреди опита с плоското огледало, образа на тялото) 
и виртуален (огледален) образ i`(а), който е изцяло в полето на Големия Друг. Имен-
но виртуалният образ ще покрие реалния, ще въведе телесните граници. Границата на 
кожата ще образува нова обвивка, обвивката на собственото Аз, която ни  позволява 
да кажем: „Този тук съм аз“, т.е. да идентифицираме образа с Аза. Припокриването 
на двата образа ще направи невъзможен достъпа до вътрешността на тялото, ще се 
локализират ерогенните зони. 
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По отношение на психичните инстанции: 
Опирайки се върху тези два насложени един върху друг образа, Лакан извежда 

две психични инстанции, които записва като Аз-Идеал-Аз. Тази нарочно неточна 
формулировка заради преходността, означава все пак, че Идеалният Аз, който е въоб-
ражаема структура, е по скоро от страната на реалния образ i(a), докато Идеалът на 
Аза, който символизира връзката Символично-Въображаемо, се намира от страната 
на огледалния образ i`(а) 

Трите регистъра на психично структуриране Реално, Въображаемо и Символично 
се захващат, правейки възможно ограничаването на насладата и произвеждането на 
смисъл. 

От казаното дотук можем да изведем два важни елемента, без които стадият на 
огледалото няма да бъде прекосен и да доведе до структурообразуващите промени в 
Аза: 

а) Предварителните условия, включващи превръщането на Символичната майка в 
Реална и задвижването на кръга на искането у бебето 

б) Присъствието на Голям Друг, който е способен да служи като опора за изграж-
дането на двата образа – телесен и огледален, за тяхното припокриване и учленяване-
то на Азовите инстанции – Идеален Аз и Идеал на Аза. 

 
Депресивната майка  
Тези две важни условия не могат да бъдат изпълнени, когато майката е депресив-

на или меланхолична. Тя не може да задвижи кръга на искането, не може да се пози-
ционира като Голям Друг. „Този въплътен Друг се е срутил“ [3]. Майката, не може да 
се любува на себе си и на своето дете, не може да види от позицията на един идеал 
неговия съвършен, фалицизиран образ, не може да го ситуира като обект, причина за 
желанието /обект а/. 

Ако не се появи заместваща майчина фигура, Идеала на Аза не се конституира, 
бебето не може да закрепи чувството за себе си и да го свърже с признаването и 
одобрението на Големия Друг. Съдбата му ще бъде да се оттегли в един свят, където 
ще брани примитивните, разпокъсани и преди всичко сензорни парчета от усещане за 
съществуване. 

 
Институционализираната майчина грижа   
В края на 40-те години, Рене Шпиц е бил заинтригуван от публикации, които 

съобщават за огромен процент починали деца, отглеждани в домове за изоставени 
деца. Съобщава се за случай, в който 100% от децата в такъв дом умират от инфекци-
озни заболявания [1]. В същото време смъртността сред общата популация от същите 
заболявания е 0,5 %. Шпиц започва да се интересува от възможни психични причини, 
влошаващи здравословното състояние на децата. Така той открива хоспитализма и 
анаклитичната депресия – две тежки психични страдания в бебешка възраст. Още в 
първите две публикации, посветени на хоспитализма, Рене Шпиц посочва, че бебета-
та до 1,5 години са най-застрашени от хоспитализъм [2]. 

Трябва да обърнем внимание, че това е възрастта, която съвпада със стадия на 
огледалото. Институционалната грижа проблематизира преминаването през този ста-
дий. 

На първо място ще отбележим провала, в изпълнението на предварителните усло-
вия, който често се наблюдава в тези институции. Причините за това, произтичат от 
устройството и функционирането им. През различни периоди на тоталитарното об-
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щество те са наричани по различен начин, например: „Дом майка и дете“, „Дом за 
медико-социални грижи“ и са изцяло подчинени на хигиенно-диетичното разбиране 
за отглеждане на бебето. Липсата на специализирани знания и подкрепа за персонала, 
оставя човешката субективност на всеки от грижещите се сама срещу страданието. 
Законовата уредба по времето на социализма, съдейства за изоставянето на деца, като 
улеснява процедурата за изоставяне, свеждайки я до подписване на „отказна деклара-
ция“ в социално-правен кабинет.  

Условията за отглеждане /честа смяна на грижещите се, преместване от една ин-
ституция в друга, превръщането на бебето единствено в обект на грижа, без да се от-
чита субективността му/ не позволяват на всички бебета да изработят специфична 
връзка от майчин порядък, за част от тях не се случва задвижване на „кръга на иска-
нето“. Други бебета, губят своята привилегирована връзка, те са влезли в полето на 
желанието на Големия Друг, но внезапно майчиния друг изчезва и това има разруши-
телен ефект върху примитивно структурирания психичен свят. И в двата случая не 
може да се конституира Голям Друг, следователно бебето не може да намери опора в 
която да изгради своя идеален образ. Пътят към стадия на огледалото е невъзможен.  

Ето защо и поднасянето на бебето пред огледалото, от който и да е възрастен /в 
институцията или извън нея/ няма да има „ефекта на огледалото“, няма да задвижи и 
структурира психичните инстанции, необходими за по-нататъшното психично из-
граждане. „Нужно е непременно да се построи в Другия опора, от която зависи ще се 
окажат ли цветята във вазата или не. Защо? Защото друг начин да се придаде устой-
чивост на субекта няма.“ [7:426] С тези думи, Лакан визира, че без отношения с Го-
лям Друг нагонното тяло не може да получи своето съдържимо, своята обвивка, своя 
виртуален образ. 

Невъзможността да се премине през стадия на огледалото е невъзможност за из-
граждане на психични инстанции, която може да намери изход в хоспитализма. 
Бебето спира да се развива психо-моторно, не проявява интерес към присъствието на 
другия, не може да изработи апел – неговият плач не означава нищо за никого, става 
податливо на инфекциозни заболявания и както посочва Рене Шпиц, това състояние 
може да доведе до смърт. 

Чрез хоспитализма, можем да търсим клиничното измерение на това, което Лакан 
нарича „самоубийството на обекта“. „Става въпрос за това, което ще назова не траур 
и не депресия на субекта по повод загубата на обекта, а определен тип разкаяние, 
което предизвиква трагичната развръзка на събитията: самоубийството на обекта или 
нещо от този род. Това разкаяние е обусловено от загубата на обекта, който е влязъл 
по един или друг начин в полето на желанието, а после, по собствена инициатива, 
или в резултат на рискована авантюра е изчезнал.“ [7:429] В различни документални 
филми за отглеждането на децата в домове, намираме свидетелства за отказа на бебе-
то да влезе в контакт с грижещия се или да поднови този контакт след раздяла с оби-
чания обект. Психичното структуриране става невъзможно. 

Изследванията на Шпиц са били достъпни, направените от него филми са полу-
чили широк отзвук и разпространение, но не и в нашата страна. Дори в страна от со-
циалистическия блок, каквато е била Унгария, е създадена и функционира институ-
ция за бебета от различен тип /Локзи/, създадена от Еми Пиклер. Една огромна маши-
на за разрушаване на човешките връзки, която е действала във всички посоки на съ-
ществуването, оставя своите брутални последици върху бебетата в институционална 
грижа. Разрушена е връзката на бебето с Майчиния Друг. Това е „мястото, откъдето 
идва дарът, свидетелство за любов – храна, думи.“ [4:36] Това е и мястото, където, 
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благодарение на опита с огледалото, виртуалният субект ще намери онази идеална 
точка, в която може да се види като заслужаващ да бъде обичан.  

Тези разсъждения ни дават основание да отнесем институционализираните грижи 
за бебета по време на социализма към един провален опит за създаване на „човек без 
майка“.  

Сега, може би по-лесно ще разберем енигматичните думи от края на книгата 
„Нарцис и Голдмунд“: 

„ – Но как някога ще умреш, ти, Нарцис, след като нямаш майка? Без майка, 
човек не може да обича. Без майка не може и да умре.“  [8:318] 
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Abstract: This paper presents research results on the electromagnetic compatibility during 
joint operation between a power supply system and a photovoltaic power plant. The 
research was done using power quality analyzer. Reasons for inverter shutdown are 
analyzed. 
 

Keywords: electromagnetic compatibility, power supply, photovoltaic power plant.  
 

 
Въведение 
Публикацията има за цел да запознае електротехнеската гилдия и занимаващи се 

с инсталиране и експлоатация на фотоелектрични централи (ФЕЦ) специалисти с 
конкретно проведено изследване за съвместната работа на електроснабдителната сис-
тема (ЕСС) и включените към нея инвертори от състава на ФЕЦ – „Електрисити“ –
Дражево. Получените резултати от проведеното обследване могат да бъдат полезни 
при вземане на решения свързани с реализация на ФЕЦ и подключването им към ЕСС. 

Резултатите от проведените изследвания сочат наличие на смущения в ЕСС с раз-
лични отклонения и продължителност от номиналните стойности на напреженията на 
системата. За осигуряване на нормално функциониране за съвместната работа на сис-
темата и включените към нея елементи, каквито се явяват инверторите, трябва да е 
налице така наречената електромагнитна съвместимост между тях [1, 2, 3]. 

Основно от страна на ЕСС това условие се изпълнява посредством гарантиране 
качеството на електрическата енергия, а от страна на включените (присъединени) 
към системата елементи – те да работят безпроблемно в такива условия [4, 5, 6].  

Вторите условия трябва да са ясни от самите технически характеристики при 
които тези инвертори могат безпроблемно да работят съвместно с ЕСС. Обследване-
то е извършено при използване на прецизна апаратура каквато е FLUKE 435 – II. То е 
осъществено на два етапа, свързани с избраното място на влключване на мрежовия 
анализатор. 
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Eкспериментални резултати 
 

ФЕЦ „Електрисити” се захранва от въздушна линия, присъединена към подстан-
ция „Ямбол”. В подстанцията се намират два силови понижаващи трансформатори 
110/20 kV, всеки с мощност 20 MVA. Въздушна линия 20 kV „Дражево” е с дължина 
34 km, включително разклоненията. ФЕЦ „Електрисити” е присъединен на стълб 
No.86, което предполага разстояние до подстанцията приблизително 8 km. В участъ-
ка между стълб No.86 и подстанцията са присъединени 2 броя силови трансформато-
ри за захранване на депото за третиране на отпадъци на гр. Ямбол. Този район се ха-
рактеризира предвид особеностите на заобикалящата го среда с потенциални къси 
съединения, които предизвикват чести сработвания на релейната защита на въздуш-
ната линия (електропровода). 

  

 

 
 

Фиг. 1. Смущения в ЕСС във функция от времето при развитието на процеса  
на електроснабдяване. 
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На Фиг. 1 са показани осцилограми, регистриращи смущенията в ЕСС във функ-
ция от времето при развитието на процеса на електроснабдяване. 

Регистрираното изключване на електропровода продължава приблизително  
890 ms, което кореспондира с настройките на релейна защита за автоматично повтор-
но включване (АПВ). 

На фиг. 2 се вижда, че съществуват и други регистрирани събития в качество на 
смущения в ЕСС, които не са довели до изключване на линията. Те могат да се харак-
теризират като причинени от пускови процеси на особено мощни потребители за тази 
линия.  

Продължителността на тези процеси е приблизително 2,5 s. 
 

 
Фиг. 2. Смущения в ЕСС, които не водят до изключване на линията. 

 
С направените замервания и съответните техни записи за периода от 10:15:06 на 

12.10.22 г. до 09:05:49 на 19.10.22 г. са регистрирани шест провали в напрежението, 
едно пренапрежение, два преходни процеси, три прекъсвния и четиридесет и четири 
бързи изменения в напрежението. 

Съпоставяне на данните за отказите на инверторите (на част от тях или на всич-
ките) по време на прекъсване на захранването може да се види на Фиг. 3. 

Първото такова събитие настъпва на 16.10.22 г. в 10:03:13, 028. Продължител-
ността му е около 1 секунда (960 милисекунди). 
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Преди събитието мрежата е стабилна, напреженията са в нормите, инверторите 
генерират енергия и нищо не предвещава последвалото събитие. 

 

 
 

Фиг. 3. 
 

Второто събитие е отразено на Фиг. 4. То е  настъпило на 17.10.22 г. в 09:24:23, 446. 
 

 
 

Фиг. 4. 
 

За отбелязване е, че при него има цялостно изключване на фотоволтаичния парк, 
тъй като напрежението се възстановява в 16:18:30 часа. 
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Третото събитие е отразено на фиг. 5 и е регистрирано на 18.10.22 г. в 10:42:58, 
915 часа. При тази ситуация мрежата е стабилна и в нормалните си параметри до нас-
тъпване на събитието с провалите на напрежението и. 

 

 
 

Фиг. 5. 
 

Като цяло електроснабдителната система в този участък, където е присъединена 
ФЕЦ е нестабилна. Това се вижда от произволно взет запис на 19.10.22 г., отразено на 
Фиг. 6. 

 

 
 

Фиг. 6. 
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Изводи 
 

В резултат от направеното обследване на електромагнитната съвместимост при 
съвместната експлоатация на електроснабдителната система и подключената към нея 
фотоволтаичната централа „Електрисити“ – Дражево могат да се направят следните 
изводи: 

1. В процеса на изграждане  на ФВЦ трябва с целесъобразна необходимост да се 
реализира обследване на ЕСС по отношение гарантираното качество на елек-
трическата енергия съгласно действащите стандартни изисквания с оглед оси-
гуряване на допустими смущения във функционирането на инверторните сис-
теми на фотоволтаичната част на централата. 

2. За гарантиране на съвместна електромагнитна съвместимост между ЕСС и 
ФВЦ трябва техническите параметри на инверторите да бъдат съобразени с 
качеството на електроенергията от страна на системата на присъединяване с 
възможности за тяхната оптимална функционална настройка при експлоата-
ция. 

3. Постигането на съгласуваност съгласно посочените по-горе обобщени крите-
рии за осигуряване на електромагнитна съвместимост между ЕСС и ФВЦ ще 
осигури  оптимален експлоатационен режим на работа на централата и мини-
мални загуби от прекъсвания на генерирана енергия в електроснабдителната 
система. 
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Abstract: DC/DC преобразувателите са изключително популярни, а правилата и из-
численията, на които се подчинява  тяхното проектиране са трудни при прилагане-
то им. Широкото им използване дава предизвикателства към създателите на меж-
динни захранвания, тъй като почти всички основни правила и изчисления са компли-
цирани и зависят от определени условия, с които трябва да се съобразят в процеса 
на работа. 
 

Keywords – inductor, converters, designing. 
 
 
Целта на производителите на силови индуктори е да намалят загубите в сърцеви-

ната в приложения за преобразуване на напрежение. Тези индуктори работят и в сре-
да с магнитно поле, създадено от плътно навита намотка, за да се получава или съх-
ранява енергия, да намалява загубите в системата и да филтрира EMI шума.  

 

Основната цел на силовия индуктор е да участва в електрическа верига, през коя-
то тече променлив ток или има напрежение. Различните типове силови индуктори се 
категоризират по следните фактори:  

 DC съпротивление; 
 толерантност; 
 размер на кутията; 
 номинална индуктивност; 
 конструкция и екраниране; 
 максимален номинален ток  
 

Различните силови индуктори се използват за специфични приложения въз осно-
ва на технически характеристики като: захранване, висока мощност, мощност за по-
върхностен монтаж (SMD) и висок ток. В приложения, които трябва да преобразуват 
напрежение, докато енергията се съхранява и EMI токовете се филтрират, е необхо-
димо да се използват SMD силови индуктори.  

Приложения на захранващи индуктори.  
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Трите основни начина, по които може да се използва захранващ индуктор са:  
 филтриране на EMI шум във входове за променлив ток; 
 филтриране на шум от нискочестотен пулсиращ ток; 
 съхраняване на енергия в преобразуватели DC-to-DC.  
 

Филтрирането се основава на особености при типове мощностни индуктори. 
Устройствата при функционирането си, обикновено  съдържат пулсиращ ток и висо-
ки пикове на тока. Поради широката гама от налични мощни индуктори, много важно 
е, изборът да се определя от тока, при който сърцевината се насища и надвишава пи-
ковия ток на индуктора, за приложението, в което се използва. Допълнителните фак-
тори включват нива на мощност за напрежения и токове и изисквания за индуктив-
ност и ток. 

Във високочестотните DC/DC преобразуватели се използват индуктори във филт-
рите за променлив ток, с наличие в него на пулсации, които са насложени върху пос-
тояннотоковото изходно напрежение. Без значение дали преобразувателят е  понижа-
ващ, повишаващ или и повишаващо-понижаващ, индукторът изглажда пулсациите  и 
осигурява псевдо постояннотоковото изходно напрежение. [3] 

На фигура 1 е показана принципна схема на такъв тип преобразувател –пони-
жаващ – DC/DC Buck конвертор и външния му вид в готово изделие предлагано на 
пазара. 
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Фиг. 1. Buck конвертор – DC/DC преобразувател –  
принципна схема и външен вид 

 
В повечето съоръжения ефективността на индуктора е много важно съображение 

при проектирането на такива устройства. Тя е най-висока, когато комбинацията от за-
губи на сърцевина и намотка е най-ниска. Следователно, целта за най-висок коефици-
ент на полезно действие се постига чрез избор на индуктор (бобина) в групата на па-
сивния филтър, който осигурява достатъчна индуктивност за изглаждане на пулса-
циите на тока в изходното напрежение, като същевременно се цели минимизиране на 
загубите.  

На фигура 2 е показан външният вид на един тип от индукторите, който е използ-
ван в преобразувателите. 
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Фиг. 2. Външен вид на индуктор 

 
През индуктора трябва да преминава ток, който да не предизвиква насищане на 

сърцевината или прегряване на проводника в намотката му. Трудно се съобразяват 
загубите в сърцевината и намотката на индуктора, която е съставна част на  филтъра. 
[3] 

Загубите в сърцевината зависят от няколко фактора: 
 пулсиращ ток с амплитуда от връх до връх (Ipp); 
 честота на пулсациите на тока (fp); 
 материал на сърцевината (Ac); 
 размер на сърцевината (Фс);  
 брой навивки (wc). 
 
Необходимата стойност на изходния ток с пулсации и честотата на пулсиращия 

ток зависят от спецификата на прилагането в принципната схема. Материалът, от 
който е направена сърцевината, размерът на сърцевината и броят на навивките, опре-
делят стойността на индуктивността на индуктора. Популярна зависимост  определя-
ща загубите в ядрото [3] е: 

 
𝑃  𝐹 𝑓 . 𝐹 В                                              [1] 
 

където: 
Pzc – загубна мощност в сърцевината [W]; 
f     – е честота на тока [Hz]; 
B    – плътност на потока [Wb]; 
𝐹 𝑓  функция на честотата в зависимост от материала на сърцевината; 
𝐹 В  функция на плътността на магнитния поток в зависимост от материала на 

сърцевината 
 
Тази зависимост показва, че загубите в сърцевината зависят от честотата (f) и 

плътността на потока (B). От своя страна плътността на потока зависи от тока на 
пулсации. Тези две функции зависят от схемното решение на преобразувателя и него-
вата специфичност. Чрез него се изразява загубната мощност в сърцевината, която е 
избрана и параметрите на самата сърцевина, изразени с функциите 𝐹 𝑓  и 𝐹 В . Не-
обходимо е да се вземе под внимание, че плътността на потока е функция на площта 
на сърцевината (Sc) и броя на навивките (w). Може да се направи извод, че  загубната 
мощност в сърцевината зависи много от спецификата на схемното решение и от кон-
струкцията и параметрите на индуктора. [3] 
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В следната зависимост е показана загубната мощност в намотката на индуктора 
по постоянен ток: 

 
𝑃  𝐼 . 𝑅                                                                            [2] 
 

където: 
PDC – постояннотокова мощност, разсеяна като топлина [W]; 
IDC  – средна стойност на постоянния ток през индуктора [A]; 
RDC  – съпротивление на проводника, с който е навит индуктора при постоянен ток 

[Ω]; 
 
Загубната мощност в намотката на индуктора по променлив ток трябва да  

включва ефектите от нарастване на вътрешното съпротивление на намотката на ин-
дуктора при по-високи честоти: 

 

 скин-ефект (повърхностен ефект) се нарича ефектът на намаляване на ампли-
тудата на електромагнитните вълни в зависимост от честотата, при тяхното 
проникване в дълбочина на сечението на проводника, през който протича 
ток. Като резултат от този ефект, променливият ток с по-висока честота, при 
протичането си не се разпределя равномерно в цялото сечение на проводни-
ка, а се разпределя със значителна плътност, предимно в повърхностния 
слой. 

 

На фигура 3 е показано разпределение на тока по напречното сечение на провод-
ника според скин ефекта. 

 

 
 

Фиг. 3. Проводник с разпределение на тока според скин ефекта 
 

 ефекта на близост – когато през проводниците преминава  високочестотна 
променлива на напрежението, тогава токовете са неравномерно разпределени 
по площта на напречното сечение на проводника. Ефектът на близостта води 
до увеличаване на видимото съпротивление на проводника, поради наличие-
то на други близки проводници, по които протича променлив ток. 

 
На фигура 4 е показано разпределение на тока по напречното сечение на два, 

близко разположени проводника, според ефекта на близост. 
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Фиг. 4. Проводници с разпределение на тока според ефекта на близост 
 

Промяната на съпротивлението при високи честоти се поражда от ефективното 
серийно съпротивление и променливотоково съпротивление. Най-силна промяна има, 
когато през индуктора протичат по-големи токове, характерно при преобразуватели-
те в силовата електроника.  

Това съпротивление става достатъчно високо за токове с честоти над 1 MHz, 
което предизвиква много висока загуба, поради еквивалентното серийно съпротивле-
ние. 

 
На фигура 5 е показано разпределение на тока по напречното сечение на пакет от 

проводници според двата ефекта. 
 

 
 

Фиг. 5. Пакет от проводници с разпределение на тока според двата ефекта 
 

Въз основа на това може да се приеме, че изходният ток при Buck конверторите е 
с относително малки пулсации при непрекъсната проводимост на индуктора в срав-
нение със средната стойност на този ток Idcср. 

На фигура 6 е показана графика, онагледяваща наслагването на пусациите върху 
постоянното изходно напрежение във времето. Може да се разгледа като съставено 
от две съставни – постоянна и променлива. [3] 
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Фиг. 6. Идеализирана форма на напрежението на DC/DC преобразувател  
с малък пулсиращ ток 

 
Приема се, че пулсационният ток от връх до връх е приемлив при около 10% от 

средната стойност на изходния ток. 
 

За да се определят правилно загубите в индуктора, те трябва да се разделят на два 
основни компонента: 
 Загуби при ниски честоти или при постоянен ток – използва се нискочестот-

но ефективно съпротивление (RDC). В този случай токът на пулсации е малък, 
така че стойността е приблизително равна на постоянния ток на натоварване.  

 
Загубната мощност при ниски честоти има следния израз: 
 
𝑃 нч  𝐼 . 𝑅                                                [3] 
 
 Загуби при високи честоти. Загубната мощност при високи честоти имат 

следния израз: 
 
𝑃 вч  𝐼 кс . 𝑅ЕСС                                             [4] 

 
където: 

𝐼 кс   – средноквадратична стойност на пулсиращия ток; 
𝑅ЕСС – еквивалентно серийно съпротивление, проявяващо се съществено при по-

високи честоти. 
𝑃  𝑃 нч 𝑃 вч                                              [5] 
 
При работата на преобразувателя с работна честота  fp=250 kHz се предвиждат 

загуби около 1%, дължащи се предимно на постояннотоковото съпротивление. [3] 
При работата на преобразувателя с работна честота  fp=5 MHz,  загубите са почти 

същите. Но при изчисляването на загубите при променлив ток 𝑃 вч се използва  екви-
валентното серийно съпротивление, което е изчислено и е около 10% от постоянното-
ковото съпротивление 𝑅 . 

Така общите загуби на индуктор при 5 MHz също нарастват с 1,2% и са по-голе-
ми от 𝑃 нч загубите, дължащи се на умножаване на 𝑅ЕСС с целия ток на натоварване. 
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Ако се използва много по-малка индуктивност на индуктора „L“ ще се получи много 
по-малко 𝑅 .  

Може да се направи заключението, че загубите в индуктора се изчисляват с ком-
бинация от 𝑅  и 𝑅ЕСС. При преобразуватели в режим на постоянен ток, в който пул-
сиращият ток е малък, в сравнение с тока на натоварване, загубите ще бъдат прием-
ливи. Необходимо е, този пулсиращ ток, да се намали до приблизително 30% от тока 
на натоварване или по-малко. Дори и при изходни напрежения, с не много големи 
пулсации, не се наблюдават зависими от тока загуби в сърцевината при по-висок ток. 
Общите загуби в индуктора зависят най-вече от общата ефективност на индуктора. 

Съвременните готови силови индуктори, които се предлагани на пазара са опти-
мизирани за приложения на преобразуватели и конвертори при високи честоти и ви-
сок пиков ток. Използва се меко насищане на сърцевината, като същевременно осигу-
ряват ниски загуби на преобразувателите при променлив ток за работни  честоти от  
2 MHz и нагоре. Те също осигуряват достатъчно ниско променливотоково съпротив-
ление в зависимост от габаритите им. [3] 

При проектиране на DC-DC преобразуватели с по-опростена архитектура на 
схемното решение, може да се използват програмни продукти, изчисляващи стой-
ността на изглаждащата индуктивност и големината на пиковия ток, преминаващ 
през нея, според условия на работа на устройството и приетия от проектанта прием-
лив променливотоков пулсиращ ток.  

 

При избора на индуктивности (бобини) трябва да се вземат предвид следните 
параметри: 

 стойност на индуктивността при пиков ток; 
 номинален ток през нея;  
 общи загуби в индуктора; 
 загуби от температурата в индуктора. 
  

При използване на готови програмни продукти при проектиране на мощни ин-
дуктивности се получават резултати като: 

 загуби в сърцевината на проектирания индуктор; 
 загуби в намотката на проектирания индуктор; 
 стойностите на тока на насищане на проектирания индуктор 
 
След първоначалното програмно изчисление е необходимо да се провери дали 

изчислената стойност за бобината  съвпада с прогнозната  стойност на пиковия ток. 
Чрез програмния продукт може да се симулира реакцията на индуктивността и от там 
да се направи избор на готовите, предлагани от фирмите индуктори с твърдо насища-
не, като се дава възможност за замяна с други типове с меко насищане. [3] 

За да се постигне възможно най-голям коефициент на полезно действие на проек-
тираното устройство, при избора на индуктивност първо е необходимо да се съобра-
зят общите загуби, които се получават. Загубите в индуктора са непосредствено свър-
зани с физическите параметри – размер на сърцевината и дебелина на проводника. 

 В повечето случаи, най-ниски загуби се получават, при по-голям размер на сър-
цевината с твърдо насищане. Необходимо е да се направят редица компромиси с раз-
мера или индуктивността при пиков ток, спрямо коефициента на полезно действие на 
устройството. [3] 

 
 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                     том XLVI, 2022 
 

129 

Заключение 
 

1. Проектирането на устройство с най-голям коефициент на полезно действие, 
налага избор на индуктори с най-ниски общи загуби в реални условия на работа на 
устройствата.  

2.  Изполването на специализиран софтуер дава възможност по-лесно да се прави 
избор, сравнение и анализ на индуктивности и тяхното приложение. 
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Abstract: Чрез използване на подходящи драйвери, стратегия за управление и свето-
диоди, качествените и количествени аспекти на светлината могат да бъдат напъл-
но контролирани. Електронните драйвери са незаменими компоненти за повечето 
LED системи и инсталации. С развитието на LED технологията, възможностите 
за нови и по-интелигентни продукти увеличават търсенето на по-специфични ха-
рактеристики от светодиодните драйвери. 
 
Keywords: LED, drivers, проектиране.  

 
 

Драйверът е предназначен да захранва светодиодните матрици. Обикновените 
токозахранвания не могат да се използват за такива приложения и това се дължи на 
специфичните свойства на самите светодиоди. Съвременният драйвер трябва да оси-
гурява оптималната им работа, издръжливост, енергийна ефективност и защита сре-
щу повреди. Това се осъществява от вградена електронна система за управление. 

 
Фиг. 1. Външен вид на LED драйвер 

 
Съществуват два основни типа драйвери за захранване на високояркостни свето-

диоди с голяма мощност: 
- използващи входно захранване с постоянен ток с ниско напрежение (обикнове-

но 5÷45VDC); 
- използващи входно захранване с променлив ток с високо напрежение (обикно-

вено 80÷280 VAC).  
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LED драйверите, които използват променливотоково захранване с високо напре-
жение се наричат Off-Line драйвери или AC LED драйвери.  

В много случаи се препоръчва използването на DC LED драйвер с ниско напре-
жение. Ако входът е с AC – високо напрежение, използването на допълнително им-
пулсно захранване ще направи възможно използването на DC драйвер. Препоръчват 
се драйвери за постоянен ток с ниско напрежение, тъй като са изключително ефек-
тивни и надеждни. За по-малки приложения те имат повече възможности за регули-
ране на осветеността и изходни напрежения, в сравнение с драйвери за променлив 
ток с високо напрежение. [4] 

 
AC драйверите се препоръчват при приложения за общо осветление – жи-
лищно или търговско.  
 

При проектиране на едно такова устройство е необходимо първо да се определи 
изходният ток на драйвера, преминаващ през светодиода. Драйверите с по-високи то-
кове дават повече светлина на светодиодните матрици, но пък за това ще е необходи-
ма повече мощност. Освен това се изисква охлаждащ радиатор, за да не дефектират 
светодиодите и да разсейват в околното пространство топлина, тъй като напрежение-
то в права посока (Vf) на високомощен светодиод се променя с температурата. Тогава 
с нарастване на температурата на цялото съоръжение, напрежението на светодиодите 
в началото от матрицата намалява. Това довежда до протичане на по-голям ток. С 
времето светодиодът ще се нагрява все повече и през него ще преминава още по-го-
лям ток. Това довежда до дефектране на LED елемента от матрицата. Нарича се тер-
мично бягство. LED драйверът с постоянен ток компенсира промените в напрежение-
то в права посока и така осигурява постоянен ток през светодиодите. [4] 

 
При избора на LED драйвер е необходимо да се определят следните показатели: 
 цел на приложението; 
 тип на използваните светодиоди; 
 броят им в матрицата;  
 напрежението в права посока (Vf); 
 препоръчителен ток на драйвера;  
 видът на избрания LED драйвер: 

-  LED драйвер с постоянен ток; 
-  LED драйвер с постоянно напрежение;  

 мощност на устройството;  
 размер; 
 цена;  
 ефективност;  
 специални функции – димиране, пулсиране, микропроцесорно управление. 
 
Максималният брой светодиоди, които могат да се захранват от един драйвер, се 

определя от [4]: 
 

U
.

   (1) 

където: 
Uo –  напрежението върху драйвера. То е със стойност 2,5V, ако се използва DC 

драйвер или 3,7V при АС драйвер.  
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Uf     – напрежение на светодиод в права посока; 
nLED – брой светодиоди във веригата; 
Uin    – входно напрежение на LED драйвера. 

 

 
 

Фиг. 2. Волт-амперна характеристика на светодиод 
 

Стандартните LED захранвания обикновено са: 
-  CC- LED драйвер с източник на ток (ConstantCurent – постоянен ток) 
Светодиодите (единични или свързани последователно) се захранват от драйвер, 

контролиращ и регулиращ големината на тока, което от своя страна оказва влияние 
върху интензитета. Такива драйвери с източник на ток и с ниски пулсации са от се-
рията HVGC, с изходни токове от 350 mA до 7 A. Поддържат широк диапазон на нап-
режение, настройваемо  в зависимост от броя на светодиодите във веригата. [4] 

 

-  CV- LED драйвер с източник на напрежение (ConstantVoltage – постоянно 
напрежение).  

В този случай драйверът прецизно контролира и регулира изходното напрежение, 
захранващо светодиодите. Изходният ток се определя от броя на свързаните свето-
диоди, като е вградена защита на самия драйвер, предотвратяваща превишаването на 
предвидената гранична мощност. Серията APV включва устройства с изходно напре-
жение от 5 V до 48 V, регулируеми или постоянни  и токове от 0,3 A до 40 A. [4] 

 
LED драйвери с повишаващи Buck драйвери – изходното напрежение е по-високо 

от входното. Това позволява да се захранват повече последователно свързани свето-
диоди с един LED драйвер. Това е полезно в приложения, където входното напреже-
ние е ограничено, но трябва да се получи по-голяма изходна мощност. Максималният 
брой светодиоди, които могат да се захранят с един последователен драйвер, се оп-
ределя от [4]: 

 

n                                                     (2) 

 
 Този LED драйвер може да бъде свързан в две различни конфигурации и варира, 

в зависимост от стойността на входното напрежение. В режим Buck-Boost може да 
обработва LED матрици, които са над, под или равни на напрежението на захранва-
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нето. Максималното изходно напрежение на драйвера в този режим се определя с 
формулата [4]: 

 
Uо U  U  [V]                                                (3) 
Uо 48  U   [V] 

 
Buck Puck LED драйвер се захранва с друг стандарт – входно напрежение от 

7÷32VDC.  
Претоварването на захранването може да причини мигане на светодиодите или 

преждевременна повреда на захранването. Когато се изчислява подходящата мощ-
ност на захранването се добавя 20% повече от стойността на мощността, което ще 
предотврати претоварване на захранването. 

 
Различните модели драйвери се различават значително в зависимост от целевите 

приложения[4]: 

 Домашно осветление  – драйвери от серия LDC с мощност от 35 до 80 W, 
които позволяват CP управление на светодиоди, при постоянна мощност. 
Има и вградени системи за домашна автоматизация: 

•     Наличие на разширени интерфейси, като DALI или KNX  
DALI – цифров адресируем интерфейс за осветление. Това е независим от произ-

водителя протокол, дефиниран в стандарта IEC62386, който гарантира оперативната 
съвместимост на контролните устройства, използвани в осветителните инсталации. 
Цифровото управление определено е по-универсално от аналоговия стандарт 0÷10V 
и позволява индивидуално управление и адресиране на до 64 устройства, които до-
пълнително могат да бъдат разделени на 16 групи и 16 отделни насоки за управление. 
Нещо повече, неговата линейна (BUS), както и звездообразна топология позволява 
значително намаляване на сложността на окабеляването. 

KNX е първият стандарт, който може да се използва в системи за сградна автома-
тизация и отговаря на изискванията на европейските (EN50090 - EN13321-1) и све-
товните (ISO/IEC 14543) стандарти. 

За мощности, които са по-високи от предлаганите от серията LCM, може да се из-
ползва входа KNX-DALI KDA-64, като по този начин се контролират други съвмес-
тими с DALI драйвери или задвижващи механизми/димери от серията KAA. 

•    Възможност за безжично управление – серията LCM-BLE съчетава функциите 
на Bluetooth и Mesh Networking. Устройството може лесно да се програмира и управ-
лява със специално приложение. 

 Пътно осветление Това  е едно от най-критичните приложения, тъй като в то-
зи случай LED лампите трябва да работят безотказно при тежки условия. 
Следователно драйверите, които се използват за тяхното захранване, трябва 
да имат възможно най-добрите характеристики, свързани с контрол, надежд-
ност и издръжливост: 

- широк диапазон от работни температури;  
- висока ефективност и стабилност;  
- работа с постоянна мощност;  
- активна корекция на фактора на мощността (Active PFC);  
- висока степен на IP защита;  
- клас на защита на уреда; 
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- опция за дистанционно управление за функцията Smart City; 
- отлично съотношение цена/производителност. 

 LED осветление за отглеждане на бързорастящи аграрни култури в оранже-
рии. Основното предимство е използване на комбинации от различни по 
спектър на излъчването във видимата област на светлината  LED, в зависи-
мост от вида на отглежданите култури или техните етапи на растеж. Освен 
тяхната ефективност, надеждност, изолация и защита, драйверите, предназна-
чени за тези приложения, трябва да имат и следните специфични характерис-
тики: 

- висока изходна мощност;  
- широк диапазон на управление; 
- високо работно напрежение. 
 
Специализирани режими на работа, използвани в мощните LED драйвери [4]: 
 

 PFC– активна корекция на фактора на мощността е много полезна функция, 
която елиминира един от често срещаните проблеми на входните състояния на драй-
вери без тази функция. Фигура 3 показва времедиаграми  на напрежението и тока, 
свързани с AC входа на захранването. Фигура – а показва формата на вълната на то-
ка, консумиран от устройството без активната PFC система – формата на вълната на 
тока не само е изместена спрямо напрежението, но е значително изкривена. Това  на-
малява ефективността на електрическата инсталация, като се получават по-високи то-
кове спрямо реално предадената активна мощност. Освен това противоречи на закона 
и се наказва от енергийните компании с прилагане на повишени тарифи за бизнеса и 
индустриалните клиенти. Активната PFC система, използвана в драйверите, благода-
рение на непрекъснатата си работа и функцията за автоматично регулиране, позволя-
ва значително намаляване на текущото изкривяване на формата на вълната и на из-
местването между два сигнала. На фигура 3б факторът на мощността е 0,9 и повече, 
независимо от товара, като това е най-добрата консумация на енергия. 

 a.

t


 T/2 T

U(t)

I(t)

б.

t


 T/2 T

U(t)

I(t)

 
Фиг. 3. Форми на сигнала по напрежение и ток на AC входа на драйвера  
без и с активна системата за контрол на фактора на мощността 

 
 PWM – управляващ сигнал използва регулируем импулсен източник на зах-

ранване, като се променя ширината на положителните импулси и паузите между тях – 
работен цикъл, променящ се  от 0 до 100%. Стойностите на мощността, получена на из-
хода на драйвера, са пропорционални на площта на работния цикъл на входния сиг-
нал. За по-голяма гъвкавост при използване на PWM управление могат да бъдат ин-
сталирани специални цифрови преобразуватели. 
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Стандартите за безопасност при опасни места (HazLoc) предвиждат използването 
на източници с ниско напрежение. Освен това рискът от появяване на искри или 
електрически дъги трябва да е минимален. Проектите за такива инсталации използват 
паралелно свързване на осветителни устройства, както и по-високи токове. Това не 
повишава ефективността на работа, но е необходимо за покриване на нивото на 
експлоатационна безопасност и поддръжка на тези инсталации. Драйверът HLG-е 
адаптиран към този тип високотокови CV приложения. 

Светодиодите, както всички полупроводници, се характеризират с температурен 
дрейф. В зависимост от промяната на температурата се променя и напрежението при 
Vf връзката на компонентите. Това явление винаги трябва да се контролира. При 
включване на веригата със серийно свързани LED, при изключително ниска темпера-
тура, ситуацията на изхода на захранването е много различна[4]. 

  
На фигура 4 е изобразена графика на промяната на напрежението в права посока 

върху един светодиод Vf  в температурния обхват от 0 до 80оС.  
 

 
 

Фиг. 4. Графика на промяната на Vf  на LED от температурата 
 

Вижда се, че при 0°C работното напрежение на диода е около 3,6 V, което, умно-
жено примерно по 50 броя светодиода,  изграждащи една матрица, дава напрежение 
на двата края на матрицата 180 V. Това примерно е стойността, която захранването 
трябва да може да осигури, като същевременно поддържа тока постоянен (в приложе-
ния с постоянен ток) или пропорционално намаляване (при приложения с постоянна 
мощност).  

Една от най-важните характеристики на подходящия драйвер е неговият широк 
работен диапазон, осигуряващ стабилна работа на светодиодите в изключително ши-
рок температурен диапазон, както и фактът, че позволява включването на LED серия-
та и при ниски температури (с функция „Студен старт“). В драйверите тя позволява 
да се променят условията на работа на драйвера по време на студено включване на 
осветителната система[4].  



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                     том XLVI, 2022 
 

136 

Един драйвер с добри параметри компенсира температурните промени на свето-
диодите, като не само поддържа определен ток, но и следи дали общото напрежение 
не надвишава ограниченията на системата и е в състояние, ефективно да регулира 
напрежението (в режим на постоянен ток) в определен диапазон. 

По време на нормална работа, след като системата бъде термично стабилизирана, 
работното съотношение V-I винаги е в правилната област на работа. Когато устройст-
вата се включат да работят при изключително ниски температури, драйверите авто-
матично увеличават работното напрежение с 20%, като същевременно намаляват ра-
ботния ток. Това позволява захранването да работи в определена зона, като по този 
начин системата стартира нормално за определено време. След термичната стабили-
зация на светодиодите в матрицата, следва автоматично възстановяване на  стандарт-
ните параметри, предвидени в спецификацията на устройството. 

В светодиодните драйвери със стандартно качество, при работни условия, когато 
напрежението се приближи до регулираните граници, високото ниво на нискочестот-
ни пулсации на изхода на първата секция на захранването прави работата зависима 
от PWM контролера и следователно (въпреки относително високата му честота на 
превключване) се вижда „мигането“ на светлината, произведена от светодиодите. 
Това явление се свързва с високата стойност на остатъчния компонент от 100 Hz чес-
тота. Решенията, осигуряващи ниско ниво на пулсации и широка граница между пи-
ковото напрежение и максималната стойност, регулирана на изхода, гарантират рабо-
та на осветителната система без трептене[4]. 

По принцип драйверите могат да се захранват с широк спектър от AC напреже-
ния, вариращи (в зависимост от модела) от 90 V до над 300 V, а някои версии могат 
да работят и с DC напрежение от 110 V до 430 V, в зависимост от модела. 

Температурата, при която работи светодиодният драйвер, играе ключова роля 
при определянето на живота му. На седващата фигура е показана графика на време на 
живот на драйвера в зависимост от работната му температура. 

 

 
 

Фиг. 5. Графика на време на живот на драйвера в зависимост  
от работната му температура. 
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Заключение 
 
Ефективната и дългогодишна работа на драйвера зависи от внимателния подбор 

на елементите и избраното схемно решение, като много от параметрите е необходимо 
да се съобразят и с конкретното приложение (товар). Така загубите са най-малки и 
коефициентът на полезно действие е най-висок. 
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Abstract: The construction of green energy capacities is part of the package of measures of 
the European Commission, included in the so-called "Green Deal", whose goal is to reduce 
the carbon footprint by 2050. Switching households and small businesses to solar power is 
a workable solution in the context of depleting non-renewable sources and the EU's carbon 
neutrality targets. 
 

Key words: energy capacities, Green Deal 
 
 

Зелената сделка (Green Deal) (фиг.1), предложена от Европейската комисия, се 
очаква да направи Европа климатично неутрална до 2050 година. Целта е производ-
ството на парникови газове да бъде намалено поне с 50%, спрямо нивата от 1990 го-
дина. Необходимо е преразглеждането на всички закони и въвеждане на нови за кръ-
говата икономика, за намаляване на потреблението на сградите, за биоразнообразие-
то, земеделието и иновациите. 

 

 
 

Фиг. 1. Забрани според зелената сделка 
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Децентрализирано производство на електроенергия от малки производители 
като домакинства и фирми, които инсталират свои собствени слънчеви фотоволтаич-
ни панели на покривите си или селско и горско стопанство, произвеждащи собствена 
електроенергия от биомаса или биогаз, става все по-важно, тъй като Директивата за 
възобновяемата енергия (ЕС) 2018/2001 насърчава малките потребители да играят ак-
тивна роля на енергийния пазар, като сами стават производители.[1] 

Екологичните проблеми стоят на преден план в съвременния бизнес и политика. 
Дори самият риск от изтощаване на невъзобновяеми енергийни източници е достатъ-
чен, за да стимулира интензивни изследвания на алтернативни технологии за произ-
водство на енергия. Слънчевата енергия, неизчерпаем ресурс, е използвала най-много 
досега, до голяма степен благодарение на държавните стимули за изграждането и 
подкрепата на слънчеви електроцентрали.  

Децентрализираното производство на електрическа енергия може да се опише ка-
то внедряване на малки производствени електроенергийни мощности, управлявани 
от домакинства или малки предприятия, които са включени към разпределителната 
мрежа на средно и ниско напрежение и които задоволяват електроенергийните нужди 
на потребителите, като отдават остатъка обратно към мрежата. Част от децентрализи-
раните системи са т.нар. автономни (напр. фотоволтаични), които не са свързани с 
електроразпределителната мрежа. По този начин домакинствата и бизнесът осигуря-
ват електрозахранване в случаите, когато мрежата е недостъпна или е твърде скъпо 
да се изгради [5]. С намаляване на цените, фотоволтаичните инсталации стават все 
по-достъпни за ползване в бита или в индустрията, където принципът е не за отда-
ване на произведената енергия към мрежата, а по-скоро за собствено потребление. 

Географското разположение на България е благоприятно за усвояване на енергия 
от слънцето, а цените на фотоволтаичните панели намаляват за последното десетиле-
тие, следвайки бурното развитие на технологиите. Стимулирането на този процес ще 
донесе две много важни ползи – от една страна, пести финансов ресурс на семейст-
вата и фирмите, а от друга, помага да се постигне целта на Зелената сделка, която е 
въглеродна неутралност до 2050 г. Изчисленията показват, че със спестеното от смет-
ките за ток инсталацията на една еднофамилна къща се изплаща на осмата година от 
действието си. Експлоатационният срок на един слънчев панел е 25 г., като в първите 
15 г. той е в гаранция. Съгласно ангажиментите по Зелената сделка, България ще 
трябва да увеличи четирикратно дела на фотоволтаиците в общия си енергиен микс 
от сегашните 6 – 7% на 27%.[2] 

Според доклад на Bloomberg New Energy Finance от юли 2020 г. България ще 
трябва да изгради общо 7,7 GW нови мощности за електропроизводство от ВЕИ в 
следващите 10 години. Според организацията това е най-рентабилният и ефективен 
от гледна точка на разходите и екологичните предимства сценарий за нисковъгле-
родно развитие на страната в контекста на плановете за декарбонизация до 2030 г. 
(фиг. 2). 
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Фиг. 2. Развитие на инсталирания капацитет от 2018 до 2030[3] 
 

Фотоволтаичните централи за собствени нужди на бизнеса и домакинствата пес-
тят разходи и дават сигурност. Подобен вид решения вземат не само дружества, фо-
кусирани в производството, но и такива, които също искат да намалят сметките си за 
електроенергия, макар това да не е основният им разход или залагат на устойчива по-
литика за намаляване на въглеродния отпечатък.  

Предприемачи – земеделски производители или собственици на земя, инвестират 
в централи, разположени на терени, които не се ползват. 

Все повече проучвания и научни трудове подчертават потенциала на агриволтаи-
ците (APV) за подобряване на ефективността на използване на земята, производство 
на регионална храна и подкрепа на местните икономики, и като едно от решенията в 
борбата с климатичните промени. Различни агриволтаични конфигурации – като ком-
биниране на фотоволтаични технологии с обработваеми земи, пасища или местооби-
тания на пчели и други опрашващи насекоми могат да допринесат за постигането на 
целите за възобновяема енергия и чиста храна, като същевременно намаляват местна-
та съпротива срещу разполагането на фотоволтаични инсталации.[4]. 

 

За да се инсталират в собствен имот соларни панели, чийто ток да ползва само за 
своите нужди, без да продава или получава преференциална цена за него, трябва да 
се премине през всички процедурни стъпки: 

 да се сключат договори;  
 да се плати на съответното електроразпределително дружество такса за при-

съединяване; 
 да получи и разрешение да управлява централата дистанционно;  
 да се съгласи, че не може да работи  в т.нар. островен режим, ако се сложат 

още панели и батерии, за да няма  нужда от външно захранване. 
 

Тази процедура, отнема много ресурси и време не е свързана с приоритетите за 
диверсификация на източниците и зеления курс на ЕС. Възможните варианти за 
облекчаване на процедурата се състои в: 

1. Премахване на изискването обектът, в който се изгражда централата, да бъде 
присъединен като потребител, т.е. клиентът да има сключен договор за доставка на 
електроенергия. Така могат да се създават енергийни общности, в които малките 
ВЕИ инсталации собственост на един потребител с възможност съседни потребители 
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да използват произведения от него ток. Инсталация от 5 кВт е достатъчна за 4 – 5-
членно семейство, т.е. инсталация от 30 кВт може да се използва от шест домакинст-
ва. Възможност трябва да има и чрез сдружаване на съседи в жилищни кооперации 
или съседски къщи. 

2. Предоставяне на безлихвен или нисколихвен кредит под формата на гаран‐
ция от Българската банка за развитие, предоставена на търговските банки. Договор, 
при който инвестицията се финансира от трето лице, което получава право на фикси‐
рани плащания от бенефициента на услугата – собственика на ВЕИ инсталацията. 

3. Предоставяне на данъчен кредит за направената инвестиция. Той може да се 
изчислява на база на размера на инвестиционните разходи и да представлява еднокра‐
тен трансфер от бюджета към съответния инвеститор – физическо или юридическо 
лице. Данъчният кредит може да бъде структуриран и като амортизационните разхо‐
ди при компаниите – приема се амортизируем период и схема за актива, с които се 
намалява годишният размер на данъчната основа на лицето. Това може да се отнася 
както до преки данъци, като данък печалба и данъка върху доходите на физическите 
лица, така и до местни, като данъка върху недвижимите имоти. Обхватът му може да 
бъде допълнително разширен и до разходи за наем.[2]  

4. Собствениците на малки ВЕИ инсталации могат да получат допълнителен 
стимул и чрез получаване на сертификати за произход от Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие, които след това могат да търгуват. За целта е необходимо създа‐
ването на ефикасен и ликвиден пазар за такива сертификати, както и за възможности 
за продаването им в други страни от ЕС. Това ще е трудно за отделни физически и 
юридически лица с малко производство, затова следва да се проучат възможностите 
за сдружаването им в по-големи общности, за да могат да участват ефикасно в този 
механизъм. 

Предвид разрастването на фотоволтаичните инсталации и напредъка в децентра‐
лизацията е необходимо да се осигурява информация за общо произведената фото‐
волтаична електроенергия, включително и тази за собствено потребление. Предизви‐
кателствата са свързани с намиране на надежден източник на данни, с търсене на 
подходяща система за събиране на данни и разработването на цялостна методология, 
особено при промяна на бизнес модела с преференциалните цени [5]. 

НСИ осигурява 100% обхват на количеството електроенергия от ВЕИ, постъпило 
в обществената мрежа, но не и цялото произведено количество, включващо и произ‐
водството за собствени нужди. Понастоящем единственият изчерпателен източник на 
информация за наличието и броя на децентрализирани фотоволтаични системи, слън‐
чеви топлинни системи и термопомпи в жилищни сгради в страната може да бъде 
преброяването на населението. Въз основа на събраната информация може да се оце‐
ни потреблението на възобновяемата енергия.  

Тези данни се изискват по силата на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор. 

Освен висококачественото сглобяване на слънчевите централи  се изисква редов‐
на поддръжка и всеки панел трябва да бъде непрекъснато инспектиран. Бърз, евтин и 
надежден метод, чрез който операторите могат да инспектират експанзивен слънчев 
масив, се състои в термодиагностичните измервания, извършени от монтираната на 
безпилотен самолет система за термично изобразяване. 

 
Мобилните роботи като безпилотни летателни апарати (дронове)  (фиг. 3) могат 

да се използват за наблюдение, наблюдение и събиране на данни в сгради, инфра‐
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структура и среда. Известно е значението на точния и многостранен мониторинг, за 
да се идентифицират проблемите по-рано и да се предотврати тяхното ескалиране. 
Това мотивира нуждата от гъвкави, автономни и мощни мобилни роботи, вземащи 
решения.  

Гъвкави, бързи и прецизни, те изпълняват качествено работа и най-вече икономи-
чески по-изгодно от проучванията, направени от хеликоптери, или от земята. 

 

Тяхната употреба е напълно подходяща за широк спектър от различни сектори и 
приложения. Те са подходящи за предаване на термографски операции за различни 
дейности: 

 Дейности, насочени към енергоспестяване; 
 Мониторинг на фотоволтаични системи; 
 Поддръжка и оценка на фотоволтаични системи; 
 Идентифициране на енергийните загуби; 
 Проверява електрическите системи за установяване на прегряване. 
 

 
 

Фиг. 3. Фотоволтаична централа 
 

Термография с дрон позволява да се измери по точен начин, абсолютна стойност 
на температурата на обекта. Всяка отделна точка (пиксел) от изображенията, получе-
ни от термовизора, се разглежда под формата на термограма. Тази техника предлага 
значителни предимства: 

 високо качество на изображението – всичко това благодарение на иноватив-
ните термокамери; 

 безопасност и гъвкавост на използване – безопасни и надеждни; 
 бързина при извършване на интервенции – в сравнение с други средства, из-

ползвани за термографски изследвания (хеликоптери и наземни проучвания), 
безпилотните летателни апарати са най-бързите за изпълнение; 

 пълнота на резултатите – софтуерът, използван за измерване на температури-
те и обработка на данните, позволява да се получат пълни и незабавни ре-
зултати; 
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 ниска цена – практична, бърза и икономична, безпилотната термография оп-
ределено е икономически по-изгодна от наемането на хеликоптер, и от про-
учване на земята [6]. 
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Abstract: The purpose of the study is to present how, by using modern safety systems and 
creating an organization of their management, it is possible to contribute to the reduction 
of car traffic accidents in road infrastructure facilities.The tasks he sets are an analysis of 
the implemented safety systems and consideration of the benefits of the introduced 
organization for their management and their possibilities for controlling car traffic. 
 
Резюме: Целта на студията е да представи как чрез използване на съвременни сис-
теми за безопасност и създаването на организация на управлението им може да се 
допринесе до намаляване на злополуките при автомобилния трафик в съоръжения-
та на пътната инфраструктура. Задачите, които се поставят са анализ на внедре-
ните системи за безопасност и отчитане на ползите от въведената организация за 
тяхното управление и възможностите им за контрол на автомобилния трафик. 
 
 

Въведение: 
 

Системите от типа SCADA са доста разнообразни, но имат и много общи черти. 
Точното дефиниране на понятията в компютъризираните системи е доста трудно, за-
щото усилията за автоматизация и централизиране на контрола и управлението се 
движеха от много фирми в различни страни и всичките те вървяха по различни пъти-
ща. Общите черти във всяка индустрия водят до силен стремеж към унификация, 
стандартизация и глобализация, при което се стига и до много общи черти, както на 
ниво хардуер, така и на ниво софтуер [1, 2, 3]. 

Системите SCADA могат да съдържат едно или повече нива. Например, система 
с три нива съдържа на първо ниво устройства за връзка с датчиците и изпълнителни-
те механизми, на второ ниво комуникационни компютри, които могат да имат извес-
ти обработващи и контролно-управляващи функции, и на трето ниво – работни стан-
ции за връзка с операторите. Тези станции изпълняват ролята и на интерфейс човек-
машина. 
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Те се използват в енергетиката за управление на трафика, на водните ресурси, на 
отпадъците, включително и на отпадъчните води, системите за сигурност, системите 
за достъп до сградите, всякакви видове тръбопроводи, масовия градски транспорт, 
метрото, железопътния транспорт, включително и системите за прелези, надлези и 
подлези и т.н. [4, 5, 6, 7]. 

Тоест, старите електронни системи за събиране на информация от аналогови и 
цифрови датчици еволюираха и с новите си функции се превърнаха в системи от гру-
пата SCADA, включваща в себе си и всичко от предходните системи за автоматиза-
ция [8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

 
1. SCADA системи 
 

SCADA (контролен контрол и събиране на данни) е система за автоматизация, 
която се използва в отрасли като енергетика, нефт и газ, вода, електроенергия и мно-
го други. Системата SCADA работи чрез работа със сигнали, които комуникират чрез 
канали, за да предоставят на потребителя дистанционно управление на всяко оборуд-
ване в дадена система. Той също така изпълнява разпределена база данни или маркер 
на базата данни, която съдържа тагове или точки в цялата централа. Тези точки пред-
ставляват единична входна или изходна стойност, която се контролира от системата 
SCADA в централизираното контролно отделение. Точките се съхраняват в разпреде-
лената база данни като двойки стойности – времеви маркери. Много е обичайно да се 
настройват SCADA системите и да се придобиват метаданни, като регистърни пътеки 
на програмируеми логически контролери (PLC) и статистически данни за аларми [3, 
14, 15]. 

Има пет основни съставни части на SCADA система: 
 Интерфейс на човек машина (HMI); 
 Система за надзор; 
 Дистанционни терминални устройства (RTU); 
 Програмируеми логически контролери (PLC). 
 
 Изграждане на концептуалния модел на системата 
 

Както хардуерната, така и софтуерната част на съвременните цифрови системи 
показва все по-голяма унификация, което се проявява дори и на ниво архитектура на 
системите. Съществува обаче една страна на системите SCADA, по която те се разли-
чават значително, а именно концептуалният модел, заложен в системата и най-вече в 
нейния софтуер. Това е така, защото конкретните условия на приложение на системи-
те обикновено се различават значително.  

Производителите на системи от типа SCADA обикновено предлагат широк набор 
от готови решения, които с тяхна помощ, а понякога и самостоятелно, могат да се 
адаптират към условията на конкретното приложение. Независимо от това, интегри-
рането на всички устройства и подсистеми в една работоспособна такава може да 
изисква дълъг етап на проучване и изследване, а също и експертиза за изготвяне на 
документи, касаещи разработката, внедряването, експлоатацията, предполагаеми  
преструктурирания, демонтаж и рециклиране на оборудването. Особено отговорна е 
разработката и адаптацията на софтуера, която обикновено изисква интензивна работа. 

Разработването на структурата на системата, която може да бъде направена на 
йерархичен принцип, с интерфейсите, комуникационния хардуер и софтуер е може 
би най-важният етап от проекта SCADA. Грешките на този етап могат да направят 
цялата система неефективна или дори пречеща на производството. Основно изисква-
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не е системата да е модулна и да подлежи на развитие и усъвършенстване, а от друга 
страна да е достатъчно добре защитена в случай на грешки и злоумишлени действия. 

 
 Основни функции 
Развитието на технологиите даде възможност системите, които функционираха 

по-рано отделно и се произвеждаха от специализирани фирми, сега да се включат в 
нов, по-мощен клас от интегрирани системи, които имат следните основни функции:  

-  събиране и обработка на данни от всякакви датчици;  
-  изпращане на данните от датчиците към по-високите нива на системата;  
-  представяне на данните в удобна за възприемане от човека форма;  
-  регистриране на данните на един или няколко носителя, с цел тяхното доку-

ментиране и архивиране;  
-  подпомагане на операторите в изчисляването на управляващите въздействия и 

вземането на решения;  
-  комуникиране на решенията на по-горните нива до блоковете, работещи с уп-

равляващите устройства;  
-  проследяване на изпълнението на управляващите въздействия, задействане на 

аларми и защити при възникване на критични ситуации;  
-  архивиране на информацията и др. 
 
2. Безопасност, експлоатация и управление на транспортен тунел 
Основните системи за безопасност, експлоатация и управление реализирани на 

тунела са както следва: 
-  Пожароизвестителна система; 
-  Видеонаблюдение; 
-  Аудио оповестяване 
-  Електронна система за контрол на достъпа 
-  Аварийни SOS кабини 
-  Радио оповестяване и GSM комуникация 
-  Мониторинг на конструкцията на тунела 
-  Система за измерване физични величини в тунел 
 
2.1. Пожароизвестителна система 
 

Съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г., за технически правила и 
норми за проектиране на пътни тунели чл. 493 „Автоматични пожароизвестителни 
системи се предвиждат за тунели с дължина над 400 m и във всички тунели с меха-
нична вентилация.“. Съвременните системи за пожароизвестяване на тунели се със-
тоят от сензорно оптичен кабел и измервателен контролер, а в технически помещения 
на северен и южен портал служещи за експлоатация се предвижда изграждането на 
пожароизвестителна инсталация за оповестяване при опасност или наличие на пожар, 
състояща се от контролни панели, адресируеми автоматични димо-оптични и ръчни 
датчици. 

В случай на пожар в тунела, скоростта на вятъра може драстично да се промени 
поради естествена тяга и увеличаването на скоростта на горене, подпомогнато от 
вятъра и допълнителния въздух (кислород). 
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Фиг. 1. Определяне на температурата при различни скорости на вятъра 

 
Когато противопожарните вентилатори са включени, скоростта на вятъра трябва 

да бъде увеличена до > 3 м/сек., за да се гарантира отвеждане на дима – фиг. 1. От ед-
на страна това увеличава скоростта на изгаряне с коефициент 5 – 10, а от друга стра-
на горещите газове се завихрят турбулентно и слоевете горещи газове под тавана се 
разрушават. 

 

 
 

Фиг. 2. Блокова схема на системата за пожароизвестяване на тунел 
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За да се гарантира пожароизвестяване, е от съществено значение пожароизвести-
телната система да може да засече и полето на излъчване на открития огън. 

Блокова схема на системата за пожароизвестяване на тунел и прилежащите тех-
нически помещения свързани с експлоатацията на тунела е показана на фиг. 2. 

Активното и пасивно оборудване на пожароизвестяването на тунела е поместено 
в табло „Пожароизвестяване“ в помещение 6 на двата портала.  

 
2.2. Елементи на системата за пожароизвестяване на тунел 
 

Системата за пожароизвестяване се състои от сензорно оптичен кабел и измерва-
телен контролер, като контролерът има възможност за свързване към система от по-
високо йерархично ниво посредством мрежови компоненти. 

 
 Сензорно оптичен кабел 
Фиброоптичният сензорен кабел (фиг. 3) улавя както отдавана, така и излъчвана 

топлина. Стъклените влакна, използвани в сензорния кабел, отговарят на междуна-
родните стандарти и размери (многорежимни вълноводи с градиент 62.5 / 125 / 250 µm). 
По оста на тунела, във всяка една тръба се използва сензорен кабел със стоманени 
жици. 

 

 
 

Фиг. 3. Сензорно оптичен кабел с механична защита 
 

Сензорният кабел се състои от вътрешна тръба от неръждаема стомана с качество 
SS316 (DIN V4A клас 1.4571), в която са поставени две независими, различно оцвете-
ни оптични влакна. За увеличаване на механичната устойчивост и за по-добро бора-
вене, тръбата е защитена с пластмасов изолационен слой, а за да се намали опасност-
та от разпространение на пожар, се използва огнезащитен некорозивен пластмасов 
изолационен екран. 

 

 
 
Фиг. 4. Типов профил за монтаж на един фиброоптичен кабела в тунела 

 

Метален екран 

Тръба от неръждаема стомана 

оптични влакна 
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         2 метра 
 

Фиг. 5. Типова монтажна скоба за сензорен кабел 
 

За улеснение подразделянето на зони, на кабела е отпечатана метрична скала. 
Сензорният кабел се монтира по оста на всяка тунелна тръба (фиг. 4), като зак-

репването му към тавана на тръбата е посредством скоби (фиг. 5). 
При монтажът на кабела трябва да се избягва прекомерното му смачкване чрез 

силното затягане на крепежните елементи. 
Сензорният кабел не трябва да се полага в непосредствена близост до освети-

телни тела, представляващи значителни източници на топлина, тъй като това може да 
доведе до фалшива тревога. 

При наличието на препятствия като лампи или вентилатори, кабелът трябва да 
бъде положен както е показано на фиг. 6 и фиг. 7. 
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Фиг. 6. Типов монтаж около лампи 
 
 
 

 
 

Фиг. 7. Типов монтаж около вентилатори 

 
От изключителна важност е да се спазят минималният радиус на огъване на сен-

зорния кабел от 80 mm. 
За свързване на сензорните кабели към контролера се използва специална сплайс 

кутия (фиг. 8). 
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Фиг. 8. Типова сплайс кутия за сензорно оптичен кабел с механична защита  
и дву- канален контролер 

 
 Измервателен контролер 
Контролерът (фиг. 9) и свързаната фиброоптична система са двата основни ком-

понента на системата. Лазерно базираната система използва ефекта на Раман за из-
мерване на температурата. За оценка на сигнала се използва методът за оптична реф-
лектометрия в честотна област. 

За всяка една тръба е предвиден по един контролер. 
 

 
 

а/ Примерен изглед отпред на контролер 
 

 
 

б/ Примерен изглед отзад на контролер 
 

Фиг. 9. Примерни изгледи 
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С предвидената система за пожароизвестяване е възможно да се осъществят раз-
лични нива на резервираност. 

На фигура 10. е показано стандартната конфигурация за резервиране, при която 
два контролера се свързват с един сензорен кабел. Това е възможно с един сензорен 
кабел, тъй като всеки кабел съдържа две стъклени влакна (червено и зелено). 

 

 
 

Фиг. 10. Пример за резервираност 
 

С тази конфигурация, резервираността е възможна що се отнася до отказ на кон-
тролера или прекъсване на влакната. 

 
 Пожароизвестяване на технически помещения 
В технически помещения на северен и южен портал служещи за експлоатация се 

предвижда изграждането на пожароизвестителна инсталация (фиг. 11) за оповестява-
не при опасност или наличие на пожар. Тя се състои от контролни панели, адресируе-
ми автоматични димо-оптични и ръчни датчици, които осигуряват надеждно откри-
ване на пожара в ранния стадий на неговото развитие.  

 

 
 

Фиг. 11. Изглед на примерна пожароизвестителна централа 
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Посредством бърз интерфейс, Ethernet се организира отдалечено управление на 
контролния панел. Всички адресни контури се следят за утечка към земя. Централата 
има възможност за съхраняване до 2000 събития.  

Резервното захранване на пожароизвестителната централа е изпълнено вътре в 
кутията на централата от две акумулаторни батерии.  

Автоматичните датчици (фиг. 12) откриват пожар в ранния стадий на неговото 
развитие, по концентрацията на дим в охраняваната среда или скорост на нарастване 
на температурата, по-голяма от зададената или при превишаване на определена мак-
симална температура на охраняваната среда. Температурният клас (A1R, A2R или 
BR) и чувствителността на дим (ниска, средна или висока) са в съответствие с Евро-
пейски стандарт EN54-5, EN54-7 и са програмируем от интерактивната пожароизвес-
тителна централа.  

 
Фиг. 12. Адресен димо-оптичен пожароизвестител 

 
Автоматичните пожароизвестители се разполагат на тавана на помещението, на 

не по-малко от 30 см от осветителните тела и 100 см. от климатични и вентилацион-
ни отвори. В зависимост от големината на помещението се определя и броя на пожа-
роизвестителните датчици. При монтаж на основите на датчици, същите се ориенти-
рат, така че светодиодите да се виждат от входа на помещението. 

Ръчният пожароизвестител (фиг. 13.) е предназначен да подава сигнал за възник-
нал пожар към интерактивната пожароизвестителна централа при ръчно задействане 
чрез счупване на стъклото. Ръчният пожароизвестител трябва да удовлетворява 
изискванията на стандар БДС EN 54-11за ръчен пожароизвестител тип А и БДС EN 
54-17. 

 
Фиг. 13. Ръчен пожароизвестител 

 
В тунелните тръби, ръчните пожароизвестители се монтират в началото и в края 

на тунелните тръби, във всяка една аварийна станция, както и по средата между тях, 
като по този начин разпределени, ръчните известители са на разстояние между 60-80 m 
един от друг.  
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В техническите помещения и тунелните тръби, ръчните пожароизвестители се 
монтират по начин осигуряващ добра видимост и удобство за задействане, и същевре-
менно защитени от случайно задействане и повреда. Монтират се на височина 1,4 m от 
готов под. 

Пожароизвестителната инсталация за свързване на ръчните и автоматични пожа-
роизвестителни датчици се изпълнява с J-Y(L)Y екраниран пожарен кабел 2 x 1.5 mm2 с 
многожични медни проводници. 

 
 Визуализация на системата за пожароизвестяване  
Като цяло системата за пожароизвестяване се интегрирана в мрежа от по-горно 

ниво (фиг. 14) с използването на Ethernet интерфейс. Софтуерът за визуализация ще 
дава възможност за много гъвкава визуализация и управление на цялата система. 

 

 
 

Фиг. 14. Архитектура на свързаност 
 

За визуализацията на системата се използват операторските станции (фиг. 15) с 
инсталирани на тях софтуер за визуализация и мониторинг на системата за пожароиз-
вестяване. На всеки един монитора се показва блокова диаграма на тунела, от която 
се определя точното местоположение и посока на разпространение на пожара, както 
и неговия размер. Също така на операторските станции се алармират и визуализират 
и съобщения при индикиране на пожар в техническите помещения на тунела. 
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Фиг. 15. Примерен екран на операторска станция 
 

 Зониране 
 

Изборът на параметризация по отношение на разделителни способности, наст-
ройки на зоните и параметри на известяването са от изключително значение за рабо-
тата на системата. 

Точността на указването на мястото на един пожар или прегряване може да бъде 
повлияна от избора на пространствена резолюция, която може да бъде между 0.25 m. 
и 3 m. за непрекъснато измерване. 

С оптичното измерване на температурата, желаната пространствена резолюция и 
цикъл на измерване се определят при пускането в експлоатация, като се избира съот-
ветния набор от параметри за измерване. 

Дължината на кабела електронно се разделя на алармени зони. Програмирането 
се прави, като се въвеждат началото и краят на дадената зона в метри, измерени от 
контролера.   

Всички зони могат да бъдат задействани с различни алармени параметри. В пред-
видената система за пожароизвестяване има на разположение 1000 свободно опреде-
лими зони, като тези зони могат да се припокриват. 
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Фиг. 16. Пример за зониране 
 

На фигура 16. е показан пример на зониране, като се генерира зонова аларма, 
която задействат управленията за видеоконтрола, вентилацията, светофарната уредба 
и т.н. 

При локализиране на пожар в тунелна тръба, посредством софтуера се подава ко-
манда за включване на вентилационната система на тунела, която в зависимост от 
местоположението на пожара ще активира съответния пожарен сценарий за работа на 
вентилацията, в същото време ще се подава команда към аудио-оповестителната сис-
тема, която от своя страна ще активира предварително записано съобщения, ще се 
подава команда към системата за управление на светофарите, които да затворят по-
жарната тръба. 

 
 Алармиране 

С контролера е възможно да се въведат пред алармени критерии в допълнение 
към обичайните алармени критерии (фиг. 17). Това дава възможност на системата да 
генерира предупреждение преди да е достигнат действителният праг на известяване. 

Предварителна аларма се генерира, когато един от следните три критерия е над-
вишен: 
 Максимална температура; 
 Покачване на температурата във времето; 
 Температурна разлика между точката на измерване и средната стойност за 

зоната. 
 

 
Фиг. 17. Алармени критерии 
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Тези настройки могат да се адаптират индивидуално към преобладаващите усло-
вия във всяка наблюдавана зона. 

 
3. Видеонаблюдение 
Системата за видеонаблюдение се изгражда на база мрежови мегапикселови IP и 

мрежови въртящи се видеокамери. Видеокамерите са влагозащитени със степен на 
защита IP67 и са предназначени за външен монтаж със степен на удароустойчивост 
IK10.  

 
Система за видеонаблюдение е предвидена да се осъществява чрез пет групи 

видеокамери: 
- Статични камери – мрежови мегапикселови IP камери за наблюдение вътреш-

ността на двете тръби на тунел. Над всяко пътно платно за движение на авто-
мобилите в тунелните тръби се монтират куполни мрежови IP видеокамери, с 
вградени функции за детекция на движение, навлизане в зона, липсващи/ 
изоставени обекти и др., насочени по посоката на движение на автомобилите. 

- Управляеми камери – мрежови въртящи се PTZ мегапикселови IP видеокаме-
ри, осъществяващи наблюдение на предпорталните зони, както и в уширенията 
на тунелните тръби. 

- Надзорни камери – мрежови мегапикселови IP видеокамери за наблюдение си-
туацията в напречните връзки и техническите помещения за експлоатация на 
тунела. Във всяка една напречна връзка ще се монтират куполни мрежови IP 
видеокамери с вградени функции за пресичане на линия, детекция на движе-
ние, навлизане в зона, липсващи/изоставени обекти и др., насочени срещу по-
соката за евакуация. 

- Камери за запис на регистрационни номера на превозни средства. Камерите ще 
бъдат разположени преди и след тунела над всяка една пътна лента. 

- Хибридни термовизионни IP камери за детекция на пожар, дим, движение, 
пресичане на линия и др. При детекция на пожар и/или дим, посредством соф-
туера, камерите ще алармират оператора, който от своя страна ще преценява 
дали да алармира Противопожарните служби и Отговорни лица. 

 
Като цяло системата за видеонаблюдение се изгражда като система за откриване 

на инциденти като: спряло ППС, катастрофа, пожар, паднали и/или изоставени пред-
мети, пешеходци в тунела и т.н. При регистриране на някакво инцидентно събитие, 
ще се активира зададен и/или одобрен сценарий за реализиране. 

За груповия пренос на видео сигнала от системата за видеонаблюдение се използ-
ва PoE технология за захранване за IP камери. Блокова схема на системата за видео-
наблюдение на тунела и прилежащите технически помещения свързани с експлоата-
цията му е показана на фиг. 18. 
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Фиг. 18. Блокова схема на системата за видеонаблюдение 

 
 Елементи на системата за видеонаблюдение 
 

Системата за видеонаблюдение се състои от мрежови мегапикселови IP видеока-
мери, монтирани към кабелните скари на тунелните тръби и в напречните връзки, 
въртящи PTZ мегапикселови IP видеокамери монтирани на двата входа на тунела, 
мрежови NVR рекордери, монитори за наблюдение и активно и пасивно комуникаци-
онно оборудване. 

 

- Камера за разпознаване на автомобилни номера – фиг.19, фиг.20. 
 

Монтират се над всяка пътна лента преди началото и след края на тунелните тръ-
би, върху металната конструкция на светофарните уредби. 

 

 
Фиг. 19. Примерна камера за регистрация на автомобилни номера 
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Фиг. 20. Примерна изображение от камера за регистрация на автомобилни номера 
 

- Мрежова IP видеокамера – фиг. 21. 
 

По дължината на всяка една тунелна тръба, в напречните връзки и в техническите 
помещения се монтират насочени мрежови IP видеокамери с вградена интелигентна 
IR LED подсветка с дистанция на светене до 50 m. с функции за детекция на движе-
ние, пресичане на линия, навлизане в зона, промяна изображение, детекция на лице, 
липсващи/изоставени обекти. Камерите са със степен и клас на защита IP 67, IK10.  

В тунелните тръби камерите се монтират насочени по посоката на движение на 
трафика закрепени към дъното на кабелните лавици на специализирани скоби над 
всяко едно пътно платно – фиг. 22. Камерите се разполагат шахматно, като по този 
начин разстоянието между тях е 50 m., а от една камера до следващата в редицата – 
100 m. В напречните връзки, камерите се монтират и от двете страни на галерията. В 
техническите помещения, камерите се монтират по стените и/или тавана по начин 
обхващащ максимален периметър.  

 
Фиг. 21. Примерна IP камера 

 

 
Фиг. 22. Примерна стойка за монтаж на IP камера 
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- Мрежова IP хибридна термовизионна видеокамера 
 

По дължината на всяка една тунелна тръба, при всяка аварийна станция се мон-
тират хибридни термовизиони мрежови IP видеокамери с приблизително разстояние 
за детекция на човек 140 m. и приблизително разстояние за детекция на МПС 380 m. – 
фиг. 23. Предвидените камери са с функции за детекция на пожар, детекция на дим, 
детекция на движение, пресичане на линия, навлизане в зона, класификация на обек-
ти (хора/МПС).  

В тунелните тръби камерите се монтират насочени по посоката на движение на 
трафика закрепени към дъното на кабелните лавици на специализирани скоби над 
всяко едно пътно платно – фиг. 24.  

 

 
 

Фиг. 23. IP хибридна термовизионна видеокамера. 
 
 

 
 

Фиг. 24. Изображение от IP хибридна термовизионна видеокамера. 
 

- Въртяща мрежова IP видеокамера – фиг. 25. 
Монтират се на металните конструкции предвидени за монтаж на светофарните 

уредби по една на двата портала на тунела, преди навлизането в тунелната тръба по 
посока на движение на трафика – фиг. 26 и фиг. 27. 
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Фиг. 25. Пример за въртяща PTZ IP камера за видеонаблюдение 
 

 
Фиг. 26. Стойка за страничен монтаж  

на въртяща PTZ IP камера за видеонаблюдение 
 

 
Фиг. 27. Типов монтаж на въртяща PTZ IP камера за видеонаблюдение 
 

- Въртяща мрежова IP хибридна термовизионна видеокамера – фиг. 28. 
Предвидено да се монтират във вътрешността на тунелните тръби при уширения-

та на пътните платна – фиг. 29. Приблизителното разстояние за детекция на човек 
140 m. и приблизително разстояние за детекция на МПС 380 m. Камерите са с функ-
ции за детекция на пожар, детекция на дим, детекция на движение, пресичане на ли-
ния, навлизане в зона, класификация на обекти (хора/МПС). Имат два режима на про-
следяване – ръчен и автоматичен, като при нормална експлоатация, камерите са насо-
чени по посока на трафика и при детекция на някакво събитие, се активира автома-
тичния режим на проследяване. 
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Фиг. 28. Въртяща PTZ IP хибридна термовизионна камера  
за видеонаблюдение 

 

 
Фиг. 29. Стойка за таванен монтаж  

на въртяща PTZ IP камера за видеонаблюдение 
 

- Видеорекордер 
Видео сигналите от всички IP камерите се предават до монтираните в помещение 

6 на всеки портал, H.265 64/128 канални професионални мрежови рекордери за ви-
деонаблюдение. За съхраняване на информацията от записа на камерите във всеки 
един рекордера се монтират 16хSATA твърди диска с капацитет 8ТВ/диск – фиг. 30.  

 

 
Фиг. 30-мрежови NVR 
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- Професионална мениджмънт платформа за видео мониторинг 
За изграждането на една интелигентна система за автоматично откриване на ин-

циденти, с която диспечерите да могат да следят изображенията от всички видеока-
мери и да реагират на настъпили събития се предвижда монтирането и инсталирането 
на професионална мениджмънт платформа изградена на база сървър-клиент архитек-
тура – фиг. 31. Посредством предвидената платформа се осъществява видео монито-
ринг в реално време и чрез въведени алгоритми се реализират различни сценарии.  

 
Фиг. 31. Професионална платформа за видео мониторинг 

 
Мениджмънт платформата се монтира в локалния контролен център на северния 

портал на Тунел. След изграждането на постоянния и/или временен контролен цен-
тър и оптичната връзка към тях, оборудването има възможност да се монтира в пред-
виден за целта комуникационен шкаф. 

 
- Визуализация, управление и мониторинг на IP камери 
За визуализация на изображенията в помещение 7 определено за работно място 

на всеки портал, се монтират по два 42.5” FullHD LED LCD монитори и по един  
3-осов джойстик за управление на IP PTZ камери с програмируеми бутона – фиг. 32. 

 

 
 

Фиг. 32. Примерен професионален монитор за видеонаблюдение 
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Фиг. 33. Пулт за управление на IP PTZ камери 

 
След изграждането на бъдещия контролен център, за да могат диспечерите да 

следят изображенията от всички видеокамери на Тунел и да реагират на настъпили 
събития се предвижда монтирането на четири 42.5” FullHD LED LCD монитори и 
един 3-осов джойстик за управление на IP PTZ камери с програмируеми бутона – 
фиг. 33.  

 
- Активно и пасивно комуникационно оборудване 
За груповия пренос на видео сигнала от видеокамерите в тунелните тръби и нап-

речните връзки във всяко едно ел. табло в аварийните станции, се предвижда да се 
монтира по един 4 (8) портов суич с PoE захранване за IP камери с 2 x Оптични порта 
10/100/1000Base-X – фиг. 34. 

 
Фиг. 34. Изглед на суич с PoE захранване за IP камери 

 
Топологията на мрежовата свързаност в тунел между отделните суичове е от типа 

„затворен пръстен“, в която всеки един от възлите в мрежата е свързан с други два 
възела и първият и последният от суичовете са свързани образувайки затворен пръс-
тен. По този начин се постига резервираност на преноса на видеосигнала.  

 
3.1. Аудио оповестяване 
Аудио оповестителната система обхваща цялата дължина на тунел и напречните 

връзки и е предназначена за излъчване на спешни съобщения в случай на пожар и ин-
цидент в тунела – фиг. 35. 
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Фиг. 35. Топология на системата за аудио оповестяване 

 
Използва се WinControl Server, който представлява компютър притежаващ собст-

вена „Service Version” на софтуера WinControl. Тази комбинация позволява пълен 
контрол и наблюдение на цялата аудио система от централна точка, плюс пълен кон-
трол и конфигурация на компонентите – фиг. 36.  

 

 
 

Фиг. 36. Изглед на аудио оповестителна система 
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Към централата има присъединен мощен 8-канален (100W на канал) усилвател на 
звука, предназначен за използване в критични системи. Той е проектиран да захранва 
100V високоговорителни системи и е оборудван с вграден DSP, който позволява 
усилване, EQ, закъснение и други параметри, които да се управляват от отдалечено 
място чрез софтуерa WinControl. 

Предвиден е и микрофонен пулт за обща информация по зони. 
В така предвидената система при добавяне на допълнителен модул (контролер) 

да се осъществи и автоматично трафик радио за предаване на съобщения и към мо-
торните превозни средства в обсега на тунела. 

 
3.2. Eлектронна система за контрол на достъпа 
Електронната система за контрол на достъпа осигурява надзор и защитата на тех-

ническите помещения на северния и южния портал на тунел, аварийните станции, 
както и евакуационните врати на напречните връзки, в случай на непозволено влиза-
не, без използването на кодове за достъп – фиг. 37. Свързана е с централната управ-
ляваща система. Освен това, системата е предназначена и за откриване на движение, 
с помощта на PIR детектори (пасивен инфрачервен), с антимаскинг функция. 

 

 
 

Фиг. 37. Топология на системата за контрол на достъпа 
 

 Елементи на електронната СОТ система 

Електронната система се предвижда да се изгради на база контролен панел, който 
посредством RS485 мрежова среда се свързва с разширителните портове на подобек-
тите. 
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- Контролен панел – фиг. 38. 
На всеки портал на тунел се монтира по един контролен панел с 16 зони, разши-

ряем до 264 зони. Интерфейсите за комуникация са 2x RS485. Монтира се в метална 
кутия с място за батерии 2x17Ah и допълнителни модули.  

 

 
 

Фиг. 38. Изглед на контролен панел 
 

- Зонов разширител 
В аварийните станции се монтира по един зонов разширител – фиг. 39., съвмес-

тим с контролните панели. 
 

 
 

Фиг. 39. Изглед на зонов разширител 
 

- клавиатура 
За оторизираното влизане в охраняваните подобекти се използва LCD клавиатура 

съвместима с контролните панели. Предвидената клавиатура е 2-редова с 16-симво-
лен дисплей и 2x Тампер ключа – фиг. 40. За комуникация панела, клавиатурата е 
оборудвана с 1x RS485 порт. 
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Фиг. 40. Изглед на LCD клавиатура за СОТ 
 

- магнитен контакт и PIR детектор – фиг. 41. 
За откриване на движение в аварийните станции и напречните галерии се използ-

ват цифрови PIR детектори с имунитет за животни.  
 

 
 

Фиг. 41. Изглед на цифров PIR детектор 
 

На всяка врата на техническите помещения за експлоатация на тунела, както и на 
вратите на аварийните станции и евакуационни врати на напречните връзки, се мон-
тират МУК контакт – фиг. 42. 

 
Фиг. 42. Изглед на МУК 

 
3.3. Аварийни SOS кабини 
 

В предвидените комбинирани ниши и на порталите на тунела се предвижда обо-
рудване за аварийни станции.  

Кабините не отговарят на изискванията за противопожарна защита и затова отвън 
и отвътре се обозначават с надпис „При опасност от пожар веднага напуснете каби-
ната!“. В аварийните станции се монтират предвидените в част Пожароизвестителна 
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система на тунел, ръчни пожароизвестителни бутони, както и аварийни SOS телефо-
ни – фиг. 43.  

 
 

Фиг. 43. Авариен телефон 
 

Във всяка аварийна станция се монтира станция с аналогови слушалки с IP 65 
класификация за приложения с високи изисквания за здравина, околна температура и 
защита от проникване каквито са тунелите – фиг. 44. Системата е с автоматично на-
биране, като слушалката е с магнитен превключвател, високоговорител 300 Ω, елек-
тронен микрофон и с конструкция от поликарбонат.  

За връзката на слушалката с телефонната централа, във всяко ел. табло на аварий-
ната станция се монтира IP-box, която създава мост между Ethernet мрежата с IP 
протокол и телефонната слушалка.  

 

 
 

Фиг. 44. Изглед на IP-box 
 

Върху аварийната станция се предвижда предупредителна жълта лампа, която 
при отваряне на вратата се включва с цел предупреждаване на превозните средства за 
възможно препятствие. За ел. захранване на оборудването във всяка аварийна стан-
ция се предвижда да се монтира ел. табло, с монтирани в него апарати за защита и ко-
муникация със SCADA системата на тунела. 

  
3.4.  Радио оповестяване и GSM комуникация 
 

Системите за радио покритие в тунели често се базират на използването на т.нар. 
излъчващ кабел вместо традиционно използваните радио антени за осигуряване на 
адекватно покритие във въпросните зони. На фиг. 45. по-долу е илюстриран типичен 
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дизайн на такава система реализирана посредством много крайни усилватели свърза-
ни помежду си посредством излъчващ кабел. 

 

 
Фиг. 45. Дизайн на системата 

 
Предлаганата система представлява съвкупност от устройства, които трансфор-

мират сигнала получен от базовата станция оперираща по система GSM/UMTS/LTE 
от радио в оптичен посредством радио оптичен преобразувател като посредством оп-
тичен кабел се препредава до крайните устройства, където получения сигнал се 
трансформира отново в радио и се усилва. Така вече усилен се вкарва в излъчващия 
кабел монтиран по протежение на тунела. 

Принципната схема на такава система е илюстрирана на фиг. 46. 
 

 
Фиг. 46. Принципната схема на системата 

 
Самият излъчващ кабел представлява система от миниатюрни антени-антенна ре-

шетка, като предимството му пред използване на традиционните радио антени в кон-
кретното приложение са следните: 
 Оптимално проникване на радио сигнала в движещо превозно средство; 
 Минимално затихване от препятствия; 
 Широка честотна лента на сигнала; 
 Тесен динамичен диапазон на сигнала. 
 
Оценката на кабела се базира на ефективността му на излъчване на кабела на оп-

ределено разстояние от него D (Lc) като се изчислява по следната формула: 
 
Lc = Pin - [ PR(D) - Li • d ],     [1] 
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където:  
Li са загубите от разпространението на радиосигнала по самия кабел; 
Pin е входната мощност към единия от краищата му; 
Pout е изходната мощност на другия край на кабела; 
d е дължината на кабела; 
D е разстоянието между приемната антена и излъчващия кабел; 
PR е приетата мощност; 
Lc е ефективност на излъчване. 
 

Общите загуби определят и максималната дължина на съответния кабел като се 
взимат под внимание неговата ефективност и загуби от разпространение по него. 

 

LS = Li + Lc,     [2] 
където: 

LS са системните (общи) загуби  
Обичайно на разстояния над 3м. от кабела затихването е от порядъка на 15-20 dB, 

което налага внимателно планиране на входните/изходни зони към/от тунела. 

 
Фиг. 47. Антена 

 

 
Фиг. 48. Минимизиране на проблема при преходните зони 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                     том XLVI, 2022 
 

172 

С цел предотвратяване рязкото понижаване на сигнала в тези зони се добавя ан-
тена – фиг. 47, която осигурява равномерно затихване на приемания сигнал и доста-
тъчно голяма зона за минимизиране на проблема при преходните зони – фиг. 48. 

 
 Описание на системата за публична мобилна връзка  

- Основни характеристики 
Решение е базирано на комбинация от радио оптични преобразуватели тип ION-M.  
 
На фиг. 49. е представена принципната схема на системата, реализирана посред-

ством две основни части: 
 Главно управляващо и преобразуващо устройство – намира се близо до базо-

вата станция, откъдето се взима радио сигнала, който се преобразува в опти-
чен и се препредава посредством оптичен кабел към крайните устройства; 

 Отдалечено радио устройство – преобразува оптичния в радио сигнал, усилва 
го и препредава към излъчващите елементи (кабел или антена). 

 

За нуждите от радио връзка на системите за бърза помощ, полиция, пожарна 
безопасност и поддръжка на инфраструктурата (работещи в обхвати 75 MHz, 150 MHz и 
430 MHz) се инсталира подобен излъчващ кабел, разположен на срещуположната 
страна на всяка тръба от тунела. Във всеки отдалечен край този фидер се съгласува с 
товар или антена работеща в честотния обхват, обслужващ тези радио връзки, а 
именно 75-550 MHz. Самото активно оборудване не е включено в дизайна на систе-
мата поради разнообразието му и неговата специфичност. 
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Фиг. 49. Принципната схема на системата 
 
 

 Система за служебна радиовръзка за структурите на МВР 
 

С оглед спецификата на техническото съоръжение и съгласно 9 Наредба № РД-02-
20-2 / 21.12.2015 г., в тунелните тръби на тунел трябва да се осигури постоянна слу-
жебна радио връзка за нуждите на ГД „НП“ и ГД „ПБЗН“. 

Министерството на вътрешните работи (МВР) изгражда и поддържа единна 
радиокомуникационна система по утвърден от Европейския съюз ТЕТРА стандарт, за 
осигуряване на радиокомуникации за структурите на МВР и други външни структу-
ри, имащи отношение по опазване на обществения ред и защита на населението. 

 
ТЕТРА в стандарт за цифрова радио система, създадена от ЕТ81 (Европейски 

институт за стандартизация в телекомуникациите) и представлява клетъчна радио 
система, съвпадаща към класа на професионалните мобилни мрежи (РМК). Това, кое-
то я отличава от аналогичните системи по 08М/СГМТ8/ЕТЕ/50 стандарт, е че е пред-
назначена да осигури надеждна комуникационна среда на органите за обществен ред 
и сигурност. Интегрира гласови услуги, услуги за предаване на данни и локализиране 
на ТЕТРА абонатите. Осигурява информационна сигурност в радио интерфейса чрез 
прилагане на криптиращи алгоритми. 

 
- техническо решение 
 

Системите за ТЕТРА радио покритие в тунели често се базират на използването 
на т.нар. излъчващ кабел вместо традиционно използваните радио антени за осигуря-
ване на адекватно покритие във въпросните зони. На фиг. 50 по-долу е илюстриран 
дизайн на такава система реализирана посредством излъчващ кабел. 
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Фиг. 50. Топология на ТЕТРА система 
 

На фиг. 51. е показан монтажа на оборудването в разрез и изглед. 
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Фиг. 51. Монтаж на оборудването в разрез и изглед 

 
- Спецификация и описание на използваното оборудване 
 

Системата за осигуряване на вътрешното ТЕТРА радио покритие в тунелните 
тръби се състои от следните части:  
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Главно устройство (фиг. 52.)  
 

На фиг. 52 е представен изгледа на делителя на мощност като на фиг.53. са пред-
ставени съответно изгледите на антените и излъчващия кабел. 
 

 
Фиг. 52. Изглед на делителя на мощност 

 

 
 

Фиг. 53. Изгледи на антените и излъчващия кабел 
 

Пасивни устройства (делител на мощност, излъчващ кабел и антени) 
 

 
Фиг. 54. Главно устройство монтирано в аварийна напречна връзка 

 
3.5. Мониторинг на конструкцията на тунела 
 

 Контролно-измервателна система за конструкцията на тунела 
 

Сигурността срещу разрушаване е едно от основните изисквания към всяко под-
земно съоръжение поради това, че то представлява потенциална заплаха за хората, 
намиращи се вътре. 

Разрушението не настъпва внезапно. Дълго време преди това се появяват призна-
ци, които показват нарушаването на стабилността. Тези признаци могат да бъдат от-
крити достатъчно рано при наличие на системни измервания на основни величини. 
Навременното им установяване е най-сигурният начин за избягването на сериозни 
повреди, които могат да доведат и до катастрофални последици. Установяването на 
тези признаци е едно от основните предназначения на контролно-измерителната сис-
тема (КИС) – фиг. 55. 
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Чрез изграждането на контролно-измерителна система, състоянието на тунелните 
съоръжения може да бъде добре контролирано и да бъде направена добра оценка за 
сигурността им. 

 

 
 

 

 
 

Фиг. 55. Мерителни профили 
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Измервания служат за оценка на сигурността на съоръжението, предпазват от 
настъпването на аварии и подобряват условията на експлоатация. Те помагат за уста-
новяването на евентуални отклонения от нормалното състояние на съоръжението, да 
се предвидят своевременно ремонти или да се промени режимът на работа. 

На фиг. 56 е показана примерна блокова схема на контролно-измервателна сис-
тема. 

 

 
 

Фиг. 56. Блокова схема на контролно-измервателна система 
 

 Апаратура за измерване 
 

През времето на строителството и експлоатацията е необходимо в определени 
мерителни профили провеждането на наблюдения и измервания с подходящи уст-
ройства, уреди и апаратура. 

 
- Многоточкови екстензометри – фиг. 57.  
 

Служат за измерване на премествания между две точки на закрепване (разстоя-
нието между точката на анкериране и отчитане). Монтират се в скалния масив чрез 
сондаж ø93 mm, пробит от тунела. В него са поставени четири екстензометъра с дъл-
жини 0, 2, 5 и 10 m, измерени под фугата бетон / скала. Прътите са от фибростъкло, 
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поместени в защитни тръби и анкерирани на съответната дълбочина. След монтажа 
им, пространството между тръбите и сондажа се запълва с циментов разтвор. Връх-
ната им част се състои от накрайник с датчик и капак. Обхватът на уреда е 100 mm. 
Отчитат се ръчно и автоматично. 

 

 
Фиг. 57. Многоточкови екстензометри 

 
- едноточкови екстензометри  
 

Монтират се в масива чрез сондаж ø73 mm, с дължина 10 m, измерена под фугата 
бетон / скала. Състоят се от прът в дебелостенна пластмасова тръба, закотвен в дъно-
то на сондажа. Тръбата се инжектира отвън и се замонолитва със скалата. В устието 
му е монтиран датчик от индуктивен тип, около които се движи сравнителният пръс-
тен, участващ в деформацията на скалата и чрез който се отчитат преместванията на 
скалния контур. Датчикът (сензорът) е същият, както при многоточковите екстензо-
метри. 

Обхватът на уреда е 100 mm. Отчитат се ръчно и автоматично. 
 
- инклинометри (фиг. 58) 
 

Инклинометрите са уреди, които измерват наклона между две точки, по което се 
съди за деформираното състояние. Монтират се в сондажи ø73 mm, с дължина 12 и 
18 m, измерена под терена.  

Инклинометричните колони се изграждат от специални инклинометрични тръби 
и муфи с надлъжни улеи. Горните открити краища на колоните ще завършват в шах-
ти с дълбочина 0,40 m., ширина 1,0 m. и дължина 1,0 m., покрити с капаци. В същата 
шахта се разполага и екстензометър. През 6 m. по височина се монтират датчици – 
общо 7 бр. 

Обхватът на уреда е ±10°. Отчитат се автоматично. 
 

 
Фиг. 58. Инклинометри 
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- тензометри  
Тензометрите са уреди, които измерват деформациите в бетона. Монтират се в 

оста на бетоновото сечение преди бетонирането. 
Измервателният им обхват 3x10 3 е с точност ±0,5%. Отчитат се автоматично. 
Уредите имат вградени термистори за измерване на температурата.  
 

- Телепресметри (фиг. 59.)  
 

Телепресметрите (NATM Style Shotcrete Stress Cells) са уреди, които измерват на-
тискови напрежения в бетона в радиална и тангенциална посока. Монтират се преди 
бетонирането. Обхватът им е 35 МРа, а точността ±0.1%. Отчитат се автоматично 

 

 
 

 
 

Фиг. 59. Телепресметри 
 

- деформетри за пукнатитни  
Деформетрите са уреди, които измерват размера (относителните премествания) 

на пукнатините. Обхватът им е 30 mm. Отчитат се ръчно. 
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- пиезометри  
Пиезометрите служат за измерване на филтрационното налягане в масива около 

тунелите. 
В сондажен отвор ф86 mm с дълбочина, определена в проекта, се спуска колона 

от пластмасова тръба ф42, оборудвана в долния край със специален филтър. В зоната 
на филтъра и 1 м над него, пространството между стените и сондажа и ПВЦ колоната 
е запълнено с промит дребен пясък. Останалата височина е запълнена с цименто-бен-
тонитов разтвор. В горната част тръбата се затваря с капак и заключалка. 

Уредите са с обхват 1 МРа, точност 5 КРа. Съществува възможност за ръчно и 
автоматично отчитане на налягането. 

 

- Водомерни преливници  
Количеството на филтриралата в тунела през масива вода се измерва посредст-

вом 2 водомерни преливника „остър ръб” с триъгълен профил и ъгъл в основата 45˚. 
Те се поставят челно на стоманени басейни с хоризонтално дъно. Профилът на три-
ъгълния преливник трябва да позволява измерване на максимално водно количество 
от 4 l/s. Отчита се чрез разграфена рейка. 

Преливниците се разполагат на двата портала в шахти на събирателните канавки. 
 

- Система за геодезическо наблюдение 
При експлоатацията на съоръженията неминуемо се натоварват различни части 

от конструкцията, което води до появата на абсолютни и относителни премествания 
и промяна на размери. 

Основната цел на системата за геодезическо наблюдение е следенето на прост-
ранствените премествания, които могат да настъпят в съоръженията. Това се осъ-
ществява на база високоточни геодезически измервания, извършвани върху специал-
на геодезическа мрежа, изградена и измервана като деформационна мрежа. 

Геодезичният мониторинг се осъществява с тотална станция с точност за ъглови 
измервания ±1’’ (0.3mgon), а за разстояния ±(1mm +1.5ppm). 

Предвиждат се определен брой контролни точки (марки) за всеки. Залагат се в 
близост до екстензометрите, за да има съпоставимост на измерванията. 

За наблюдение на деформациите на конструкциите на порталите са предвидени 
25 бр. точки (марки) за всеки от тях, разположени върху подпорните стени и бермите. 

По време на строителството се следят деформациите на забоя и до 200 m. от пос-
ледно изкопания участък, показано на фиг. 60. 
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Забой: 
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Контролни марки: 
 

 
 

 
 

Фиг. 60. Деформациите на забоя 
 

 Централна измерителна станция (ЦИС) 
Тя ще осигури централизирано и автоматизирано измерване на телепредаваните 

уреди.Включва сървър с необходимата операционна система, Back UP HDD, монитор 
24” за визуализация, комплект със софтуер, DATALOGGER, защита от пренапреже-
ние по линии измерване, комуникация и захранване и апаратура за оптична комуни-
кация, терминални кутии MUX – комплект мултиплексор с възможност за ръчно из-
мерване.  

 
3.6.  Система за измерване физични величини в тунел 
За следене състоянието на замърсяването, във всяка тръба се разполагат по пет 

мониторингови станции, които ще включват: 
- Сензори за СО – за всички станции; 
- Сензори за NO2 – за всички станции; 
- Сензори за видимост PМ – станции с номера 1, 3 и 5; 
- Сензори за скорост и температура на въздуха – станции с номера 1, 3 и 5. 
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Параметрите за контрол на вентилацията са: 
- концентрация на въглероден оксид (СО);  
- концентрация на азотeн диоксид (NO2); 
- непрозрачност (видимост) с коефициента на екстинция (Ке); 
- скорост на въздуха, Vair; 
- посока на течението; 
- температура на въздуха, tair. 

Сензори се разполагат във височина както следва: 
- Височина на сензора за азотен диоксид – 0,7 m от нивото на тротоара; 
- Височина на сензора за въглероден оксид – 1,6 m от нивото на тротоара; 
- Височина на сензора за температура – 2,5 m от нивото на тротоара; 
- Височина на сензора за видимост – 3,2 m от нивото на тротоара монтиран на 

конзола на разстояние 0,65 m от стената на тунела; 
- Височина на сензора за видимост – 4,9 m от нивото на пътя монтиран на кон-

зола на разстояние 0,8 m от стената на тунела; 
 

 
 

Фиг. 61. Сензори разположени в тунела 
 
 
В таблица 1 са дадени основните характеристики на предвидените сензори, а в 

количествената сметка – подробни технически данни за всеки от тях. 
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Табл. 1 
  

Контролиран 
параметър 

CO 
 

Ke NO2 Vair tair 

Тип сензора Електрохимичен 
 

Оптичен 
Електро 
химичен 

Ултразвуков 
Термо-
съпро-
тивление 

Диапазон на 
измерване 

0 до 300ppm 
 0 - 

0.015m-1 
0 до 20ppm 

- 60m/s до 
+60m/s 

- 40ОC до 
+60 ОC 

Точност ±1ppm  0.001m-1 ±0.1ppm ±2% ±0.5 ОC 

Минимално 
измерена 
стойност 

- 
 

- - 0.02 m/s - 

Работа при 
влажност f до 

 
99% 99% 

Температурен 
диапазон на 
работа 

 
-15ОC до +50 ОC -20ОC до +60 ОC 

IP Защита  IP65 IP65 

 
 

Ако се получи сигнал за наличието концентрация на въглероден оксид над Cco > 
150ppm, NO2 > 3ppm или Ке > 0.01m-1 се подава авариен сигнал до SCADA система-
та за управление на тунела, като се забранява достъпа до тунелните тръби на автомо-
билния трафик до нормализиране на атмосферата до нива необходими за включване 
на първите вентилатори. 

На двата портала се разполагат и автоматични метеорологични станции, които 
следят състоянието на атмосферния въздух в порталните зони – температура, атмос-
ферно налягане, скорост и посока на вятъра. Всяка метеорологична станция се доста-
вя с табло, посредством което се захранва управлява и информацията по оптичен ка-
бел се предава към SCADA системата за управление на тунела. Метрологичните 
станции се монтират на разстояние до 90 m. преди тунелната тръба по посока на дви-
жението, върху стълб за предпорталното осветление, на височина между 8÷10 m. от 
терена – фиг. 62.  
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Фиг. 62. Монтаж на метеорологична станция 
 

Сигурната експлоатация на тунела изисква, освен следене параметрите на средата 
в него, следене на данните и възможност за контрол на трафика през тунела, при над-
вишаване на пределните стойности на замърсителите или при възникване на аварий-
ни ситуации. 

Информацията от сензорите и датчиците в тунелните тръби се събира в табла 
монтирани в аварийните станции. За груповия пренос на информацията от таблата за 
мониторинговите станции в тунелните тръби към SCADA системата за управление на 
тунела се използва активно и пасивно оборудване, като топологията на мрежовата 
свързаност между отделните табла е от типа „затворен пръстен“, в която всеки един 
от възлите в мрежата е свързан с други два възела и първият и последният от суичо-
вете са свързани образувайки затворен пръстен. По този начин се постига резервира-
ност на преноса на сигнала.  

При имплементацията на SCADA системи, се постига високо ниво на автоматиза-
ция, обработка и съхранение на голямо количество информация, нагледност и дос-
тъпност до информацията, операторско (диспечерско) управление, повишаване на 
ефективността и безопасността и не на последно място намаляване на себестойността 
[16, 17, 18]. 

Представените по-горе примери дават нагледна представа как използването на 
SCADA система успешно води до управление на всички системи и спомага за под-
държане на високо ниво на безопасност на движението при експлоатация на критич-
на пътна инфраструктура [19, 20, 21, 22, 23].  
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Elena Peneva Kortezova 
Burgas Free University 

 
 

Абстракт: В статията се разглеждат етапите на конструиране на нов авторски 
психологически инструмент за изследване на родителските нагласи при деца с кому-
никативни нарушения. Проведени са 100 интервюта на родители и от отговорите 
им чрез контент анализ  са извлечени лесно достъпните убеждения, свързани с наг-
ласите им към логопедичната терапия. Резултатите от контент анализа са из-
ползвани за структуриране съдържанието на съжденията, отнасящи се до 
компонентите на родителската нагласа. Инструментът  е изработен по модел на 
I. Ajzen за конструиране на въпросник, според Теорията за планираното поведение 
(ТПП) и следва етапите, предложени от автора.  
 

Abstract: The article examines the stages of construction of a new author's psychological 
tool for the study of parental attitudes in children with communication disorders. 100 
parent interviews were conducted and easily accessible beliefs related to their attitudes 
towards speech therapy were extracted from their responses through content analysis. The 
results of the content analysis were used to structure the content of the judgments related to 
the components of parental attitude. The tool is made according to I. Ajzen's model for 
constructing a questionnaire, according to the Theory of Planned Behavior (TPB) and 
follows the stages proposed by the author. 
 

Keywords: attitudes, parents, children, communicative disorders, questionnaire 
 
 

Въведение 
Изследователите твърдят, че около 5,8 милиона деца и младежи в цяла Европа са 

засегнати от езикови нарушения (Law, J., McKean,Ch., 2019). В България през послед-
ните години не е правено проучване за разпространението и етиологията на езиково-
говорните и комуникативни нарушения, но специалистите по езиково развитие (лого-
педи и психолози) отчитат в практиката си повишеният брой деца, нуждаещи се от 
специализирана логопедична терапия на езика и речта. Повечето от тях споделят, че в 
терапията на децата, срещат най-големи трудности при взаимодействието си с техни-
те родители. 
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В този смисъл, съдържанието на родителските нагласи има практическа стойност 
във взаимодействието на специалистите по езиково развитие и родителите на децата 
с комуникативни нарушения при изработване на интервенционните стратегии за тях-
ното преодоляване. 

Актуалността на разглежданата тема е и  в емпиричната липса на инструмент за 
изследване на нагласите на родители на деца с комуникативни нарушения.  За целите 
на проучването от автора е създаден, апробиран  и адаптиран самостоятелен психоло-
гически инструмент за изследване на родителските нагласи за езиковото развитие на 
деца с комуникативни нарушения във възрастта от 3 до 7 години. Представяме основ-
ните етапи на конструиране на този инструмент.  

 
Етапи на конструиране на инструмента 
Инструментът е изработен по модел на I. Ajzen за конструиране на въпросник, 

според Теорията за планираното поведение (ТПП) и следва етапите, предложени от 
автора (https://people.umass.edu/aizen/tpb.html). 

1 етап - Дефиниране на поведението, свързано с родителските нагласи за 
езиковото развитие на деца с комуникативни нарушения 

При дефиниране на поведенческите актове, които в най-силна степен изразяват 
положителната нагласа на родителите към взаимодействието им със специалисти по 
езиково развитие, се спираме на определението – „посещаване на логопедична тера-
пия поне 2 пъти седмично по 30 минути, в продължение на минимум 6 месеца“. 
Изрично упоменаваме времетраенето и продължителността на поведението, имайки 
предвид коректния времеви период на взаимодействие със специалист за провеждане 
на логопедична терапия, в рамките на който биха се отчели значими за родителя по-
ложителни промени в езиковото развитие на детето. Поведението не включва еди-
нични посещения при специалист за консултиране или изготвяне на становище за 
оценка на езиковия и говорен статус.  

2 етап - Определяне на изследователската популация  
В изследователската популация са включени само родители на деца с комуника-

тивни нарушения. Важно е да се отбележи, че  изследваните лица включват само ро-
дители, които сами са забелязали някакъв проблем в развитието на езика и речта при 
детето си и са потърсили консултация със специалист или са в началото на логопе-
дична терапия (до 30 дни след началото ѝ), с цел да се проследят първичните нагласи 
на родителите към посещение на такъв вид терапия. Предполага се, че в резултат от 
по-продължително посещаване и провеждане на терапията, в родителските нагласи 
би настъпила промяна (в положителен или негативен аспект), повлияна от взаимо-
действието със съответните специалисти.  

3 етап – Формулиране на айтеми за директно измерване на основните кон-
структи от Теорията за планираното поведение (ТПП): нагласа, субективна нор-
ма, възприеман поведенчески контрол, намерение. 

Формулирани са 8-10 айтема за оценка на всеки от основните конструкти на тео-
рията (ТПП): нагласа, субективна норма, възприеман поведенчески контрол и наме-
рение. Използвана е 5-степенна ликъртова скала. 

Айтемите са формулирани така, че да са точно съвместими с критерия на поведе-
ние и да имат самостоятелно предназначение, като примерните айтеми, дадени по-
долу отразяват както  различните компоненти на конструкта „нагласа“ (когнитивен, 
афективен, поведенчески), така и факторите, които повлияват тази нагласа (субектив-
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на норма и възприеман контрол над поведението „посещаване на логопедична тера-
пия“). 

Нагласа (когнитивен компонент). Включва съждения, които отразяват съдържа-
нието на убежденията на родителите за това, какво знаят и мислят за логопедичната 
терапия.  

Пример: „Логопедичната терапия може да помогне на детето ми да се научи да 
говори добре.“  

 
Категорично     По-скоро съм    Не мога да        По-скоро не         Категорично не  
съм съгласен     съгласен            преценя      съм съгласен        съм съгласен 
   5    : 4 : 3 : 2   : 1 
                                                                                                                              
 
Нагласа (афективен компонент). Включва съждения, които отразяват съдържа-

нието на емоционалните преживявания  на родителите за това, какво чувстват по от-
ношение на логопедичната терапия.  

Пример: „Логопедичната терапия ми дава спокойствие, че правя необходимото за 
развитието на речта на моето дете“.  

Категорично     По-скоро съм    Не мога да        По-скоро не         Категорично не  
съм съгласен     съгласен            преценя     съм съгласен         съм съгласен 
     5     : 4 : 3 : 2   : 1 
_____________________________________________________________________ 
 
Нагласа (поведенчески компонент). Включва съждения, които отразяват съдър-

жанието на предпочитаните поведенчески актове на родителите, когато в семейство-
то има дете с комуникативно нарушение.  

Пример: „За решаване на проблема с говора на моето дете, предпочитам да нап-
равя консултация с логопед и да посещаваме логопедична терапия.“ 

Категорично     По-скоро съм    Не мога да        По-скоро не         Категорично не  
съм съгласен     съгласен            преценя      съм съгласен         съм съгласен 
    5     : 4 : 3          :              2    : 1 
                                                                                                                              
 
Субективна норма (мотивация за съобразяване с референт). Включва съждения, 

които отразяват съдържанието на степента, в която изследваните лица, трябва  да се 
съобразят с мнението на референтите – неформални групи (роднини, приятели), офи-
циални групи (лекари, здравни институции, образователни институции, логопед и 
психолог), социални медии (интернет, социални мрежи) 

Пример: „Когато става дума за езиковото развитие на детето ми, се доверявам на 
мнението на моите роднини.“ 

Категорично     По-скоро съм    Не мога да          По-скоро не         Категорично не  
съм съгласен     съгласен            преценя      съм съгласен        съм съгласен 
     5    : 4 : 3           :             2                :      1 
                                                                                                                              
 
Субективна норма (какво мисли референта за посещаването на логопедична те-

рапия). Включва съждения, които отразяват съдържанието на нормативните убежде-
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ния – какво самите референти смятат, че е необходимо да се направи, ако в семейст-
вото има дете с комуникативно нарушения.  

Пример: „Моите роднини смятат, че за развитие на речта на моето дете трябва да 
посещаваме логопедична терапия.“  

Категорично     По-скоро съм    Не мога да        По-скоро не        Категорично не  
съм съгласен     съгласен            преценя      съм съгласен       съм съгласен  
         5    : 4 : 3 : 2   : 1 
                                                                                                                              
 
Възприеман поведенчески контрол (външни и вътрешни фактори). Включва съж-

дения, отнасящи се до субективното усещане за лекота или трудност на изследваните 
лица да  извършат поведението – „посещаване на логопедична терапия“.  

Пример: „Ако локацията на логопедичната терапия не ми е удобна, това би зат-
руднило нейното посещаване“ 

Категорично     По-скоро съм    Не мога да        По-скоро не         Категорично не  
съм съгласен     съгласен            преценя      съм съгласен         съм съгласен 
  5  : 4 : 3 : 2      :   1 
                                                                                                                              
 
Намерение – Включва формулиране на съждение, изразяващо  висока степен на 

категоричност, свързана с планиране на посещение на логопедична терапия.  
 
Пример: „За да подпомогна развитието на речта на моето дете, планирам да по-

сещаваме логопедична терапия.“ 

Категорично     По-скоро съм    Не мога да         По-скоро не         Категорично не  
съм съгласен     съгласен            преценя      съм съгласен        съм съгласен 
   5     : 4 : 3 : 2    :   1 
                                                                                                                              

 
4 етап – Администриране на пилотен въпросник  
Проведени са 100 структурирани интервюта с родители на деца с комуникативни 

нарушения. Структурираното интервю  съдържа 9 въпроса, в отговорите на които се 
съдържат структурните компоненти на родителските нагласи. Извършен е контент 
анализ за извличане на показателните убеждения, свързани с поведенческите резул-
тати и преживявания, нормативните референти и контролните фактори, свързани с 
поведението „посещаване на логопедична терапия. Изведените категории смислови 
единици са използвани при формулирането на съжденията в разработения инстру-
мент за оценка на родителската нагласа към езиковото развитие на децата с комуни-
кативни нарушения от 3 до 7 години.  

 

За определяне съдържанието на айтемите на новия инструмент за изследване на 
родителските нагласи от проведеното предварително проучване с група родители на 
деца с комуникативни нарушения са:  

-  извлечени са лесно достъпните убеждения, свързани с резултатите от поведе-
нието „посещаване на терапия за развитие на речта“; 

-  извлечено е съдържанието за трите компонента на родителските нагласи –ког-
нитивен, афективен и поведенчески; 
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-  определени са значимите за родителите референти, които залагат параметрите 
на субективната норма; 

-  формирани са идеи за вероятните субективни фактори на контрол, които биха 
затруднили посещаването на терапия за развитие на речта; 

-    изведени са набор от модални, показателни убеждения на родителите към по-
ведението „посещаване на терапия за развитие на речта“ (в първия вариант на 
инструмента за оценка на родителските нагласи беше използван терминът 
„терапия за развитие на речта“); 

-   съставени са списъци с набор от извлечените модални, показателни убеждения 
на родителите, свързани с резултатите от поведението „посещаване на терапия 
за развитие на речта“, съдържанието за трите компонента на родителските наг-
ласи – когнитивен, афективен и поведенчески, информацията за значимите за 
родителите референти, които залагат параметрите на субективната норма и ве-
роятните субективни фактори на контрол, които биха затруднили посещаване-
то на логопедична терапия. 

5 етап – Конструиране на примерен инструмент за проучване на родителски-
те нагласи.  

 

Резултатите от контент анализа на предварителното проучване са използвани за 
структуриране съдържанието на съжденията, отнасящи се до:  

1) Оценката на нагласата, която е свързана със съдържанието на нейния когнити-
вен, афективен и поведенчески компонент.  

2) Субективната норма е формирана като съдържание, свързано с общественото 
мнение, определено от близките, приятелите, лекарите, интернет, т.е. като ре-
зултат от създадена идея за типа поведение на родителите, когато в семейст-
вото има дете с комуникативно нарушение. Това е социалният фактор и се от-
нася до социалния натиск да се извърши или не въпросното поведение/ 
нормативни вярвания/, както и личната мотивация на родителя да се съобрази 
с въпросните референти.  

3) Възприеманият поведенчески контрол се отнася се до субективното усещане 
за  лекота или трудност за извършване на съответното поведение и отразява 
миналия опит като възпрепятстване или стимулиране на поведението. Външ-
ните фактори на възприемания поведенчески контрол се свързват с физи-
ческата възможност за действие по отношение на посещението на терапия за 
развитие на речта (ангажираност, време, локация и финансови средства), а 
вътрешните фактори се отнасят до наличието или липсата на личните качест-
ва на родителя (търпение и постоянство) и неговата самоефективност. 

4) Намерението представлява специфичните тенденции за отговор и предизвиква 
поведението. В първоначалния вариант бе предложено формулирането на по-
ведението като „посещаване на терапия за развитие на речта“, с оглед  използ-
ването на коректното понятие, означаващо терапевтичното въздействие върху 
езика и речта, където  терапията се осъществява от  екип: логопед, психолог, 
педагог и/или други специалисти по детско развитие.  

В първоначалния вариант беше оформен списък с общо 68 съждения, отнасящи 
се до посочените измерители на родителските нагласи: 
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6 етап - Избор на директни айтеми за оценка на основните конструкти – наг-
ласа, субективна норма, възприеман поведенчески контрол и намерение 

Пилотният въпросник включва айтеми, които са формулирани директно към наг-
ласата на родителя към поведението, свързано с езиковото развитие на детето („тера-
пия за развитие на речта“),  субективната норма и възприетия поведенчески контрол. 
Получените данни ще бъдат използвани за избор на надеждни и валидни айтеми, кои-
то да се използват във финалния въпросник. За да постигнем тези цели, за всеки ком-
понент използваме по няколко айтема.  

 
7 етап - Формулиране на айтеми за проучване на други променливи (демо-

графски – на родителя - образование, населено място, семейно положение, въз-
раст, пол и на детето – пол, възраст, говорен проблем, според родителя) 

Интерес за изследването на нагласите за езиковото развитие на родителите на де-
ца с комуникативни нарушения представляват и редица демографски данни, включе-
ни в пилотския въпросник. Това са: населено място, пол, възраст, образование и 
семейно положение на родителя, както и данните, свързани с възрастта и  пола на де-
тето. От особено значение е въпросът, зададен на родителите за отговор в свободен 
текст и  съдържащ информацията какъв е, според тях говорния проблем на детето.  
Отговорите, според нас, биха съдържали важните за родителите маркери, когато пра-
вят комуникативното нарушение  значимо за родителите и са в основата на промяна 
на тяхната нагласа към езиковото развитие на детето.  

 
8 етап - Експертна оценка  
След като е структуриран примерния инструмент за изследване на родителските 

нагласи към езиковото развитие на децата с комуникативни нарушения, бе предоста-
вен на 9 експерта, които да оценят съдържателната валидност на предложения ин-
струмент. 

 
9 етап - Редакция и конструиране на окончателния инструмент за изслед-

ване на родителските нагласи 
Като взехме предвид оценките на всяко съждение, поставени от експертите и из-

казаните забележки и препоръки, редактирахме или изключихме някои от съж-
денията. Критериите за редакция или премахване на съжденията са образувани както 
от средната оценка на всеки въпрос, така и от конкретно изказаните мнения на екс-
пертите.  

Приехме, че ако  10 е най-високата степен на оценка,  съжденията с  най-висока 
степен на съдържателна валидност са всички със средно тегло на оценката от 8 до 10.  

На първо място, като взехме предвид препоръките, че респондентите може да не 
разберат естеството на понятието „терапия за развитие на речта“ и за да не го сбъркат 
с медицинска терапия, заменихме във всяко съждение горепосоченото първоначално 
използвано название „терапия за развитие на речта“ с „логопедична терапия“. Смята-
ме, че препоръките за това са основателни, защото това е и най-разпространеното и 
познато сред родителите название на специфичната интервенция на езика и речта 
сред тях.  
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10 етап – Окончателен вариант на инструмента за изследване на родител-
ските нагласи.  

След направените корекции, общият брой на съжденията се редуцира до 50 и 
вече подготвения окончателен вариант на изработения инструмент за изследване на 
родителските нагласи е подготвен в 2 формата: електронен и на хартиен носител.  

За попълването му са ангажирани специалисти от страната (логопеди, психолози 
и педагози), които имат контакт с родители на деца с комуникативни нарушения в 
рамките на различни институции: детски градини, центрове за работа с деца, частни 
логопедични центрове и кабинети. 

 
Заключение 
Изработен е нов авторски инструмент за изследване на родителските нагласи към 

езиковото развитие при деца с комуникативни нарушения. Този инструмент позволя-
ва да се проучват диференцирано компонентите на родителските нагласи, за да могат 
практикуващите логопеди и психолози да насочат интервенцията за промяна на наг-
ласата на родителя точно към този фактор и компонент от нагласата, който е пряко 
свързан с резултатното езиково развитие на детето в процеса на логопедична терапия. 
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Анотация: Образованието в България заема важно място в ценностната система 
на българина, като този приоритет придоби още по-голяма значимост в процеса на 
модернизиране на икономическите и социалните структури в страната. Голям брой 
деца напускат преждевременно училище или дори никога не прекрачват неговия 
праг, явление, което води до тежка форма на социално неравенство. Създаването 
на условия за редовното присъствие в училище и активната работа по време на 
учебния час са важни за бъдещото на всеки ученик. Те са гаранция за неговия успех, 
залог за по-добра квалификация и по-големи възможности за реализация.  
В контекста на политиките за развитие на приобщаващото образование продъл-
жава да се развива тенденцията за интегриране на децата със специални образова-
телни потребности в общообразователните училища. Рисковете за преждевремен-
ното напускане на училище на тези деца са свързани с недостатъчна подготовка на 
детските градини и училищата за приобщаване на тези деца. Тук се включват и 
всички фактори на материалната база, образователната среда, човешките и фи-
нансовите ресурси, които не отговарят на изискванията за прилагане на принципи-
те на приобщаващото образование. Една от най-важните предпоставки за това 
децата да продължат да се образоват е работа в условията на сътрудничество и 
партньорство между най-важните социални групи, в които участва детето – 
семейството,  училището и обществото. Това създава необходимост от изследване 
на тези взаимодействия и разработването на модел, включващ подходи, методи, 
средства и дейности, с помощта на който да се оптимизират взаимодействията в 
условията на приобщаващо образование. 
 

Ключови думи: образование, деца със специални образователни потребности, учи-
лище, отпадане от образователната система, причини, превенция, реинтеграция. 
 
Abstract: Education in Bulgaria occupies an important place in the value system of 
Bulgarians, and this priority gained even greater importance in the process of 
modernization of the country's economic and social structures. A large number of children 
leave school prematurely or never even cross its threshold, a phenomenon that leads to a 
severe form of social inequality. Creating conditions for regular attendance at school and 
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active work during class are important for the future of every student. They are a guarantee 
of his success, a pledge for better qualifications and greater opportunities for realization. 
In the context of policies for the development of inclusive education, the trend of 
integrating children with special educational needs into general education schools 
continues to develop. The risks of these children leaving school prematurely are related to 
insufficient preparation of kindergartens and schools for the inclusion of these children. 
This includes all factors of the material base, educational environment, human and 
financial resources that do not meet the requirements for implementing the principles of 
inclusive education. One of the most important prerequisites for children to continue their 
education is working in conditions of cooperation and partnership between the most 
important social groups in which the child participates - family, school and society. This 
creates a need to research these interactions and develop a model including approaches, 
methods, tools and activities to optimize interactions in the context of inclusive education. 
 

Keywords: education, children with special educational needs, school, dropping out of 
education system, reasons, prevention, reintegration. 

 
 

Преждевременното напускане на училище е сложно явление, което оказва се-
риозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстояние-
то на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и 
върху цялостното социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и 
дългосрочен план.  

Проучвания показват, че голям брой деца напускат училище преждевременно. 
Това превръща отпадането от образователната система в значим социален проблем и 
налага изготвянето на стратегии за превенция и реинтеграция на отпаднали ученици. 
Превенцията и преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и ангажи-
раност на всички сектори и институции, свързани с образованието и с личностното и 
професионалното развитие на децата и младите хора в България. (Стратетия 2021-
2030, МОН). 

Преждевременното напускане на училище е свързано с безработица, социално из-
ключване, бедност и лошо здравословно състояние. Има много причини, поради кои-
то някои деца и млади хора се отказват преждевременно от образование и обучение: 
лични или семейни проблеми, трудности при ученето или нестабилно социално-
икономическо положение, влошено здравословно състояние. Начинът, по който е ор-
ганизирана образователната система, средата в училище и отношенията между учи-
тели и ученици също са важни фактори. 

Тъй като причините децата да не завършват образованието си често са сложни и 
взаимосвързани, политиките за намаляване на това явление трябва да бъдат насочени 
към редица въпроси и да съчетават аспекти, свързани с образованието, социалната 
политика, работата с младежта и здравето (European Education Area). 

В свят, в който технологиите бързо се развиват, нуждата от качествено образова-
ние за децата се изостря. Oтпадането от училищния процес е сериозна предпоставка 
за попадане в омагьосания кръг на бедност поради липса на образование и липса на 
образовани заради бедността.  

Какви са причините това да се случва и как може да се реши този проблем? Тези 
въпроси бяха зададени през м. декември 2021 г. в едно от допитванията на U-report, 
партньор на UNICEF,  в което участие взеха 281 U-репортери от цялата страна. 
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В отговорите си на първите две места, репортерите посочват етническия произ-
ход, включително трудности с езика, както и финансови затруднения. На трето място 
анкетираните са поставили отпадане от учебния процес, поради увреждания или на-
рушения в развитието. 

Запитани, какви са пречките пред децата в неравностойно  положение участници 
в допитването посочват, че  училищната среда не е пригодена за деца със специални 
потребности. Като сериозна причина за отпадането им е посочена недостъпната фи-
зическа среда в училище. 19% смятат, че учителите не знаят как да им преподават,  а 
други 16% мислят, че без ресурсен учител те няма да се справят с преподавания мате-
риал. 8% пък твърдят, че образователната система не разполага с подходящи ресурси. 
За последната група – децата със специални потребности,  28% са на мнение, че за да 
се реши проблемът с отпадането им от училище, трябва нова материална база, която 
да е по-достъпна физически. 

Образованието в България заема важно място в ценностната система на българи-
на, като този приоритет придоби още по-голяма значимост в процеса на модернизи-
ране на икономическите и социалните структури в страната. Голям брой деца напус-
кат преждевременно училище или дори никога не прекрачват неговия праг, явление, 
което води до тежка форма на социално неравенство.  

Създаването на условия за редовното присъствие в училище и активната работа 
по време на учебния час са важни за бъдещото на всеки ученик. Те са гаранция за 
неговия успех, залог за по-добра квалификация и по-големи възможности за реализа-
ция. Причините за допуснатите отсъствия и отпадане от училище са многообразни и 
не се проявяват изолирано,а въздействат комплексно. Това определя необходимостта 
да се подхожда комплексно и същевременно да се действа индивидуално към кон-
кретния случай на всяко дете, застрашено от отпадане. Необходимо е своевременно 
идентифициране на признаците за изоставане в усвояването на учебния материал и 
застрашеност от отпадане. 

В контекста на политиките за развитие на приобщаващото образование продъл-
жава да се развива тенденцията за интегриране на децата със специални образовател-
ни потребности в общообразователните училища. Рисковете за преждевременното 
напускане на училище на тези деца са свързани с недостатъчна подготовка на детски-
те градини и училищата за приобщаване на тези деца. Тук се включват и всички фак-
тори на материалната база, образователната среда, човешките и финансовите ресур-
си, които не отговарят на изискванията за прилагане на принципите на приобщава-
щото образование.  

Една от най-важните предпоставки за това децата да продължат да се образоват е 
работа в условията на сътрудничество и партньорство между най-важните социални 
групи, в които участва детето – семейството,  училището и обществото. Това създава 
необходимост от изследване на тези взаимодействия и разработването на модел, 
включващ подходи, методи, средства и дейности, с помощта на който да се оптими-
зират взаимодействията в условията на приобщаващо образование. 

Представям част от научно изследване, чията цел е да се проучат причините и 
възможностите за превенция на отпадане от образователната система на ученици със 
СОП в начална училищна възраст и възможностите за взаимодействие между най-
важните социални групи, в които участва детето – семейството,  училището и об-
ществото. 

 
 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                     том XLVI, 2022 
 

199 

Основните задачи на изследването са свързани с: 
-  проучване на нормативните рамки, регламентиращи обучението в образовател-

ните организации и превенцията на отпадане от училищно обучение на деца 
със СОП в начална училищна възраст; 

-  проучване на научната литература по проблема и очертаване на основните об-
ласти, теми и средства за взаимодействие между училище, семейство, социал-
на и здравна система; 

-  осъществяване на анкетно проучване сред учители, преподаващи в началната 
степен на обучение I – IV клас. Провеждане на неструктурирани интервюта с 
родители на деца със СОП; 

-  обработка и анализ на резултатите; 
-  формулиране на изводи и насоки за подобряване на взаимодействието и сът-

рудничеството между различните системи, участващи в процеса на образова-
ние на деца със СОП. 

 
Предмет на изследването са причините и предпоставките за отпадане на децата 

от училищно образование и нивото на взаимодействие между различните системи, 
осигуряващи възможности за обучение на децата със СОП. 

В хода на изследването се проверяват две хипотези: 
Хипотеза 1: Основна причина за отпадане на деца със СОП от образователната 

система е организацията на обучение в началните училища и системата на ресурсно 
подпомагане. 

Хипотеза 2: Родителите на учениците със СОП не са подпомогнати ефективно в 
обучението на техните деца и в много случаи сами трябва да се справят с опасността 
от отпадането им от системата на образование.  

Целева група на изследването са педагогически специалисти в началния обра-
зователен етап – I - IV клас в общообразователни училища и родители на деца със 
СОП, обект на ресурсно подпомагане и приобщаващи политики.  

За целите на изследването е разработен  въпросник, съобразен с описаните по-
горе задачи и целеви групи. Фокусът на оценката е ограничен в рамките на формал-
ните групи изследвани лица и контекстът на тяхната работа и/или взаимоотношения, 
без да се търси представителност за общата популация или голямото съсловие профе-
сионалисти.  

Неструктурирано интервю без фиксиран формат, в което въпросите са отворени, 
спонтанни и без предварително планиране. 

Анализ на резултатите 
В изследването участваха общо 111 респондента, разпределени както следва:  
-  49 учители в начален образователен етап I – IV клас в шест училища в  

гр. Варна; 
-  62 родители на деца със СОП и различни видове дефицити – физически увреж-

дания, с интелектуални (умствени) затруднения, деца с постоянни затруднения 
с ученето и разбирането, деца с постоянни затруднения във взаимодействието с 
връстници, деца с вродени и наследствени заболявания.  

 

На въпроса „Какви според вас са причините за отпадане на децата СОП от 
образователната система в началния курс на обучение в училищата?” са отговори-
ли и родителите и преподавателите, като анализ е направен отделно за двете групи 
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изследвани лица. На този въпрос е дадена възможност да се посочва повече от един 
отговор (вж. Диаграма 1). 

Според участващите в изследването педагогически специалисти, най-честата 
причина за отпадане от образователната система на децата със СОП е големия брой 
отсъствия поради заболяване или друга уважителна причина – 32,03% от дадените 
отговори. Отсъствията водят до пропускане на материал, който децата със СОП не 
успяват да наваксат.  

 

 

 
Диаграма 1: Причини за отпадане от образователната система  

на деца със СОП в начален етап на обучение 
 
 

Недостатъчният брой ресурсни учители  е посочен на второ място като причина с 
28,13%. Трудностите в процеса на обучението, като не спазването на дисциплината и 
правилата в час и не възможност за изпълнение на поставените задачи от страна на 
децата със СОП, според преподавателите е трета причина за отпадане от системата на 
образованието – 26,56%.  

Липсата на места в съответния клас в близките за учениците училища е 5,46% от 
дадените отговори. „Други” са посочили 4,69%, като при този отговор част от отгово-
рилите са уточнили, че имат предвид липсата на сътрудничество в учебния процес от 
страна на родителите и пристъпи на заболяването по време на час. 

Според родителите, участвали в изследването най-честата причина за отпадането 
на децата със СОП от училищно образование е малкия брой ресурсни учители и не-
достатъчното време, което отделят за оказване на допълнителна подкрепа на децата 
със СОП – 25,46% от всички дадени отговори. Липсата на места в съответния клас в 
училищата в близост до дома на детето (24,08%) е поставена на второ място от стра-
на родителите като причина, а честите отсъствия и изпускането на учебен материал 
(18,98%) е посочена на трето място. Особено притеснение сред родителите предиз-
виква невъзможността за повторение на същия клас в началния етап на образование-
то, като 16,67% посочват като възможна причина за отпадане от училище (вж. 
Диаграма 1). 
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В рамките на изследването са проведени 62 неструктурирани интервюта с роди-
тели на ученици с увреждания и затруднение в развитието, обект на приобщаващи 
политики в сферата на образованието. Целта е да се проучат трудностите, които имат 
тези родители с образованието на децата си, обучаващи се в общообразователни учи-
лища в гр. Варна. 

В 27,04% от проведените интервюта родителите споделят, че голяма трудност за 
тях и техните деца е липсата на достатъчен брой ресурсни учители, логопеди и пси-
холози в училищата. Майката на 9 годишния С., с водеща диагноза „Хидроцефалия”, 
успешно опериран, споделя, че ползват ресурсно подпомагане веднъж седмично, кое-
то е крайно недостатъчно за детето. Училищният психолог консултира момчето вед-
нъж месечно, логопед няма. До скоро са ползвали социална услуга, финансирана от 
Община Варна, но към момента психолог и логопед консултират детето срещу зап-
лащане. Всичко това налага често да се пропуска учебната подготовка в занималнята, 
а „тичането” по кабинети губи времето и изнервя детето. 

Голяма част от интервюираните родители (23,36%) посочват, че отдалечеността 
на училището от дома и липсата на специализират транспорт представлява голяма 
трудност, особено за работещите или тези с други по-малки деца.  

Родител на момиче с ДЦП, на 10 години разказва, че вече три години всеки ден  
пропътува по 17 км в едната посока за да може детето да посещава училище. Семей-
ството е обходило всички училища в радиус до 10 км от дома им, но отговора им е 
бил, че или нямат  места в съответния клас, или нямат достатъчно  ресурс да обучават 
дете с подобно тежко увреждане. 

Честото и продължително болнично лечение е поставено на трето място от роди-
телите на деца със СОП – 20,11%. Майка на дете с водеща диагноза „Епилепсия”, 
което е в трети клас, споделя, че през миналата учебна година повече от половината 
учебно време са прекарали в неврологична клиника. Момченцето е изпуснало много 
материал, който все още не може да навакса, на и не може да повтори същия клас. 
Майката разказва и за подигравки от страна на съучениците, което приема като тор-
моз над детето. За училищен тормоз и дискриминация в училище заради дефицитите 
и заради самото увреждане споделят и други 14,78% от родителите на деца със СОП.  

Прехвърлянето на деца с увреждания и затруднения в развитието в индивидуална 
или дистанционна форма на обучение, докато техните съученици се обучават в при-
съствена такава, поставят децата със СОП в неравностойно положение спрямо тех-
ните връстници, пречи на интеграцията им и успешната учебна подготовка, смятат 
8,34% от интервюираните родители.  

В интервюта 4,48% се споделя, че някои от училищата имат изискване родители-
те на деца със СОП да придружават децата си по време на часовете, особено тези с 
водещи диагнози „умствена изостаналост” и „хиперактивност”. Изразява се и мнение 
(1,89%), че учителите не са подготвени за работа със „специални” деца или предпо-
читат да отделят повече време на децата, които нямат проблеми с обучението (вж. 
Диаграма 2). 
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Диаграма 2: Трудности, които имат родители на деца със СОП,  
свързани с  образованието на децата в общообразователните училища 

 
Анализът на получените данни показва следното: 
-  Частично се доказа Хипотеза 1, т.е причината за отпадане на деца със СОП от 

образователната система не е само в организацията на обучение в началните 
училища и системата на ресурсно подпомагане. Значително място в причините 
за отпадане на учениците заема и тяхното увреждане или хронично и трудно 
лечимо заболяване, което води до чести и продължителни отсъствия от учебни 
занятия или преминаване в друга не ефективна форма на обучение.  

-  Хипотеза 2 бе доказана напълно. Няма изградена система за превенция, интер-
венция и компенсиране на отпадането и на преждевременното напускане на 
училище на деца със СОП в начална училищна възраст в самите училища. 
Няма взаимодействие между системите на образование, здравеопазване и со-
циални услуги, така, че да се използва успешно целия експертен потенциал за 
постигането на трайни, положителни резултати при децата със СОП и успеш-
ното подпомагане на техните родители. 

 

През месец септември 2022 г. беше публикувано проведено от УНИЦЕФ Бълга-
рия „Национално изследване на нагласите и социалните норми към деца с уврежда-
ния и затруднения в развитието в България”.  

Изследването хвърля светлина върху това, какво хората възприемат като увреж-
дане и какво не; какви са нагласите на родителите на деца с увреждания и на деца без 
увреждания; какви са нагласите към институциите и политиките за деца с уврежда-
ния (образователна система и приобщаващо образование, здравни услуги, живот 
в/извън семейството), както и какви са нагласите сред самите деца и младежи – както 
такива с увреждания, така и без.  

 

В част 6 от изследването „Нагласи, свързани с образователната система и 
приобщаващото образование” данните са притеснителни.  

На въпроса къде трябва да получават образованието си децата с увреждания или 
със затруднения в развитието си, 45,3% от родителите на деца без увреждания са на-
пълно съгласни, а 36,6% са донякъде съгласни (общо 81,9%), че децата с физически 
увреждания имат нужда от специални образователни институции (напр. специални 
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училища или центрове). Здравните специалисти показват малко по-висока склонност 
да отделят в специална образователна институция децата с интелектуални уврежда-
ния (общо 83,5% са напълно и донякъде съгласни), отколкото децата с физически зат-
руднения (75% общо).  

Данните са обезпокоителни, връщат ни десетки години назад, когато децата със 
СОП се обучаваха отделно от връсниците си в специализирани или в помощни учи-
лища. Необходим е системен подход към потребностите на тези деца и обединяване 
на експертния потенциал на системите на образование, здравеопазване, социални 
услуги, общински и държавни структури и институции с цел промяна на нагласите, 
подпомагане и превенция за преодоляване на трудностите в образованието на теза 
наши деца. 
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ВЪРХУ ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  

НА ТОКОСИМЕТРИРАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ  
В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ 
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ON A POSSIBILITY TO DETERMINE CURRRENT BALANCING 

ELEMENTS IN POWER SUPPLY SYSTEMS 
 

Borislav B. Tzvetanov 
Technical University – Varna 

 
 

Abstract: In this publication, a practical application possibility for determining current 
balancing elements in power supply systems with the most general current asymmetry is 
considered. Dependencies are presented for determining the parameters of electrical 
balancing elements from inductances and capacitors with the possibility that current 
balancing can be carried out at a set cosine phi 
 

Keywords: power supply system,  general current asymmetry, current  balancing elements, 
cosine phi. 
 
 

Въведение 
В публикацията се разглежда един подход за определяне на електрически симет-

риращи елементи при обща токова несиметрия в електроснабдителните системи 
(ЕСС) на индустриалните предприятия и фирми. С тази разработка се цели реализи-
ране, при известни  несиметрични товари (тяхна мощност и косинус фи), на  удобен 
за практиката подход при определяне параметрите и характера (индуктивен или капа-
цитевен) на симетриращите елементи  включвани в системата. 

От направен обзорен анализ на прилагани методи и технически средства за огра-
ничаване на токовата несиметрия в ЕСС се вижда, че съществува голямо разнообра-
зие в това отношение [1, 2, 3, 4 и 5]. Прилагането на едно или друго решение се обус-
лавя от вида на несиметрията предизвикана от несиметричния товар (еднофазна, дву-
фазна, трифазна). Като едни от най разпространените технически подходи за токово 
симетриране на несиметрични товари се явава симетриране с прилагане на електри-
чески елементи (комбинация от кондензатори и индуктивности). Известно такова ре-
шение в практиката е свързано с използване на схема „Щаймнец“. Това схемотехни-
ческо решение, поради своите добри показатели е намерило приложение при симет-
риране на еднофазни товари, които предварително се компенсират до косинус фи 
единица. Има и вариантни решения на тази схема, но тя схемотехнически се услож-
нява повече отколкото традиционната  такава. 
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Аналитични и графични резултати 
Физическата основа на която почива принципа на симетриране е свързан с филт-

риране на обратната последователност на тока с използване на комбинация от реак-
тивни капацитивни и индуктивни елементи. Ето защо симетриращите устройства от 
някои автори се наричат още филтросиметриращи. С цел реализиране на математи-
чески зависимости  за определяне вида и големината на симетриращите реактивни 
елементи, в тази публикация се прилага подход използван в схемата на „Щаймнец“  
при еднофазно включен, но компенсиран до косинус фи електрически товар.  

За да се проследи  целият  процес на трифазната несиметрия в натоварването на  
ЕСС  до нейното токово симетриране, в публикацита се разглежда числен вариант на 
обща токова несиметрия. Приема се натоварване в едно цехово захранване със след-
ните параметри на несиметричния товар: 

 
Захранващо напрежение на ЕСС: 
 

Uab = 380 V, Ubc = 380 V , Uca = 380 V 
 

Параметри на несиметричния трифазен товар: 
 

Рab  =  100  kW,    cos φab = 0.50 
Pbc  =   200 kW,     cos φbc = 0.70                                                                            (1) 
Pca  =   300 kW,    cos φca = 0.86   
 
На фиг.1а) и фиг.1б) са показани схемата на вклююване на товарите и векторната 

диаграма на несиметричните фазни токове. 
 

                            
 
               а)                                                                         б) 

Фиг. 1 
 

За да се анализира  несиметрия в цеховото токово натоварване се извършва  раз-
лагане на несиметричните токове на симетрични съставки съгласно теорията на 
„Фортескю“ [6]. Правата и обратна последователности на токовете, след графо-
аналитично построяване придобиват модули и фази, както това е отразено съгласно 
фиг. 2. 
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Фиг. 2 

 
За получaване на достоверна и обозрима информация за токовата несметрия в це-

ховото захранване е приложена теорията на „изобразяващия“ вектор. Полученият хо-
дограф за трифазната токова система дава възможност за нагледна качествена и коли-
чествена оценка на степента на несиметрията. Тъй като  обратната последователност 
на тока се върти със синхронна честота в противоположна посока на правата 
последователност, то ходографа описан от „изобразяващия“ вектор на тока при неси-
метрия е  различен от окръжност и има вида показан на фиг. 3. 

 
 

Фиг. 3 
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Голямата полуос на елипсата описана от ходографа на „изобразяващия“ вектор 
на тока се формира от сумата на правата и обратна последователност на тока.  Мал-
ката полуос е изместена на 90 градуса по отношение на голямата полуос. Тя се обра-
зува като разлика от двете последователности.   

 

Извеждане на зависимости за определяне на параметрите на елементите на уст-
ройство за симетриране на токово натоварване при най-общо несиметрично включва-
не на потребители в ЕСС се реализира, като се използва утвърдената в теорията и 
практиката известна схема на „Щаймнец“ прилагана за симетриране на еднофазни 
товари. Мощностите на симетриращите елементи са равни на: 

 
Qc = QL = P/√3                                                                                                  (2) 

 
където: Qc   – представлява реактивна капацитивна мощност 

QL  – представлява  реактивна индуктивна мощност 
   Р  – представлява активната мощност на несиметричния товар 
 

По зависимост (2) се определят големините на симетриращите елементи на капа-
цитивните и индуктивни съставящи на симетриращото устройство. Те се включват  в 
трифазната захранваща система от напрежение „а,в,с“ в последователност следваща 
посоката на часовниковата стрелка а именно: активна мощност на товара, реактивна 
капацитивна мощност на симетриращото устройство и реактивна индуктивна мощ-
ност на симетриращото устройство.  

 

При трифазно несиметрично натоварване на ЕСС, токово симетриране може да 
се постигне като за всеки несиметричен товар включен на линейно напрежение се 
приложи схемата на „Щаймнец“, т.е. за трифазен несиметричен товар тя се прилага 
три пъти, както това е илюстрирано на фиг. 4. 
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Фиг .4 
 

където: Рав, Рвс  и  Рса  – представляват  активните мощности на трифазния несимет-
ричен товар 

Qав , Qвс  и Qса – представляват реактивните мощности на трифазния неси-
метричен товар 

Qcaв, Qcвс и Qcса – представляват реактивните капацитивни мощности за 
компенсация на косинус фи на товарите до единица 

Q Lсим ав,  Q Lсим вс  и   Q Lсим са  – представляват реактивните индуктив-
ни мощности за симетриране 

Q c сим ав, Qcсим вс и Qcсим са  – представляват реактивните капацитивни 
мощности за симетриране 
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Отделните мощности за симетриране и компенсиране  на косинус фи до единица 
на несиметричните товари се определят съгласно изразите:  

  
Qс, сим aв  = Рав /√3,    Qc.сим вс   =  Рвс /√3     и   Qc.сим са = Рса  /√3  
Q Lсим ав  = - Рав /√3,  Q Lсим вс  = - Рвс /√3    и   Q Lсим са = - Рса   /√3  
    
Qс, комп aв =   Рав √1-cosφaв 2/  cosφaв2                                                                  (3)     
Qс, комп вс =  Рвс √1- cosφвс 2/  cosφвс2 
Qс, комп сa =   Рса √1- cosφ са 2 / cosφ сa2      

 
При общото сумиране и определяне баланса на реактивните мощности между от-

делните фази на трифазната система приемаме  капацитивните да носят знак плюс(+), 
а индуктивните знак минус (-) Тогава за резултативната реактивна мощност, която  се 
включва между отдените фази на трифазната система съгласно фиг.4 се получават 
зависимостите (4), а именно: 

 
Qав, сим = Qс,сим са  +Q Lсим вс+ Qс, комп aв = Рса /√3-Рвс /√3 + Рав √1-cosφaв 2/  cosφaв2 
Qвс, сим = Qс,сим ав  +Q Lсим ас+ Qс, комп вс=  Рав /√3-Р ас /√3+ Рвс √1- cosφвс 2/  cosφвс2  (4) 
Qса, сим = Qс,сим вс -Q Lсим ав+  Qс, комп са =  Рвс /√3-Р ав /√3+Рса √1- cosφ са 2 / cosφ сa2 
 
Получените зависимости съгласно (4) дават възможност да се изчислят и опреде-

лят елементите на симетриращото устройство, които трябва да се включат между от-
делните фази на ЕСС. Симетрирането на несиметричния товар в този сучай се пости-
га при резултативен косинус фи равен на единица. Съвместното включване на неси-
метричните ел.товари в ЕСС и елементите на симетриращото устройство са показани  
на фиг. 5. 

 

 
 

Фиг.5 
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Векторна диаграма на клоновите и фазни токове е построена на база  параметри-
те на несиметричния товар в ЕСС съгласно (1) и определените параметри на  елемен-
тите на симетриращото устройство съгласно изведените зависимости (4), като е отра-
зена на фиг. 6. 

 

 
 

Фиг. 6 
 

От получената  диаграма за фазните токове при  симетриране в трифазната ЕСС 
се вижда, че трите тока за фазите „а“, „в“ и „с“ са равни по модул и фазово изместени 
по между си на 120 ел.градуса (показаните плътно начертани вектори). Това е и усло-
вието за пълна токова симетрия в системата. Ъгълът на фазовото изместване между 
фазите напрежения и съответните токове е нула.Косинус фи при тези параметри на 
симетрирашите елементи е равен на единица. Токовото симетриране на ЕСС се пот-
върждава и от вида на получения ходограф на „изобразяващия“ вектор на тока пока-
зан на фиг. 7. 

 

 
Фиг. 7 
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От фигурата се вижда, че ходографа описван от токовете на трифазната система 
представлява окръжност, което означава, че токовата система от несиметричния  то-
вар е напълно симетрирана. 

 

В случаите тогава, когата симетрирането на несиметричния товар трябва да се 
осъществи в уловията на предварително зададен желан косинус фи е необходимо за-
висимости (4) да се допълнят с реактивна капацитивна мощност съответстваща на 
желан косинус фи, а именно: 

  

Q +ав,сим, = Qав,сим  +(Рав  + Рвс  + Рса) /3.   √1- cosφжел 2/  cosφжел 2 
Q +вс,сим, = Qвс,сим  +(Рав  + Рвс  + Рса) /3.   √1- cosφжел  2/  cosφжел 2    (5) 
Q +са,сим, = Qса,сим  +(Рав  + Рвс  + Рса) /3.   √1- cosφжел  2/  cosφжел2 
 

Ако при определяне на симетриращите елементи се приложат зависимости (5), то 
се получава токово симетриране при предварително зададен желан косинус фи. На 
фиг. 6 са показани  също така трите симетрирани фазни тока (с прекъснати линии) 
при зададен косинис фи, в разглеждания случаи равен на 0.96. От получените резул-
тати се вижда, че тока на обратната последователност е равна на нула, което е и га-
ранция, че несиметричния товар е токово симетриран. 

В резултат от изложеното в публикацията могат да  се направят следните обоб-
щения: 

 
Изводи 
 

1. Получените аналитични зависимости за изчисляване на електрическите симет-
риращи елементи при най-обща токова несиметрия в ЕСС дават  възможност  да се 
приложи практично-приложен подход за опеделяне  на тяхната стойност и вид (ин-
дуктивен или капацитивен). По този начин се рационализират методите свързани с 
решаване на проблеми с токовата несиметрия в ЕСС. 

2. Крайните стойности на получените реактивни елементи включвани в електро-
снабдителната система осигуряват не само токово симетриране, но и достигане на за-
даден желан косинус фи на симетрирания трифазен товар. 

3. Токовата несиметрия преди и след процеса на симетриране посредством опре-
делените аналитични зависимости са тествани с прилагане теорията на „изобразява-
щия“ вектор. Получените ходографи на съответните „изобразяващи“ вектори на тока 
по обозрим и недвусмислен начин отразяват токовото натоварване преди и след 
симетриране на ел.товар. 
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Abstract: The purpose of this article is to summarize the main theoretical points regarding 
crimes committed by two or more persons and crimes with necessary complicity. To dwell 
on some controversial points, to indicate the problems that arise in practice and to present 
authors own view on the problem. 
 
Key words: multy-party commission of crime, complicity, necessary complicity, crimes committed by 
two or more persons.  
 

 
Динамиката на развитие на обществото и кризите, през които преминава, слагат 

своя отпечатък върху характеристиките на престъпността, която неминуемо присъст-
ва във всеки етап от съществуването му. Като социално явление престъпността е ог-
ледало на съпътстващата ни реалност във всяка една сфера на човешкия живот. Но-
вите технологии, променените форми на комуникация и организация на ежедневието 
ни водят до промяна в съотношението на способите /формите/ на извършване на 
престъпленията.  

Статистиката показва, че през последните години относителният брой на случаи-
те, при които престъпната дейност е резултат от поведението на две и повече лица, 
спрямо общия брой посегателства при редица престъпления е нараснал1. Минимален 
брой са хипотезите, при които отсъства координация между извършителите на прес-
тъплението и „общност на умисъла“ между тях. В повечето случаи сме изправени 
пред задружно осъществена престъпната дейност.  

Понятието задружна престъпна дейност няма легално определение.То е твърде 
широко по обхват и се урежда от норми на Общата и Особената част на Наказателния 
кодекс. Дефиницията, която теорията предлага за този вид дейност е съвместно, ко-
ординирано или комплексно, умишлено участие на множество /две или повече/ лица 
в реализирането на определено умишлено престъпление2.Тя обхваща наред с основ-

                                                            
1 www.prb.bg, Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разслед-
ващите органи през 2021 година. 
2 Марков, Р. Престъпна и правомерна дейност на множество лица. С., Фенея, 2006, с.21. 
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ните форми на съучастие /съизвършителство и съучастие в тесен /собствен/ смисъл3/, 
така и форми предвидени в Особената част на НК /престъпление извършено от две 
или повече лица, престъпление извършено от тълпа, сдружаване с престъпна цел и 
необходимо съучастие/. Като класически форми на задружната престъпна дейност 
някои автори приемат наред със съучастието и задружното приготовление4. 

Настоящото изложение е свързано с две от особените форми на задружна прес-
тъпна дейност и проблемите, които възникват при тяхното определяне в практиката: 
съизвършителство и необходимо съучастие. 

 

1. Съизвършителството има легално определение в чл.93, т.12 от НК – Престъп-
лението е извършено от две или повече лица, когато в самото изпълнение са участва-
ли най-малко две лица5. На база цитираната норма и след съобразяване с всички 
изисквания, които поставя тя към тази форма на задружна престъпна дейност, в тео-
рията се приема, че съизвършител е всеки, който лично и непосредствено или посред-
ством наказателнонеотговорно лице участва в изпълнението на умишлено престъпле-
ние, като съзнава неговите фактически обстоятелства и наличието на умисъл у други 
участници за постиганe на същия престъпен резултат6. 

Разпоредбата на чл.93, т.12 от НК е създадена със ЗИДНК от 31 март 1982 г.7.  
Наред с нея са  променени и текстовете на чл.202, ал.1,т.2 от НК /длъжностно при-
свояване/, чл.210, ал.1,т.2 от НК /измама/, 354, ал.2, б.“б“ от НК, като изразът „осъ-
ществяване на престъплението в тези три норми  е  заменен с „извършване“ на прес-
тъплението /деянието/, в който се влага по-тесен смисъл и така е постигнат синхрон с 
нововъведената легална дефиниция за съизвършителство. 

За определени престъпления в НК, като чл.240, ал.2 от НК, 372, ал.2 от НК, 376, 
ал.3 от НК, чл.381 от НК са предвидени квалифицирани състави, ако са извършени от 
„група граждани“, „група лица“ или „групово“. В теорията и практиката се приема, 
че в тези случаи също се касае за  деяния извършени „от две или повече лица“ по см. 
на чл.93, т.12 от НК. Липсата на еднаква формулировка при идентичност на правната 
квалификация е пример за законодателен пропуск, който отдавна е бил констатиран, 
но все още не е преодолян.  

В нашето по-старо законодателство – Наказателния закон от 1951 г. и Наказател-
ния кодекс от 1956 г. използваното понятие  „неколцина“, също е било определено 
като съучастие, но не е какво да е съучастие, а участие на най-малко две лица като 
съизвършители в определено престъпление8.  

В доктрината под влияние на съветската правна мисъл, някои автори използват 
термин „групови престъпления“ като синоним на престъпленията извършени от „две 
или повече лица“. 

                                                            
3 Това са лицата, които съдействат на извършителя, без да участват в самото изпълнително 
деяние на престъплението. Съучастници в тесен смисъл са подбудителите и помагачите. 
4 Марков, Р. Цит. съч. с.22. 
5 Такива са напр.престъпленията по чл.142, ал.2, т.2 от НК, 149, ал.4, т.1 от НК, 152, ал.3, т.1 от 
НК, 195, ал.1, т. 5 от НК, 199, ал.1 от НК, чл.240, ал.2 от НК, чл.202, ал.1, т.2 от НК, 210, ал.1, 
т.2 от НК, 213а, ал.2, т.4 от НК, чл.234, ал.3, т.2 от НК, чл.235, ал.3, т.1 от НК, чл.238, ал.3, т.1 
от НК, чл.240, ал.2 от НК, чл.240а, ал.3, т.5 от НК, чл.242, ал.1,б.“е” от НК, чл.253, ал.3, т.1 от 
НК, 260а, ал.7, т.1 от НК, 348а, ал.2, т.1 от НК, 372, ал.1 от НК, 376, ал.3 от НК, чл.381 от НК. 
6 Марков, Р. Престъпна и правомерна дейност на множество лица, с.27. 
7 В сила от 1 юли 1982 г. 
8 ТР №91/01.12.1962 г., по тнд №26/63 г., ОСНК на ВС. 
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Правнта логика наложила създаването на нормата на чл.93, т.12 от НК е свързана 
с обществената опасност на съучастието, което като способ на извършване на прес-
тъплението, се отчита винаги като отегчаващо обстоятелство при индивидуализация-
та на наказанието9. При определени престъпления съизвършителството повишава об-
ществената опасност на деянието, така че тя не може да бъде отчетена в рамките на 
основния състав, дори и при прилагане на максимално предвиденото наказание в не-
го./ Има се предвид съпоставката между „престъпление извършено от две или повече 
лица и такова извършено от едно лице с помощта на помагач и наличие на подбуди-
тел/. Това именно е наложило създаването на квалифициран състав на престъпление-
то, в който е отчетена обществената опасност на съизвършителството, посредством 
завишеното наказание, което е предвидено спрямо основния състав на същото прес-
тъпление. Този извод залегнал в НК, като теоретична постановка е бил проверен и 
чрез емпирично изследване на фактически данни за определено престъпление. Ана-
лизът на резултатите е показал, че хипотезата, заложена в закона за повишената об-
ществена опасност на съизвършителството, се потвърждава на практика10. 

 От обективна страна за съизвършителството е характерно участието на поне две 
лица в самото изпълнение на престъплението. Това означава, че всяко от лицата мо-
же да извършва изцяло изпълнителното деяние или части /елементи/ от него при раз-
пределение на ролите в престъпната деятелност.  

Съизвършителството може да бъде реализирано по различни начини. Едновре-
менно /успоредно/ съизвършителство е налице, когато елементите на изпълнителното 
деяние се осъществяват по едно и също време от съизвършителите /заедно проникват 
в чужд дом и отнасят заедно вещите, нанасят заедно побой над пострадалия/. При 
последователното съизвършителство съизвършителите осъществяват елементи от из-
пълнителното деяние един след друг – при измама единият първо възбужда заблуж-
дение у жертвата, другият го поддържа и така причинява имотна вреда. 

Различаваме и съизвършителство при разпределение на ролите. Всеки от съучаст-
ниците е на местопрестъплението и върши нещо съществено от гледна точка на кон-
кретния замисъл на извършителите, като неговата дейност е елемент от изпълнител-
ното деяние на престъплението, напр. при грабеж едно от лицата упражнява принуда-
та върху жертвата, а друго отнема вещите. 

                                                            
9 Владимиров, Р. Съучастие при усложнена престъпна дейност, РУ „Ангел Кънчев“, Юриди-
чески факултет, 1996, с.69, 70, застъпва становище, че съучастието не винаги повишава степен-
та на обществена опасност на престъплението. То може да я понижи или да не окаже влияние 
върху нея. Такива са случаите, при които не са реализирани преимуществата на задружния 
способ на действие. Например вследствие недостатъчна съгласуваност или намесата на други 
обективни или субективни фактори, съучастниците са си пречили и реално са забавили разви-
тието на престъпния процес или са намалили неговата ефективност. Така изложеното станови-
ще не би могло да се сподели не само защото е в противовес с установената съдебна практика. 
Степента на обществена опасност е пряко обусловена от начина на осъществяване на деянието 
и общественоопасните последици които произтичат от него, както съставомерните такива така 
и несъставомерните. Фактът, че „съучастниците са си пречили и не са реализирани преиму-
ществата на задружния способ на действие“, следва да се оценява не само с оглед настъпилите 
съставомерни последици, но и несъставомерните, които могат да дадат основание да се прие-
ме, че деянието е с по-висока степен на обществена  опасност. 
10 Филчев, Н., Способ на извършване на престъплението. С, Университетско издателство 
„Климент Охридски“, 1990, с.132. 
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От субективна страна за съизвършителството е характерно наличие на общ уми-
съл, у всеки съизвършител за съвместно осъществяване на изпълнителното деяние с 
останалите съизвършители. 

В случаите, при които съставът на дадено престъпление изисква „особено ка-
чество“ за субекта, качеството на съизвършители в това престъпление могат да имат 
само лица притежаващи това качество.  

Когато се касае за усложнена престъпна дейност, особеното качество може да се 
притежава само от един от съизвършителите. При двуактните престъпления, всеки 
съизвършител може да осъществи двата акта, но е възможно и всяко лице да участва 
лично и непосредствено само в един от актовете, но при наличие на съответния уми-
съл да носи наказателна отговорност и за другия акт. Запомнящ се пример е изнасил-
ването, при което деецът от мъжки пол, който е осъществил съвкупление с пострада-
лата, може да е извършил престъплението със съизвършител жена, която да е взела 
участие само в упражняването на принудата.  

Аналогично е поставен въпросът и със съставните престъпления, извършени от 
две или повече лица. Съизвършителство е налице, когато участниците разпределят 
ролите си, така че всеки от тях участва в едно от престъпленията елемент на състав-
ното престъпление. Спорна през годините е била квалификацията на престъпленията 
извършени от т.нар. „особени субекти“ при съставното длъжностно присвояване по 
чл.202, ал.1, т.1 от НК, за улесняването на което е извършено и друго престъпление. 
С Постановление №7 от 1987 г. на Пленума на ВС, е преодоляна противоречивата 
практика, като обосновано се приема, че престъплението улесняващо присвояването, 
може да се извърши и от лице, което не е длъжностно по см. на чл.93, т.1 от НК. 
Когато това лице е действало по предварително сговаряне с длъжностното, е налице 
съизвършителство в съставното присвояване и то следва да се квалифицира не само 
по т.1, но и по т.2 на чл.202, ал.1 от НК11. 

В Тълкувателно решение №1 от 24.01.2022 г. ОСНК на ВКС,  при анализиране на 
Постановление №3 от 18.ХII.1970 г. на Пленума на ВС, изм. и доп. с Постановление 
№9 от 10.ХII.1975 г. на Пленума на ВС и Постановление №7 от 6.VII.1987 г. на Пле-
нума на ВС, в които са обсъдени някои основни въпроси за длъжностните присвоява-
ния, ВКС прие, че в мотивните части на Постановленията на Пленума на ВС са даде-
ни принципни разрешения касаещи субекта, изпълнителното деяние, отделните ква-
лифициращи обстоятелства, съучастие в престъплението и определяне на наказание-
то, които са валидни и понастоящем.  

Проблемите, които възникват в практиката, се свеждат до отграничаването на 
съизвършителството от помагачеството в дадено престъпление12. В тази връзка се 
застъпва становището, че наред с формално определения критерий от законодателя, 
трябва да се приложи и материалният критерий. Същият се свежда до изясняване на 
въпроса, дали престъпното деяние е насочено пряко срещу обекта и създава ли то 
конкретна опасност за съответното обществено отношение. Докато помагачът само 
улеснява изпълнението, то извършителят въздейства върху предмета на престъпле-
нието, като причинява пряко общественоопасния резултат. Материалният критерий 
позволява да се установи действителното социално значение на постъпката13.  

                                                            
11 Решение №367/1982 г. , I НО в обратния смъсъл. 
12 Решение № 166 от 25.11.2020 г. на ВКС по н. д. № 642/2020 г., II НО., докладчик съдията 
Бисер Троянов. 
13 Филчев, Н.Способ за извършване на престъплението., с.157-158. 
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Не се спори, че престъплението извършено от две или повече лица е проява на 
съвместна престъпна дейност.Тази форма на задружна престъпна дейност предвидена 
в особената част на НК, представлява конкретизация на нормите на съучастие и спе-
циално на неговата форма съизвършителство14. В процеса на правоприлагане на тези 
квалифицирани норми, общите норми за извършителство, респ. съизвършителство – 
чл. 20-22 от НК, не следва да се сочат изрично като част от квалификацията на зад-
ружната престъпна дейност, нито се прилагат регламентираните в тях правила. Този 
извод се налага, от обстоятелството, че самата съвместна дейност е предвидена от за-
конодателя като елемент от състава и е взета предвид при определяне размера и вида 
на наказанието в съответната норма15. Това  принципно разбиране се пренебрегва в 
съдебната практика.  

С така изложената теза изцяло следва да се съгласим, но само когато в задружна-
та престъпна дейност са участвали единствено съизвършители. Няма пречка наред с 
двамата или повече съизвършители, деянието да е осъществено със съдействието на 
помагачи или подбудители, като тяхното деяние ще е съставомерно по квалифици-
рания състав /престъпление извършено от две или повече лица/ на съответното прес-
тъпление /пример чл.195, ал.1, т.5 от НК/. При индивидуализацията на наказанията 
им, съдът се ръководи от разпоредбата на чл.21, ал.1 от НК и взема предвид характе-
ра и степента на участие в престъплението. В този случай позоваването на чл.20, ал.2 
и 3 от НК и включването му като част от правната квалификация на деянието е 
правилно и задължително. 

В съдебната практика разгледаните два случая не се отграничават и често се 
смесват. При наличие единствено на съизвършители в квалифицираните състави на 
престъпления извършени от две или повече лица се сочат и общите норми на НК в 
правната квалификация на деянието. В обратната хипотеза, липсва позоваване на 
чл.20 ал.2 и 3 от НК, при наличие на подбудители и помагачи към квалифицираните 
състави на съучастие.  

За специален случай на съизвършителство, се приема предварителният сговор, 
предвиден като квалифициран състав на някои престъпления в Особената част на НК/ 
напр. кражба – чл.195, ал.1, т.5 от НК, грабеж – чл.199, ал.1, т.2 от НК, длъжностно 
присвояване – чл.202, ал.1, т.2 от НК, измама – чл.210, ал.1, т.2 от НК, продажба на 
акцизни стоки без бандерол – чл. 234, ал.2, т.2 от НК и други престъпления в отдел-
ните стопански отрасли – чл.235, ал.3, т.1 от НК, чл.238, ал.3, т.1 от НК, чл.240а, ал.3, 
т.5 от НК, квалифицирана контрабанда – чл.242, ал.1, б.“е” от НК, изпиране на пари – 
чл.253, ал.3, т.1 от НК/. При него две или повече лица извършват едно престъпление 
при наличието на предварителен общ умисъл. В зависимост от съдържанието на уми-
съла, сговорът се дели на общ и конкретен. Сговорът е конкретен когато извършите-
лите са се уговорили да извършат само едно конкретно престъпление/квалифицирани 

                                                            
14 Марков, Р. Цит. съч, с.47, приема, че формите на същинското съучастие са две: съучастие в 
собствен /тесен/ смисъл-един извършител и поне един акцесорен съучастник-подбудител или 
помагач и съизвършителство, когато в самото изпълнение на престъплението участват две или 
повече лица. В този смисъл Филчев, Н. Цит. съч. с.144, 146, Владимиров, Р. Цит. съч. с.104, 
разграничава три категории форми на съучастие: обикновено или просто /съучастие в тесния 
смисъл/, съизвършителство и специални форми. Стойнов, А. Наказателно право. Обща част. 
Второ издание. С., Сиела, 2019, с.365, Ненов И. Наказателно право на Република България. 
Обща част. Книга втора. ред. А. Стойнов, С., Софи-Р, 1992, с.174, определят като основни фор-
ми на съучастието извършителство, подбудителство и помагачество. 
15 Марков, Р. Цит. съч, с.49. 
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състави на кражба, измама, длъжностно присвояване и др./ При общият сговор, ка-
къвто е единствено този по чл.199 ал.1 т.2 от НК, уговорката е за неограничен брой 
престъпления.  

 

2. Необходимото съучастие, терминологично възприето като несъщинско съучас-
тие, е тази форма на съвместна престъпна дейност, при която естеството на престъп-
лението изисква за осъществяването му в изпълнителното деяние да участват най-
малко две лица. Деянието на всеки участник не е престъпление само по себе си, но 
съвместната дейност на всички лица, като цяло придобива характер на престъпление. 

Комплексът от действията на „необходимите съучастници“ разкрива особена по 
своя характер обществена опасност. Нейната специфика може да бъде отразена адек-
ватно в закона само като се криминализира цялата проява, а не отделните й части – 
действията на различните лица16. 

Така нареченото необходимо съучастие според Долапчиев, не е необходимо съу-
частие в технически смисъл на думата, защото доколкото то е наказуемо е налице из-
вършителство, респ. съизвършителство, а от друга страна, само по общо правило, но 
не и винаги се изисква виновното деяние на няклко лица. Също не е нужно съществу-
ващото вън от извършителя лице, да е предприело едно деяние, което да стои в при-
чинна връзка с престъпния резултат. Онова което е необходимо в случая е наличност-
та на няколко лица, чрез които се осъществява престъпният състав17. 

Институтът на необходимото съучастие обхваща предвидени в норми на Особе-
ната част на НК, умишлени престъпления, които не могат да бъдат извършени от 
едно лице. Тази задружна престъпна дейност е характеристика на основния състав на 
престъплението. 

Приема се, че именно необходимото съучастие стои най-близо до задружната 
престъпна дейност извършена от две или повече лица18. Общото е, че и двете хипоте-
зи са предвидени в норми на Особената част на НК. Разликата се свежда, до това, че 
престъплението извършено от две или повече лица, представлява квалифициращо об-
стоятелство и няма пречка основният състав на престъплението да бъде осъществен 
от едно лице. 

В теорията се приема, че според насоката на деянията на участващите субекти, 
два или повече, необходимото съучастие, може да се подраздели на две групи 
/форми/19: 

Към едната се отнасят случаите, когато деянията са насрещно насочени, като при 
съответните условия всяко лице, с деянието си въздейства по определен начин върху 
личността на другиго. Деянията са взаимно допълващи се и кореспондиращи по межу 
си. Към тази група се отнася напр. престъплението по чл.154 от НК – кръвосмеше-
ние.  

Към втората група се отнасят случаите, когато се извършват еднопосочни деяния 
от лицата /които най-често са повече от две/, които действат в една и съща посока. 
Тази група може да се подраздели на две подгрупи на база относимост на съставите 
към така нар. престъпни сдружения20. В първата подгрупа се включват престъпления, 

                                                            
16 Филчев, Н. Цит. съч, с.153. 
17 Долапчиев, Н. Наказателно право.Том първи. Обща част, С., БАН, 1994, с.440, 441. 
18 Марков, Р. Цит. съч., с.54.  
19 Долапчиев, Н. Цит. съч, с.440, Владимиров, Р. с.119-120. В този смисъл Марков, Р. Цит. съч., 
с.55. 
20 Марков, Р. Цит. съч, с.56. 
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които не се свеждат до членство в сдружения с престъпна цел –  опит за преврат, 
бунт или въоръжено въстание по чл.95 НК. 

Към втората подгрупа се отнасят престъпления изрязяващи се в участие в „прес-
тъпни общности“ или „престъпни сдружения“, образувани с цел извършване на прес-
тъпления. С оглед организираността на престъпните общности, те са: 

1. Общности без организиран характер – 163, ал.1 от НК21 – тълпа събрана с цел 
предстоящо нападение във връзка с национална или расова принадлежност22, 298, 
ал.1 от НК затворници, който са се наговорили да бягат чрез задружни усилия. 

2. Сдружения с организиран характер. Тук спадат различните форми на престъп-
ни сдружения, а именно организации, обикновена престъпна група и организирана 
престъпна група. Такива са организации и групи по чл.321а от НК, които чрез използ-
ване сила или внушение на страх сключват сделки или извличат облаги; по чл.162, 
ал.3 и ал.4 от НК, които си поставят за цел да проповядват или подбуждат към дис-
криминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принад-
лежност; по чл.356б, ал.2 от НК, създадени със цел подготовка и извършване в чуж-
бина на деяние по чл.242, ал.2 и 3 или деянията по чл.356а от НК; по чл.109, ал.1,2 и 
3 от НК, които си поставят за цел да извършват престъпления по Глава Първа от НК 
и в частност по чл.108а от НК. Тук се отнасят и организираните престъпни групи – 
чл.321 ал.1 и 2 от НК. 

Участието в престъпно сдружение е случай на необходимо съучастие. За да е на-
лице съставомерност на деянието е нужно поне още едно лице при така нар. обикно-
вена престъпна група и поне още двама участници при организирана престъпна 
група.  

Нееднозначно в теорията се определя престъплението по образуване на престъп-
но сдружение. Някои автори приемат, че престъпления на необходимо съучастие са 
не само „членуването“, но и „образуването“ на престъпното сдружение. Обосновават 
тезата си с аргумента, че за „образуване“ отговаря не само „инициаторът“, но и все-
ки, който участва при първоначалното съгласуване на волята на участниците. Дори 
групата да се състои само от двама души, от които единият е инициаторът, за пости-
гане на съгласие и създаване на групата е необходимо, поне още един субект да нап-
рави съответното насрещно волеизявление23.  

Противно на изложеното се приема, че поради формалния си характер, образува-
нето може да се изпълни и без лицата, върху които субектът въздейства, да склонят 
да участват в сдружението, следователно не се изисква необходимост извършителят 
да е подпомаган от друго лице, което осъществява състава на деянието. При липса на 
законово диференцирана отговорност между образуване и ръководене, различието по 
между им се отчита при индивидуализацията на наказанието, като се използват кри-

                                                            
21 Не са форма на необходимо съучастие, квалифицираните случаи на престъпления извършени 
от участници в тълпа, напр. чл.269, ал.2 от НК. Основният състав би могъл да се осъществи и 
еднолично и не изисква множественост на субектите. 
22 В НК липсва дефиниция на понятието тълпа.Теоретичното определение, което може да бъде 
споделено за тълпа е „указано в състав на Особената част на НК нетрайно, неструктурирано 
публично струпване на множество хора с неопределен брой, което се отличава с образуване на 
колективно съзнание и повишена готовност за незабавно действие на неговите участници и е 
открито за присъединяване на неограничен брой лица“. Пушкарова, И. Форми на организирана 
престъпна дейност по Наказателния кодекс на Република България, Университетско издател-
ство „Св. Климент Охридски“, 2011 г., с. 295. 
23 Марков, Р. Цит. съч., с.72. 
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териите за обикновено съучастие24. Настоящата позиция може да бъде споделена, ка-
то се изхожда и от факта, че лицето, което образува групата, може да осъществи дей-
ностите по подбор на участниците в нея, да ги мотивира и склони да участват в нея, 
но самият той да не участва. Дейността по образуване е различна от тази по участие и 
първата не предполага необходимост от множественост на субектите на деянието по 
образуване.    

Не са престъпления на необходимо съучастие ръководенето и финансирането на 
престъпно сдружение. Както ръководенето така и финансирането по необходимост 
предполагат съдействието на участник в сдружението или на външно лице, но тези 
лица ще носят отговорност за друго посегателство /напр.членуване в ОПГ/. Ръково-
денето и всяка от хипотезите на финансиране са съставомерни и при еднолично из-
вършителство.  

Осъществяването на престъпление по поръчение или в изпълнение на решение на 
престъпно сдружение също не е престъпление на необходимо съучастие. Това са дея-
ния, които могат да бъдат осъществени и еднолично. Връзката на субекта с престъп-
ното сдружение е квалифициращо обстоятелство, аналогично с разгледания случай 
на престъпления извършени от тълпа /чл.163 от НК/. 

Не се отнасят към случаите на необходимо съучастие, престъпленията за извърш-
ването на които са необходими две лица, които имат качество на жертва и субект на 
престъплението. 

Когато за реализирането на престъпление са нужни няколко лица, но деянието са-
мо на едно от тях е наказуемо,  какъвто е  примерът с предоставянето на помещения 
на различни лица за полови сношения и блудствени действия /чл.155, ал.2 от НК/, 
също не е налице престъпление на необходимо съучастие, тъй като ползващите поме-
щенията не са наказуеми по този текст от НК. 

При обсъждане същността на необходимото съучастие, чрез посочване на кон-
кретни състави от НК носещи неговите белези, е нужно да се анализира в светлината 
на най-новата съдебна практика25 правната същност на подкупа, в различните му хи-
потези очертани в НК.  

В доктрината съществува теза, различна от вече разгледаната за същността на 
„необходимото съучастие“, а именно, че всеки от „съучастниците“ върши свое отдел-
но престъпление. Затова техните отделни престъпления могат да имат и различни 
правни квалификации. Като пример се сочи приемането на подкуп по чл.301 от НК и 
даването на подкуп по чл.304 от НК26. Подкупът се разглежда като разновидност на 
необходимото съучастие. Извършването на престъплението по чл.301 от НК се прие-
ма, че е обусловено от това по чл.304 от НК. Престъплението се разглежда като 
„сделка“, при която поведението на всяко лице е необходимо условие за нейното осъ-
ществяване. 

Наред с описаното становище в теорията се подкрепя и виждане, че подкупът, 
свързан с даване и получаване на дар или каквато и да е друга имотна облага и актив-
ния подкуп по чл.304, ал.2 от НК, са особена форма на съучастие. Активният подкуп 
се приема като съучастие в пасивния, а при чл.304, ал.2 от НК – далият облагата 

                                                            
24 Пушкарова, И. Цит. съч., с.284. 
25 Тълкувателно решение № 1от 12.03.2021 г. на ВКС, по тълк.д. №1 /2019 г., ОСНК 
26 Гиргинов, А. Наказателно право на Република България, Обща част, Второ основно прерабо-
тено и допълнено издание, С., Софи-Р, 2009, с.216, 217. 
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субект се приема за подбудител или помагач или и двете, за извършване на другото 
престъпление, а негов извършител е длъжностното лице получило подкупа27. 

В цитираното вече тълĸyвaтeлнo peшeниe ce ĸoнcтaтиpa, чe нaĸaзaтeлнoтo зaĸo-
нoдaтeлcтвo в Peпyблиĸa Бългapия ĸъм мoмeнтa нa пocтaнoвявaнe нa Πocтaнoвлeниe 
№ 8/1981 г. пo н. д. № 10/81 г. нa Πлeнyмa нa Bъpxoвния cъд /имащи отношение към 
престъплението подкуп/ e peглaмeнтиpaлo ĸaтo eдинcтвeни фopми нa изпълнитeлни 
дeяния нa пoдĸyпa cъoтвeтнo „дaвaнeтo“ (пpи aĸтивния) и „пpиeмaнeтo“ (пpи пacив-
ния) нa дapa или oблaгaтa. Πpecтъплeниeтo ĸaтo peзyлтaтнo ce e cчитaлo зa ocъщecт-
вeнo c фaĸтичecĸoтo им пoлyчaвaнe/пpиeмaнe oт длъжнocтнoтo лицe. Cпopeд OCHK 
възпpиeтoтo cxвaщaнe, чe дyмитe „пpиeмe“ и „пoлyчи“ ca c eднo и cъщo cъдъpжaниe 
и чe пoдĸyпът вcяĸoгa e „cдeлĸa“, зa чиeтo ocъщecтвявaнe ca нeoбxoдими двe нacpeщ-
ни пpoяви – дaвaнe и пpиeмaнe нa пoдĸyп, e нecъoтвeтнo нa нoвитe peдaĸции (cлeд 
2002 г.) нa чл.304 oт HK и чл.301 oт HK.  

На база изложеното се приема, че подкупът условно може да бъде определен  ка-
то „договор“, само когато е изразена насрещна воля и е постигнато съгласие между 
двете „страни“ по договора /за вида  и размера на облагата и поведението по служба/, 
който е нищожен, като противоречащ на закона. Когато длъжностното лице не прие-
ме неследващата се облага, няма съгласие и договор, но въпреки липсата на договор с 
длъжностното лице, деецът, който е дал облагата, носи наказателна отговорност по 
чл.304 или 304а от НК.  

Aĸтивният и пacивният пoдĸyп ca двe oтдeлни пpecтъплeния, ypeдeни cъc caмo-
cтoятeлни пo пpeдмeт и oбxвaт нaĸaзaтeлнoпpaвни нopми. Дeeцът, ĸoйтo e дaл oблa-
гaтa, нocи нaĸaзaтeлнa oтгoвopнocт пo чл. 304 oт HK въпpeĸи липcaтa нa cъглacиe нa 
длъжнocтнoтo лицe дa я пpиeмe. 

Анализът на цитираното тълкувателно решение, показва, че всяка теза, обоснова-
ваща подкупа като форма на задружна престъпна дейност, следва да бъде отхвърле-
на, като несъответна на волята на законодателя. Ако винаги представлява „договор“ 
законодателят би го уредил като едно престъпление при „необходимо“ участие на 
двете „страни“ в осъществяване на изпълнителното деяние по основния състав на 
престъпление. Тогава изпълнението на престъплението би се осъществявало с двете 
насрещни деяния по даване  и приемане на необходимите съучастници и естествено 
единното престъпление би било довършено с цялостното изпълнение на деянието не 
само на даващата, но и на получаващата страна /на другия необходим съучастник/ 
или с реалното приемане на облагата28. 

Активният и пасивен подкуп са две самостоятелни и различни престъпления, 
които не могат да се свързват помежду си, така че довършеността на едното престъп-
ление да е обусловено от на друго лице вършещо съвсем различно престъпление. Без 
да са предвидени като единно престъпление, определянето им като факултативно 
съучастие или необходимо съучастие не съответства на волята на законодателя. 

Кратките бележки по разгледаните две форми на задружна престъпна дейност со-
чат, че макар и добре развити в нормите на Общата и Особената част на НК, прилага-
нето им в практиката създава известни затруднения. Това налага тези затруднения да 
бъдат конкретно очертани, което е едно от условията те да бъдат преодолени в проце-
са на правоприлагане.   

                                                            
27 Владимиров, Р. Цит. съч. с.125. 
28 Марков, Р. Проблеми на наказателноправанта квалификация на подкупа, сп. Правна мисъл, 
С., Институт за държавата и правото, 2020, бр.1, с.58-59. 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

Перизат Тураровна Абдуллаева, PhD, и.о. ассоцированного профессора 
Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова  

Актау, Казахстан 

 
Аннотация: В статье дается краткий анализ подходов к определению понятия 
„диагностическая компетентность“, а также  описываются компоненты диагнос-
тической компетентности педагога-психолога, критерии и уровни сформированнос-
ти после получения высшего образования.  

 
 

Современная обновляющаяся образовательная система остро актуализировала 
психолого-педагогические аспекты организации образовательной среды, ее влияния 
на развитие личности и, соответственно, обеспечение готовности специалистов к 
эффективной деятельности в данной среде. Таким образом, диагностическая компе-
тентность как основной навык психолого-педагогических кадров предстает как уни-
версальный инструмент обеспечения эффективности образовательного процесса. 

Степень изученности исследования различных аспектов формирования диагно-
стической компетентности в профессиональной деятельности были отражены как в  
работах зарубежных исследователей: Klug J., Bruder S. , Kelava А., Spiel С., Schmitz 
В. [1], Reulecke W., Rollett В. [2], Mauermann L. [3] Klauer K.S. Hand [4], Rorschach H. 
[5], Alejandro Tiana, José Moya [6], K. Brown-Rice and Susan Furr [7], так и ближнего 
зарубежья: Е.П. Ивутина [8], А.В. Фурлетова [9], О.И. Дорофеева [10], Г.А. Рязанова 
[11], О.В. Вечканова, Л.Н. Титова [12], Н.В. Кутовая [13], Л.Ю. Александрова [14], 
О.М. Красноярдцева [15], В.Н. Косырев [16], О.В. Еремкина [17], Е.А. Михайлычев 
[18], Л.Н Волошина, Г.Е. Воробьева, Н.Д. Лащенко [19], А.Н. Марина [20], Л.В. 
Покушалова [21], В.И. Долгова, В.К. Шаяхметова [22], Т.В. Куприянчик [23], В.В. 
Беликова [24], повлиявших на разработку теоретических основ исследования проб-
лемы формирования диагностических компетенций педагогов-психологов в сфере 
образования. 

С целью определения  сущности и содержания диагностической компетентности  
педагога-психолога рассмотрим и обобщим уже существующие подходы к понятию 
„диагностическая компетентность“. Отметим, что это понятие недостаточно широко 
представлены в психолого-педагогической литературе, в то время как „диагностичес-
кая деятельность“ как отдельное понятие встречается довольно часто. Поскольку 
именно через эти определения мы будем определять понятие диагностической компе-
тентности педагога-психолога рассмотрим существующие подходы (Таблица 1).  
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Таблица 1 - Определения авторов о сущности понятия  
 „диагностическая компетентность“ 

 

№п/п
 

Автор  Понятие  Сущность понятия 

1 О.И. 
Дорофеева 

Диагностическая 
компетентность  

„единство теоретической и практичес-
кой готовности педагогов к осущест-
влению диагностической деятельности 
для решения профессиональных проб-
лем и задач, возникающих в реальных 
ситуациях профессиональной педаго-
гической деятельности“. 

2 О.В. 
Вечканова, 
Л.Н. Титова  
 

Диагностическая 
компетентность  

готовность, которая проявляется в син-
тезе позитивного отношения к диагнос-
тике, психолого-педагогических зна-
ний и умения применять их в ходе 
изучения обучающихся и коллективов 
в условиях практической педагогичес-
кой деятельности 

3 Е.П. Ивутина 
 

Диагностическая 
компетентность  

как важное новообразование личности, 
которое возникает в ходе освоения 
профессиональной деятельности. 

4 Г.А. Рязанова 
 

Диагностическая 
компетентность  

система устойчивых взглядов, убежде-
ний, установок личности будущего 
специалиста на процесс получения глу-
бокой и полной информации об объек-
тах профессиональной деятельности на 
всех этапах диагностической деятель-
ности 

5 А.В. 
Фурлетова 

Диагностическая 
компетентность  

единство теоретической и практичес-
кой готовности к осуществлению диаг-
ностической деятельности: интеграль-
ное свойство личности, включающее в 
себя умения постановки диагноза, 
выдвижения диагностических гипотез, 
решения проблем и задач, возникаю-
щих в реальных ситуациях психолого-
педагогической деятельности, постоян-
но вносить целесообразные корректи-
вы в свою деятельность 

6 А.В. 
Сеничкина 

Диагностическая 
компетентность. 

„способность и готовность его к диаг-
ностической деятельности на различ-
ных образовательных этапах, выражен-
ная в личностно-осознанном позитив-
ном отношении, в наличии глубоких, 
прочных диагностических знаний и 
умений, направленных на решение 
диагностических задач“  
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7 Н.В. Кутовая   
 

Диагностическая 
компетентность 

готовность  будущего  учителя  приме-
нять  психолого-педагогические  зна-
ния  и  умения  в  собственной  диагно-
стической  деятельности  и  способ-
ность  к  самодиагностике  на  основе  
уже  достигнутого. 

8 А.Н.Марина  Диагностическая 
компетентность 

системная  последовательность  само-
стоятельных  действий  студентов. 

9 О.М 
Краснорядцева 

Диагностическая 
компетентность 

способность  выбора  стратегии  и  так-
тики  собственной  диагностической  
деятельности 

10 Л.Ю. 
Александрова  

Диагностическая 
компетентность 

совокупность мыслительных и практи-
ческих действий и операций, соответ-
ствующих логике диагностического 
процесса, обеспечивающих успешное 
изучение личности и деятельности де-
тей с использованием определенных 
методов и методик 

11 В.Н. Кoсырeв   готовность и способность врача эффек-
тивно решать диагностические задачи. 
В структурном отношении она пред-
ставляет собой интегральное свойство 
личности и включает ряд частных ком-
петенций, которые складываются на 
основе синтеза теории и практики. 

 
Таким образом, уже на данном этапе исследования можно сделать вывод о том, 

что единства исследователей в рассмотрении понятия „диагностическая компетент-
ность“ нет, для его определения используется довольно широкий терминологический 
аппарат. Понятие „диагностическая компетентность“ чаще всего определяется сино-
нимично понятиям „педагогическая и психологическая диагностика“.  

В связи с тем, что идет активный процесс изменений в содержании и структуре 
университетского образования, направленного на компетентностную модель обуче-
ния,  разработанная нами  методика формирования диагностической компетентности 
будущих педагогов-психологов составлена   в соответствии с таксономией Б. Блума.  

Подробно остановимся на структуре диагностической компетентности буду-
щих педагогов-психологов. Для этого мы выделитликомпетенции, входящие в состав 
каждого из компонентов диагностической компетентности.  

 
Структура диагностической деятельности педагога-психолога: 
 

Мотивационно-когнитивный компонент:  
Включает наличие интереса будущего педагога-психолога к осуществлению 

диагностической деятельности, к участникам учебно-воспитательного процесса. На-
личие потребности будущих педагогов-психологов к организации своей диагности-
ческой деятельности. Знание сущности диагностики, средств, методов, организацион-
ных форм диагностики, их возможностей: трудоемкости, объективности, области 
применения, требований к дидактическим диагностическим материалам и правил ор-
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ганизации процесса диагностики, знание психологии, возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, оперирование содержанием учебного материала по психо-
лого-педагогической диагностике. 

Когнитивные компетенции:  
Знание:  
-  назвать цели диагностических процедур, возможности их использования в це-

лях саморазвития;  
-  знать основные понятия: „тест“, „анкета“, „опросник“, основные виды тесто-

вых заданий и анкет; правила работы с анкетами и тестами и т.д.; 
-  описать теоретико-методологические основы психолого-педагогической диаг-

ностики;  
-  составить классификацию психодиагностических методов и современные под-

ходы к их использованию 
-  назвать этические принципы конструирования и проведения диагностического 

исследования и обследования 
-  показать специфику, структуру и модели построения диагностической деятель-

ности;  
-  знать современные технологии психолого-педагогической диагностики; 
-  знать основные организационные формы, технологии и методы организации 

психолого-педагогической диагностики; 
-  знать  этапы планирования диагностической деятельности педагога-психолога 

Понимание: 
- объяснить роль психолого-педагогической диагностики в современном про-

цессе образования; 
-  описать современное состояние диагностических технологий; 
-  определить потенциал использования современных технологий по разработке 

и проведению диагностических работ; 
-  определить принципы эффективного оценивания результатов обучения обу-

чающихся; 
-  понимать  принципы разработки диагностических работ по профессиональной 

деятельности. 
 
Функционально-аналитический компонент: 
Включает в себя следующие компетенции, связанные с операциональной и ин-

струментальной постановкой цели диагностики, разработкой системы критериев 
оценки в соответствии с требованиями однозначности, адекватности, объективности, 
разработка оценочной шкалы, выбором методов, средств, организационных форм 
диагностики с учетом их трудоемкости, объективности, области применения, разра-
боткой методического обеспечения процесса диагностики (средств диагностики и 
средств обработки полученных результатов) с учетом предъявляемых к ним требова-
ний: валидности, определенности, простоты, экономичности.  

Педагог-психолог должен обладать организационными умениями такими,  как: 
ознакомление учащихся с предъявляемыми требованиями  к диагностике, контроль 
затруднений в процессе диагностики,  оказание помощи учащимся в диагностической 
процедуре, представлять результаты диагностики в соответствии с требованиями 
объективности. Коммуникативными умениями: установление контакта, подбор аргу-
ментов, разъяснение, проявление в ходе диагностической процедуры спокойствия, 
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тактичности, выдержки, доброжелательности, одобрения, признания, поддержки, 
внимания. 

Функциональные компетенции: 

Анализ: 
-  анализировать психодиагностическую  информацию; 
-  выявить сходства и различия психологических и педагогических теории диаг-

ностики человека; 
-  анализировать образовательные и учебные ситуации, которые возникают в  

реальном образовательном процессе образовательного учреждения; 
-  проанализировать результаты диагностики образовательного процесса; 
-  анализировать психологические  и педагогические теории и литературу; 
-  сравнить и выявить различия эмпирических и практических материалов по 

психолого-педагогической диагностике; 
-  анализировать  педагогические ситуации  на основе результатов диагностичес-

ких методов и технологий; 
-  проверить математическими методами  достоверность полученных диагности-

ческих данных. 

Применение  
-  использовать  готовые средства диагностики в соответствии с инструкцией к 

ним; 
-  практически использовать  принципы  работы  с анкетами и тестами. 
-  применять различные  виды анкет, тестов, тестовых заданий; 
-  принять решение о целесообразности применения адекватных форм, методов и 

средств диагностики;  
-  проиллюстрировать полученный диагностический материал в виде графиков, 

схем, отчетов, дневников и протоколов. 

 
Рефлексивно-оценочный компонент: 
Данный компонент включает в себя сформированность у будущих педагогов-

психологов оценочного суждения, выявления тенденций, закономерностей диагнос-
тического процесса, определение целесообразности корректировки диагностического 
процесса, планирование корректирующих воздействий.  

Студенты должны обладать сформированной системой научно-педагогических и 
психологических знаний. Проявлять осознанность и профессиональную направлен-
ность, выбирать достаточно рациональный путь, способность к рефлексии Аргумен-
тировано и обосновано, подводить результаты диагностического исследования, учи-
тывать индивидуальные особенности учащихся, синтезировать полученные данные. 

Системные компетенции: 
Синтез:  
-  создать  диагностическую карту наблюдения; 
-  придумать дизайн диагностического исследования;  
-  разработать программу диагностического исследования, программу диагности-

ческой беседы;  
-  составить план, осуществлять отбор, синтезировать полученные данные; 
- конструировать учебный материал по психолого-педагогической диагностике: 
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Оценка: 
-  оценивать фактические проблемы психолого-педагогической диагностики 
-  спрогнозировать развитие индивидуальной и познавательной деятельности 

обучающихся с точки зрения психолого-педагогической диагностики; 
-  оценивать обучение в образовательном учреждении на основе знания психоло-

гических педагогических  законов обучения и развития; 
-  спрогнозировать динамику индивидуального развития личности;   
-  способен самостоятельно оценить достаточность своих знаний, защитить точ-

ку зрения и доказать в области психолого-педагогической диагностики; 
-  оценить сформированность диагностических умений и представить аргументы 

для необходимости их пополнения.  
 

Основным критерием эффективности подготовки студентов к выполнению про-
фессиональной деятельности выступает сформированность диагностической компе-
тентности у будущих педагогов-психологов. В качестве показателей выступают уров-
ни сформированности диагностической компетентности.  

 
Интуитивный уровень:  

Выраженность мотивационно-когнитивного компонента:  
Интерес будущего педагога-психолога к осуществлению диагностической дея-

тельности, участникам учебно-воспитательного процесса недостаточный или отсут-
ствует полностью. А также потребность будущих педагогов-психологов к организа-
ции своей диагностической деятельности незначительная или полностью отсутст-
вует. Поверхностные знания сущности диагностики, ее методов, средств, организаци-
онных форм, требований к организации учебного процесса; знания о диагностичес-
ких методах, приемах отрывочны, не систематизированы, недостаточно хорошо по-
нимает роль психолого-педагогической диагностики в образовательном процессе. 

Функционально-аналитический: 
Студенты владеют некоторой совокупностью диагностических умений, которая 

характеризуются разрозненностью, отсутствием системности. Действия при решении 
той или иной диагностической задачи выполняются по шаблону, профессионально не 
осознаны или осознаны частично, выполняются интуитивно, методом проб и ошибок 
без аргументации того, почему в данной ситуации поступают так, а не иначе. Выбор 
методов, форм и средств диагностики осуществляется неосознанно, интуитивно, без 
учета их возможностей. Самостоятельная разработка дидактических диагностических 
средств вызывает затруднений, в основном используются шаблонные дидактические 
материалы. Участие в ходе диагностики индифферентное. Обработка результатов 
диагностики сводится к выставлению отметки, анализ результатов и проектирование 
корректировки учебного процесса не осуществляется. Общение в ходе диагностичес-
кого процесса и формулировка оценочного суждения не ориентированы на личность 
учащегося (не учитываются индивидуальные и возрастные особенности учащихся). 
Сообщение результатов диагностики осуществляется без аргументации.  

Рефлексивно-оценочный: 
Студенты недостаточно владеют критериями оценки диагностического процесса, 

они формулируются в общем виде, не соответствуют требованиям однозначности, 
адекватности, объективности. Обработка результатов диагностики сводится к выс-
тавлению отметки, анализ результатов и проектирование корректировки диагности-
ческой деятельности осуществляется недостаточно. Недостаточно прогнозируют  
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развитие индивидуальной и познавательной деятельности обучающихся с точки зре-
ния психолого-педагогической диагностики. Слабо могут спрогнозировать динамику 
индивидуального развития личности. Рефлексия развита слабо, затрудняется само-
стоятельно оценить достаточность своих знаний, защитить точку зрения и доказать в 
области психолого-педагогической диагностики. Умение обобщать полученные диаг-
ностические данные развита слабо оценить сформированность диагностических уме-
ний и представить аргументы для необходимости их пополнения.  

 
Репродуктивный уровень  

Выраженность мотивационно-когнитивного компонента:  
Прослеживается ситуативный интерес будущего педагога-психолога к осущест-

влению диагностической деятельности, к участникам учебно-воспитательного про-
цесса. Потребность будущих педагогов-психологов к организации своей диагности-
ческой деятельности на удовлетворительном уровне. Знание сущности диагностики, 
ее методов, средств, организационных форм, требований к организации учебного 
процесса; имеет несистематизированные знания о диагностических методах, прие-
мах, хорошо понимает роль психолого-педагогической диагностики в образователь-
ном процессе. 

Функционально-аналитический: 
Действия при решении той или иной диагностической задачи выполняются по 

шаблону, частично осознанно. Выбор методов, форм и средств диагностики осущест-
вляется в рамках регламентированных инструкции по подсказке. Дидактические 
диагностические материалы разрабатываются с ориентацией на существующие. В хо-
де диагностической процедуры озвучиваются ориентировочная основа, дальнейший 
ход не контролируется. Результаты диагностики анализируются с целью формули-
ровки оценочного суждения, однако планирование корректирующих действий не 
осуществляется. Общение в ходе диагностического процедуры доброжелательное и 
тактичное, но не направлено на личность. Сообщение результатов диагностики осу-
ществляется  с частичной аргументацией.  

Рефлексивно-оценочный: 
Студенты достаточно владеют критериями оценки диагностического процесса, 

они формулируются в общем виде, но не всегда соответствуют требованиям одно-
значности, адекватности, объективности. Обработка результатов диагностики 
сводится к выставлению отметки, недостаточно хорошо анализируются  результаты,  
проектируется корректировка диагностической деятельности. Неуверенно прогнози-
руют  развитие индивидуальной и познавательной деятельности обучающихся с точ-
ки зрения психолого-педагогической диагностики. Могут спрогнозировать динамику 
индивидуального развития личности. Рефлексия развита, но имеет затруднения в 
оценке своих знаний, не всегда может защитить и доказать свою точку зрения в об-
ласти психолого-педагогической диагностики. Умение обобщать полученные диагно-
стические данные развита на среднем уровне,  недостатчно хорошо может оценить 
сформированность диагностических умений и представить аргументы для необходи-
мости их пополнения. Оценочное суждение аргументировано и обоснованно, но не 
учитывает индивидуальные и возрастные особенности учащихся.   
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Репродуктивно-творческий уровень  

Выраженность мотивационно-когнитивного компонента:  
Наблюдается повышенный интерес будущего педагога-психолога к осуществле-

нию диагностической деятельности, участникам учебно-воспитательного процесса. 
Потребность будущих педагогов-психологов к организации своей диагностической 
деятельности на высоком уровне. Хорошее знание сущности диагностики, ее мето-
дов, средств, организационных форм, требований к организации учебного процесса; 
Систематизированы знания о диагностических методах, приемах, достаточно хорошо 
понимает роль психолого-педагогической диагностики в образовательном процессе. 

Фукционально-аналитический: 
Студенты уверенно справляются с решением типовых задач, выбирая оригиналь-

ные способы решения задач. Выбор методов, форм и средств диагностики осущест-
вляется самостоятельно. Самостоятельно разрабатываются стандартные дидактичес-
кие диагностические материалы. активно участвуют в ходе диагностической про-
цедуры, озвучиваются ориентировочная основа, перед началом процесса, в ее ходе 
контролируются затруднения, уточняются вопросы. Анализ результатов диагностики 
ориентирован как на формулировку оценочного суждения, так и на выявление тен-
денций и закономерностей. Общение в ходе диагностического процедуры доброже-
лательное и тактичное, ориентированное на личность учащегося. Сообщение резуль-
татов диагностики осуществляется  достаточно аргументировано.  

Рефлексивно-оценочный: 
Студенты хорошо владеют критериями оценки диагностического процесса, они 

формулируют их в соответствии с  требованиями,  однозначности, адекватности, 
объективности. Обработка результатов диагностики сводится к качественной и коли-
чественной оценке, хорошо анализируются  результаты  проектирования корректи-
ровки диагностической деятельности. Уверенно прогнозируются  развитие индиви-
дуальной и познавательной деятельности обучающихся с точки зрения психолого-пе-
дагогической диагностики. Могут спрогнозировать динамику индивидуального раз-
вития личности. Рефлексия хорошо развита, отсутствуют  затруднения в оценке сво-
их знаний, всегда может защитить и доказать свою точку зрения в области психоло-
го-педагогической диагностики. Умение обобщать полученные диагностические дан-
ные развита на хорошем уровне, умеет оценить сформированность диагностических 
умений и представить аргументы для необходимости их пополнения. Оценочное 
суждение аргументировано и обоснованно, учитываются индивидуальные и возраст-
ные особенности учащихся.   

Рассмотрим компоненты и критерии  (показатели) диагностической компетент-
ности будущего педагога-психолога 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                     том XLVI, 2022 
 

230 

Таблица  2 – Компоненты, критерии (показатели)  
диагностической компетентности будущего педагога-психолога 

 

Диагностическая  компетентность будущего педагога-психолога 

Компоненты Критерии (показатели) 
1 2 
Мотивационно-
когнтивный 

Мотивационно-знаниевый 
стремление, высокая мотивация к выполнению диагно-
стической деятельности, знания, желание и умение работать 
с диагностическими методиками, ставить   задачи, степень 
овладения профессиональными знаниями (когнитивная ком-
петенция: знание и понимание) необходимыми и достаточ-
ными для осуществления диагностической деятельности, 
ценностное отношение к будущей профессиональной дея-
тельности. 

Функционально-
аналитический 

Деятельностный  
система диагностических умений и навыков, необходимых 
для осуществления диагностической деятельности  (функ-
циональная компетенция: применение и анализ) умение при-
менять диагностический инструментарий, анализировать 
результаты диагностики, анализировать психодиагностичес-
кую информацию. 

Рефлексивно-
оценочный 

Рефлексивный  
способность к критическому анализу, осмыслению и оценке 
по отношению к осуществляемой диагностической деятель-
ности (системная компетенция: оценка и синтез) оценивать 
сформированность диагностических умений, оценивать проб-
лемы психолого-педагогической диагностики на определен-
ном этапе и т.д. и оценка себя как субъекта  профессиональ-
ной деятельности.. 

 
Логика построения формирующего исследования предполагала организацию 

практической деятельности, направленную на формирование каждого компонента 
диагностической компетентности, в соответствии с выделенными этапами: подгото-
вительный, основный и заключительный. 

Исходя их этого, под методикой процесса формирования диагностической компе-
тентности будущего педагога-психолога мы понимаем теоретическое отражение оп-
ределенной стратегии и тактики, включающей в себя: 

-  этапы опытно-экспериментальной работы, отражающие логику постепенного 
формирования диагностической компетентности будущего педагога-психоло-
га; 

-  четкие целевые установки, решаемые на каждом этапе опытно- эксперимен-
тальной работы; 

-  специально отобранное, обновленное предметное содержание дисциплины 
„Психолого-педагогическая диагностика”, отражающее опорные знания о ди-
агностической деятельности педагога – психолога, соотнесении диагностичес-
кой деятельности с различными аспектами профессиональной деятельности 
педагога-психолога в условиях современной школы; 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                     том XLVI, 2022 
 

231 

-  систему практических заданий для студентов, оформленных в виде в рабочей 
тетради психолога-педагога-диагноста, выступающих в качестве контрольных 
срезов и позволяющих объективно и содержательно замерять уровень форми-
рования диагностической компетентности на каждом этапе; 

-  семинарские в форме тренинговых занятий по формированию диагности-
ческой компетентности будущего педагога-психолога. 

 
Под этапом опытно-экспериментальная работа по апробации методики формиро-

вания диагностической компетентности будущих педагогов-психологов мы пони-
маем логически завершенный отрезок обучающего процесса, которому соответст-
вуют четкие целевые установки, определенное предметное содержание, конкретное 
дидактико-методическое обеспечение, и который отражает соответствующий ему 
уровень формирования диагностической компетентности будущего педагога-психо-
лога. 

 
Нами были выделены следующие этапы: 
На подготовительном этапе – создание положительной мотивации к диагности-

ческой деятельности, диагностика ценностного отношения к профессиональной дея-
тельности, тестирование на определение сформированности диагностических знаний. 

В основном этапе – овладение системой теоретических знаний, и практических 
умений, необходимых для осуществления диагностической деятельности, направлен-
ной на апробацию  в процессе самостоятельной  деятельности  диагностических ком-
петенции (курс „Психолого-педагогическая диагностика“, выполнение самостоятель-
ной работы по в рабочей  тетради  педагога-психолога -диагноста). А также формиро-
ванию диагностических компетенции, направленных на структурирование получен-
ных теоретических знаний и практических навыков были посвящены семинарские за-
нятия проводимые в форме тренинга, способствующие целостному видению буду-
щим педагогом-психологом диагностической деятельности. 

 
Заключительный этап – на данном этапе проходило отработка полученных зна-

ний в реальной практической деятельности во время непрерывной педагогической 
практики, проверка результативности подготовки педагога-психолога к диагности-
ческой деятельности, диагностика уровня сформированности  диагностической ком-
петентности будущего педагога-психолога. 

На этапе, направленном на теоретико-эмпирическое освоение основ диагности-
ческой деятельности, нами было организовано прохождение студентами обновленно-
го по содержанию курса „Психолого-педагогическая диагностика“  курса, ориентиро-
ванного на повышение диагностической компетентности будущего педагога-психо-
лога разработанный и внедренный в учебный процесс бакалавриата по специальнос-
ти 5В010300 – „Педагогика и Психология“ в Казахском Национальном университете 
им. аль-Фараби. 
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гл. ас. д-р Виляна Янкова Русева 
Бургаски свободен университет 

 
PROFESSIONAL DISCRIMINATION AT THE WORKPLACE IN 

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
 

Vilyana Yankova Ruseva 
Burgas Free University 

 
 
Abstact: This report aims to explain the concept professional discrimination at the 
workplace and to indicate the main types of inequalities to which employees are subjected. 
The exposition examines discriminations such as: race/skin colour, age, national 
origin/ethnicity, gender, sexual orientation, religion, and political views, physical or 
mental disability. Examples are given and statistics are drawn from major labor markets 
such as the US and the UK, where the variety of different employee profiles is rich. 
Statistical data are presented for the specified countries and for the whole of Europe. 
 
Key words: labour discrimination, age, sex, race, disability political discrimination, human 
resource management. 
 
 

Въведение: 
Базовите ценности, на които полагаме основите на нашето цивилизовано общест-

во са равенството и свободата. Равен достъп и равни възможностите са елементите на 
е социален идеал, който съчетава едновременно ангажираност към свободата и ра-
венството и този социален идеал е своеобразна визия за това как трябва да съществу-
ваме като социум. На пръв поглед може да изглежда, че ценността на равенството 
изисква еднаквост, която изглежда антиутопична. Равенството е нещо привлекателно, 
но само ако ограничим обхвата му до някои области. Равенството пред закона и рав-
ните права на глас, например, изглежда са в основата на човешките убеждения за то-
ва как трябва да живеем заедно. Равните ни права на справедлив съдебен процес, гла-
суване на избори, сдружаване, слово и религия са равноправни права на сфера на сво-
бода. Част от това, което ценим в тази смес, е защитата от намеса и това, че другите 
ни диктуват живота ни, а другата част от това, което ценим, е, че се радваме на тази 
защита при равни условия. В сферата на религиозното поклонение, например, хората 
решават каква религия ще изповядват. Неравната свобода, при която някои имат сво-
бода на религията, а други не, ни се струва погрешна, защото е неравна. Докато Рав-
ната несвобода, където всички сме роби или ни липсват основни права, ни се струва 
погрешна, защото е несвободна. Следователно комбинация от свобода и равенство 
обещава да опише подходящ социален идеал за хора, които не са съгласни по важни, 
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религиозни, морални и политически въпроси, но въпреки това искат да живеят заедно 
във взаимно уважение. 

Разпознаването на въздействия върху човешките права би позволило да се напра-
ви оценка и да се управляват рисковете породени от неравенство на работно място 
и в упражняването на трудова дейност. 

 
1. Определение за равнопоставеност на работното място (equal employment 

opportunity/ЕЕО) и понятие за защитен признак 
Основното определение за EEO (или равни възможности за заетост) е идеята, че 

всеки трябва да бъде третиран справедливо, когато се разглежда при различни реше-
ния за наемане на работа (включително наемане, повишение, прекратяване, компен-
сация и т.н.). Това означава, например, че всеки, който се състезава за позиция в ком-
пания, трябва да има същите шансове за успех, ако е подходящ за работата. 

В правния смисъл на определението на EEO „същите шансове“ или „равни въз-
можности“ означава, че работодателите не могат да използват определени характе-
ристики като причини да наемат или отхвърлят кандидати или да вземат други реше-
ния за наемане на работа; с други думи, те не могат да дискриминират тези характе-
ристики. В много страни защитените характеристики включват: 
 Раса / цвят 
 Възраст 
 Национален произход/етническа принадлежност 
 Пол / пол / сексуална ориентация 
 Религия 
 Физическо или умствено увреждане 
EEO не гарантира, че хора от слабо представени групи ще бъдат наети. Целта на 

разпоредбите за EEO е да се гарантира, че никой няма да се сблъска с отхвърляне или 
трудности, защото е в защитена група.[18] 

 
Понятие за защитен признак  
Защитеният признак е описана в закона[3] лична или обществена характеристика 

(качество), чието действително или предполагано наличие у някого не е оправдано да 
бъде съобразявано като основание той да бъде третиран различно в качеството му на 
субект на права и задължения в сравнение с лице, което я няма. Когато различното 
третиране е по-благоприятно (привилегировано), дискриминацията е позитивна и на 
защита срещу нея подлежат лицата, които не са носители на признака. В обратния 
случай е налице класическа дискриминация в собствен смисъл (негативна), при която 
защита се предоставя на носителите на признака и свързаните с тях лица 

 
2. Регламентиране и цели на политиката за равнопоставеност на работното 

място  

Международна организация на труда[23]  
Основното предназначение на Международната организация на труда (МОТ) е да 

насърчава социалната справедливост и международно признатите човешки и трудови 
права, преследвайки основната си мисия, че трудовият мир е от съществено значение 
за просперитета. МОТ е ангажирана с дейности, които осигуряват закрила и развитие 
в осигуряването на достоен труд и на икономически и работни условия, които дават 
на двете страни (наети и работодатели) мирна, просперитет и прогрес. 
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МОТ е създадена през в началото на XX в. като част от Версайския договор 
(1919), който слага край на Първата световна война. Зад подписването на този дого-
вор и създаването на организацията се е стояла идеологията, че дълготраен и унифи-
циран мир може да бъде постигнат само ако се основава на социална справедливост. 
Равните възможности на хората в труда се гарантират още през 1944 г. с Филадел-
фийската декларация на МОТ [5]. Там е записано, че всички хора, независимо от тех-
ния пол, раса, вяра имат право да осъществяват своето материално благосъстояние и 
духовно развитие в свобода и достойнство, в икономическа сигурност и с равни въз-
можности. През 1946 г. МОТ става специализирана агенция на ООН. Нейната уни-
кална тристранна структура дава равен глас на работниците, работодателите и прави-
телствата, предоставяйки уникална платформа за насърчаване на достоен труд за 
всички жени и мъже. През 1948 г. Всеобщата декларация за правата на човека на 
ООН поставя в ранг на международна правна норма разбирането, че всички хора се 
раждат свободни и равни по достойнство и права. Равенството във възможностите в 
областта на заетостта и професиите би могло да се осъществи напълно в един общ 
контекст на равенство, в който се спазват законите и където съществува толерант-
ност. 

 

МОТ има четири стратегически цели 
 

 Създаване на по-големи възможности за жените и мъжете за достойна работа 
и доходи 

 Насърчаване и прилагане на стандарти и основни принципи и права на ра-
ботното място 

 Подобряване на обхвата и ефективността на социалната защита за всички, и 
 Укрепване на трипартизма и социалния диалог 
 

В подкрепа на своите цели МОТ предлага опит и знания за света на труда, придо-
бити в продължение на повече от 90 години в отговор на нуждите на хората навсякъ-
де от достоен труд, препитание и достойнство. Той обслужва своите тристранни със-
тавни части – и обществото като цяло – по различни начини, включително: 

1)  Формулиране на международни политики и програми за насърчаване на ос-
новните човешки права, подобряване на условията на труд и живот и подо-
бряване на възможностите за заетост 

2)  Създаване на международни трудови стандарти, подкрепени от уникална 
система за надзор на прилагането им 

3)  Обширна програма за международно техническо сътрудничество, форму-
лирана и изпълнена в активно партньорство с избирателите, за да помогне на 
страните да приложат тези политики на практика по ефективен начин 

4)  Обучение, образование и изследователски дейности, които да помогнат за 
напредъка на всички тези усилия 

 
През 1998 г. (18 юни) в Женева е приета Декларация на МОТ за основните прин-

ципи и права в областта на труда и механизъм за нейното прилагане[2]. Приемане-
то на този документ е породен от новите парадигми на глобализацията на световната 
икономиката, където се претендира, че Глобализацията трябва да бъде придружена от 
минимален брой социални правила, основаващи се върху общи ценности, които поз-
воляват на заинтересованите лица да претендират за своята легитимна част от богат-
ствата, за създаването на които са допринесли.  
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В България Закон за защита срещу дискриминацията[3] е обнародван на 30 
септември 2003 г. и с него се провеждат във вътрешното българско право седем ди-
рективи на ЕС. Според Чл.4.(1) е „Забранена е всяка пряка или непряка дискримина-
ция, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, 
гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа 
принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална 
ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други 
признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република Бъл-
гария е страна.“ 

 
Директиви: 
 

 ДИРЕКТИВА 2010/41/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
от 7 юли 2010 година за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете 
и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети ли-
ца, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета 

 ДИРЕКТИВА 2006/54/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и 
равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите 
(преработена) 

 ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квали-
фикации 

 ДИРЕКТИВА 2004/113/ЕО НА СЪВЕТА от 13 декември 2004 година относно 
прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отноше-
ние на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги 

 ДИРЕКТИВА 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 година за създаване на основна 
рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите 

 ДИРЕКТИВА 2000/43/ЕО НА СЪВЕТА от 29 юни 2000 година относно прила-
гане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етни-
ческия произход 

 ДИРЕКТИВА 92/85/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година за въвеж-
дане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по 
време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кър-
мачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО) 

 
Регламенти: 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими раз-
поредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на сел-
ските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне 
на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европей-
ския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 168/2007 НА СЪВЕТА от 15 февруари 2007 година за 
създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права 
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Решения 
 РЕШЕНИЕ 2000/407/ЕО НА КОМИСИЯТА от 19 юни 2000 година за балан-

сирано представителство на мъжете и жените в комитетите и експертните гру-
пи, които тя създава (нотифицирано под номер С(2000) 1600) 

 
3. Видове професионална дискриминация в труда и професиите.  
По отношение на организациите и управленито на персонала в тях, политиката за 

равни възможности има следните основни цели:[1] 
 равни условия при търсенето на платена заетост; 
 регламентиране на труда като основно човешко право; 
 пълноценно използване на трудовия потенциал на нацията; 
 да израстват в професионално-квалификационно отношение и в кариерата 

най-добрите работници и служители. 
 да води до подобряване на социалната среда в предприятието и повишаване 

на ефективността на труда; 
 интеграция на работниците и служителите с целите на организацията за пос-

тигане на висока производителност; 
 да се намали движението на работната сила; 
Дискриминацията в областта на труда включва всяко различие, изключване или 

предпочитание, основаващо се на някаква причина (раса, цвят на кожата, пол, рели-
гия, политически убеждения, национален или социален произход), което води до пре-
махване или нарушаване на равенството във възможностите или в третирането в об-
ластта на труда и професиите. Отхвърлянето на дискриминацията е основен принцип 
от политиката на равните възможности. Дискриминацията се проявява под различни 
форми по:  
 пол,  
 възраст, 
 раса и цвят,  
 социален произход и др. 
 
Дискриминация по раса и цвят 
Това са случаите, в които даден човек е третирани по различен начин поради 

принадлежност към различна етническа група. Най-очевидният критерий за това е 
цветът на кожата, но също така може да се използва и националност (включително 
гражданство). Във Великобритания и Холандия има закони, които уреждат равенст-
вото на етническите групи в труда и професиите. Законът за расовите отношения[18] 
във Великобритания от 1976 г. забранява, в каквато и да е форма, пряка или косвена 
дискриминация поради различието на цвят, раса, националност или етнически произ-
ход при наемането на работа, услуги и жилища.  

Расовата дискриминация често се представя чрез доводи като: 1) недостатъчна 
квалификация или отсъствие на образователна степен;  2) липса на опит и трудови 
навици; 3) неумение за работа в екипи; 4) други фактори/навици, които не съвпадат с 
корпоративната култура. 

 
Съществуват различни видове расова дискриминация, но четири от тях са ос-

новни. 
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Пряка дискриминация – директна проява на лошо отношение (в сравнение с 
друг човек/колега) на база расов признак.  

Пример за пряка дискриминация: Сайра, лице от азиатски произход, кандидат-
ства за работа като рецепционистка в автокъща в район с преобладаващо бяло на-
селение. Тя отговаря на всички изисквания за работа, но след интервю работодате-
лят казва на Сайра, че „не бихте се вписали тук“. Вместо това е нает бял човек с 
подобни умения и опит. Това вероятно е пример за пряка расова дискриминация, по-
ради причината, посочена от работодателя. За да докаже пряка дискриминация, 
Сайра ще трябва да докаже, че човек от различна расова група е бил третиран по-
благоприятно при подобни обстоятелства. 

 
Непряка дискриминация – проявява се, когато дадена организация има опреде-

лена политика или начин на работа, който поставя хората от дадена расова група в 
неравностойно положение. Например: ако стилист/фризьор отказва да наеме стилис-
ти, които покриват косите си с кърпа (хиджаб)1

 [26], това би поставило всички мю-
сюлмански жени или мъже сикхи2

 [27], които покриват косите си, в неравностойно 
положение, когато кандидатстват за позиция като стилист.  

Пример за непряка дискриминация: Хорхе, испански гражданин, живеещ в Обе-
диненото кралство, кандидатства за позиция на акаунт мениджър в маркетингова 
агенция. Обявата за работа посочва като изискване „говорещ английски език като 
роден език“, но Хорхе е двуезичен и отговаря на всички останали изисквания. След 
интервюто той е отхвърлен като неговорещ английски език. Непряката расова дис-
криминация се случва, когато правило или политика, определени от работодател, 
поставят хора от определени расови, етнически или национални групи в неравно-
стойно положение. В този случай Хорхе може да е говорил перфектно английски, но 
никога не е могъл да бъде нает поради произхода си. 

 
Расов тормоз – възниква, когато някой накара друго лице да се почувства уни-

зен, обиден или принизен. Например: ако млад британски азиатски мъж на работа 
продължава да бъде наричан с расистки имена от колеги. Колегите му твърдят, че то-
ва е просто закачка, но въпреки това служителят е обиден от това. Тормозът е неоп-
равдан акт, но въпреки това, ако дадена организация или работодател докаже, че е 
направила всичко възможно, за да попречи на хората, които работят за нея, да се дър-
жат по този начин, „жертвата“ няма да може да подадете иск за тормоз срещу компа-
нията, но би могло да се предяви иск срещу „насилника“. 

Пример за расов тормоз – Шафик е мюсюлманин, работещ като администра-
тор в местната власт. Неговият пряк мениджър непрекъснато коментира външния 
му вид и го разпитва за ислямските обичаи. С течение на времето Шафик започва 
да намира работното си място за враждебно и плашещо. Расовият тормоз не се 
ограничава до открито обидни забележки или поведение. Може да включва всяко не-

                                                            
1 Хиджабът (от араб.: حجاب – „граница“, „ограничение“, „преграда“) е практиката на носене на 
забрадка или друг вид кърпа за главата (було, покривало) от жените мюсюлманки, както и 
самата забрадка. 
В по-тесен религиозен смисъл това понятие обхваща всяка дреха, покриваща главата, ръцете и 
краката. В Корана думата, използвана за кърпа за главата или було, е кхимар (араб.: خمار). 
2 Сикхизмът е монотеистична религия, възникнала в Индия и първоначално проповядвана от 
гуру Нанак (1469 – 1539 г.). 
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желано поведение, свързано с расата на служителя, особено когато нарушава дос-
тойнството му или създава обидна среда. 

 
Виктимизация – възниква тогава когато едно лице бива третирано недобре по-

ради факта, че е подало жалба за расова дискриминация съгласно даден закон. Викти-
мизация е и ако друго лице подкрепя някого, който е подал оплакване за расова дис-
криминация. Например: младият мъж в примера по-горе иска да подаде официална 
жалба относно отношението към него. Неговият мениджър заплашва да го уволни, 
ако не оттегли жалбата.  

Пример за виктимизация: Дона, британка от етнически произход маори, завеж-
да случая си в трудовия трибунал, след като е била малтретирана на расова основа 
от двама колеги. В навечерието на изслушването много повече нейни колеги спират 
да говорят с Дона и нейният мениджър я поставя на пробация. Това е пример за 
виктимизация, която е форма на пряка расова дискриминация, защитена от Закона 
за равенството (UK). Въпреки че виктимизацията на Дона изглежда е пряк отговор 
на нейния иск, това също е атака срещу правото й да се защитава от расов то-
рмоз. 

Съединените американски щати са една от най-мултикултурните и мултирасови 
държави, но въпреки това трудовата дискриминация (макар, че е незаконно от десе-
тилетия), която работодателите налагат на служителите, продължава да се случва и 
засяга хиляди хора годишно. Най-разпространеният вид обвинение за дискриминация 
е виктимизацията/отмъщението, възлизащо на общо 37 632, или 55,80% от случаите в 
САЩ, според най-новата статистика за дискриминация при наемане на работа. 
Допълнителни видове такси за дискриминация при наемане на работа и съответните 
им номера и проценти на случаите:[8] 

 
• Инвалидност:                                24 324 или 36,10% от случаите 

• Раса:                                               22 064 или 32,70% от случаите 

• Пол:                                                21 398 или 31,70% от случаите 

• Възраст:                                         14 183 или 21,00% от случаите 

• Национален произход:                 6377 или 9,5% от случаите 

• Цвят:                                              3 562 или 5,3% от случаите 

• Религия:                                        2404 или 3,6% от случаите 

• Закон за равно заплащане:          980 или 1,5% от случаите 
 

Таблица 1: Видове дискриминации през 2022 в САЩ 
Източник: 2022 Employment Discrimination Statistics Employees Need to Know 

 
През 2022 г. 46% от служителите казват, че дискриминацията е проблем на ра-

ботното им място.  
 
Дискриминация по пол 
Половите стереотипи във всички сфери на живота влияят много върху избора на 

хората за работа, която вършат и как могат да я съчетават с личния живот. Те са в ос-
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новата на професионалната, секторната, времевата и йерархичната сегрегация между 
жените и мъжете. Половите стереотипи, свързани с разпределението на грижите, 
обикновено се оказват пагубни  за жените и техните кариерни пътища. Жените изби-
рат по-често работа на непълно работно време, което има последици за доходите им 
през целия живот, включително пенсия, и с въздействие върху възможностите им за 
кариера. По същия начин стереотипните норми за мъжественост пречат на мъжете да 
участват пълноценно в родителството и в полагането на грижи в по-широк смисъл. 

 
Половата дискриминация и изключването на жените се проявява по следните на-

чини:  
1) дискриминиране и сравняване спрямо мъжете;  
2) недостъпност до пълна заетост;  
3) при развитие в професията и професионалната кариера;  
4) размера на трудовото възнаграждение; 
5) условия за наемане (придобивки)  
 
Като причина за дискриминацията на жените в труда и професиите често се сочат 

някои обективни фактори и предпоставки за поставянето им в неравностойно поло-
жение спрямо мъжете. Такива са: физиологически данни. Физиката на жената е раз-
лична в сравнение с тази на мъжа, тя е по-финна и крехка. Следователно на една же-
на служител не би трябвало да се възлагат длъжности, изискващи: 
 тежък физически труд;  
 както и участието в работа в хипербарна атмосфера;  
 пространства под налягане и подводно гмуркане; 
 токсоплазма; подземния добив на въглища и руда,  
 добива на цветни метали, 
 производство на анилинови бои,  
 работа с булдозери, багери и т.н[6] 
 
Жената не трябва да работи в производствена среда, чиито условия биха довели 

до увреждане на здравето и до проблеми при изпълнение на майчинските и функ-
ции.  

При изпълнението на тази приоритетна за жената естествена функция неизбежно 
се налага за известно време откъсване от трудовите задължения. Счита се, че това се 
отразява в негативно в някаква степен на натрупването на знания, поддържането и 
развитието на умения, навици и нагласи. Така при равни други условия се оказват по-
малко конкурентоспособни на трудовия пазар в сравнение с мъжете. Психолозите 
твърдят, че в ценностната система на жената традиционно доминира грижата за деца-
та, следвана от грижата за семейството и едва след това грижата за проблемите в ра-
ботата. Това схващане оказва влияние на избора на работодателя при равни други ус-
ловия да предпочете мъж за конкретна вакантна позиция. [12] 

Някои проучвания на поведението на жените в труда посочват като доминиращи 
качества такива като деликатност, гъвкавост, възприемчивост, сътрудничество, чест-
ност. Изследователите считат, че макар и да са важни тези качества са по-неконку-
рентоспособни в сравнение с качествата демонстрирани от мъжете в труда – динами-
зъм, енергичност, отстояване на позиции и т.н. Като се има предвид, че в управление-
то на предприятията преобладават мъже, то обяснимо е защо често при оценяване на 
жените се използват мъжките стандарти и изисквания. Някои работодатели считат, че 
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служителките са ангажирани с проблеми от семеен характер, което ги прави неефек-
тивни за целите на предприятието и не могат да поемат големи отговорности в трудо-
вия процес. [10] 

Според данни на ЕС [14], неравномерната концентрация на жени и мъже в 
различните сектори на пазара на труда е постоянен проблем в ЕС. 3 от 10 жени 
работят в образованието, здравеопазването и социалните дейности (8% от мъжете), 
които традиционно са нископлатени сектори. От друга страна, почти една трета от 
мъжете са заети в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката 
(7% от жените), които са по-добре платени сектори. 

Данните от 2022 посочват следното: измерва се степента, в която жените и 
мъжете могат да се възползват от равен достъп до заетост и добри условия на труд. 
Съчетават се два показателя: участие в нивата на заетост на пълно работно време 
(FTE) и продължителността на трудовия живот. Коефициентът на заетост на FTE 
отчита по-високата честота на заетостта на непълно работно време сред жените и се 
получава чрез сравняване на средния брой отработени часове на всеки работник със 
средния брой отработени часове от работник на пълно работно време. Половата 
сегрегация и качеството на работа са включени във втория поддомейн. Секторната 
сегрегация се измерва чрез участието на жените и мъжете в секторите на 
образованието, здравеопазването и социалната работа. Качеството на работа се 
измерва чрез гъвкаво работно време и перспективи за работа. Гъвкавостта на 
работата се изразява в способността на жените и мъжете да отделят час или два 
почивки по време на работното си време, за да се погрижат за лични или семейни 
въпроси.  

Индексът на кариерните перспективи обхваща непрекъснатостта на заетостта, 
определена във връзка с вида на трудовия договор, сигурността на работното място 
(възможността за загуба на работа през следващите шест месеца), перспективите за 
кариерно развитие и развитието на работното място по отношение на броя на 
служителите. Измерва се по скала между 0 и 100 точки, където 100 е максимумът и 
показва най-добрите перспективи за работа. 

 

MS 
Заетост на 

пълно работно 
време (%) Ж 

Заетост на 
пълно работно 

време (%) 
M 

Продължи-
телност на 

трудовия стаж 
(години) Ж 

Продължи-
телност на 

трудовия стаж 
(години) M 

EU-28 41,1 56,6 33,2 38,0 

BG 45,5 56,8 31,8 35,2 
 

Таблица 2А. Фактори за полова равенство 
Източник: Gender Equality Index [15] 
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MS 

Заети лица в 
дейности по 
образование, 

здравеопазване 
и социална 

работа (%) Ж 

Заети лица  
в дейности по 
образование, 

здравеопазване 
и социална 

работа (%) M 

Индекс на 
перспективите 

за кариера 
(точки, 0-100) 

Ж 

Индекс на 
перспективите 

за кариера 
(точки, 0-100) 

М 

EU-28 29,7 8,3 61,5 63,1 

BG 18,9 4,4 65,6 62,3 
 

Таблица 2Б. Фактори за полова равенство 
Източник: Gender Equality Index [15] 

 
 
 
 
 
MS 

Възможност за един или два 
отпуска по време на работното 

време, за да се погрижите за 
лични или семейни въпроси (%) 

Ж 

Възможност за един или два 
отпуска по време на работното 

време, за да се погрижите за 
лични или семейни въпроси (%) 

M 

EU-28 
21,7 25,7 

            
BG 20,3 31,3 

 
Таблица 2В. Фактори за полова равенство 

Източник: Gender Equality Index [15] 
 
Дискриминация по възраст 
Това е една от най-разпространените форми на дискриминация и се изразява в не-

равнопоставеността на различните възрастови групи при достъпа до платена заетост. 
Тя засяга както: 

- прекалено младите – до 25 години, завършили образование, но без трудов 
опит,  

- така и преминалите определена възраст – около 50 години.  
 

Възрастовата дискриминация може да се прояви по следния начин: 
 Общуване с по-възрастен служител използвайки унизителен тон. 
 Пренебрегване на по-възрастен служител за заслужено повишение или по-

предизвикателни работни задачи 
 Наемане само на служители под определена възраст. 
 Изолиране на по-възрастен служител или оставянето му навън. 
 Насърчаване или принуждаване на по-възрастен служител да се пенсионира 

или насочване към съкращения. 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                     том XLVI, 2022 
 

244 

 Несправедливо дисциплиниране на по-възрастен служител или поставянето 
му на незаслужен план за изпълнение. 

 

От 2000 г. насам Европейският съюз има директива, забраняваща – наред с други – 
дискриминацията въз основа на възраст при наемане на работа и професия. Това оз-
начава, че законът защитава тези, които са третирани несправедливо, когато  канди-
датстват за работа, защото сте млад/възрастен човек. Също така, когато дадено лице 
има работа, на която колегите се отнасят зле с вас – например като ви наричат с обид-
ни думи или се шегуват поради възрастов фактор, или шефът на организацията отка-
же повишение или обучение, защото е налице  млад/възрастен човек. Някои от основ-
ните фактори, обуславящи дискриминацията по възраст са:  липса на социален и про-
фесионален опит; физически различия между хората на различна възраст; опит и 
работни стереотипи. 

През юли 2008 г. Европейската комисия предлага друга директива за прилагане 
на принципа за равно третиране на лица, независимо от възрастта (наред с други ос-
нования за дискриминация), която забранява дискриминацията в областта на социал-
ната защита, образованието и достъпа до стоки и услуги. Европейската комисия под-
крепя страните от ЕС и гражданското общество в борбата с дискриминацията чрез 
програмата за права, равенство и гражданство (REC) 2014-2020 г. националните орга-
ни за равенство и недискриминация могат да получат финансиране за антидискрими-
национни проекти. Комисията подкрепя финансово организации на гражданското об-
щество, насърчаващи правото на справедливо отношение и работещи за справяне с 
възрастовата дискриминация, като AGE Platform Europe 

Според списание „People management” [9] броят на исковете за възрастова дис-
криминация се е увеличил рязко през последната година, показват официални данни. 

Статистиката на Министерството на правосъдието, анализирана от Рест Лес, ус-
тановява, че през 2020 г. е имало 3668 жалби за възрастова дискриминация, подадени 
до трудови трибунали, спрямо 2112 през 2019 г. – увеличение от 74 процента и най-
голямото увеличение от всяка жалба. Това се случва въпреки спада на общия брой 
жалби до трудови трибунали за същия период от 183 207 през 2019 г. на 180 430 през 
2020 г. Заетостта при над 50-те години намалява два пъти по-бързо от другите възрас-
тови групи, разкрива проучването. Само една от 20 обяви за работа споменава гъвка-
ва работа, сочи докладът, а това се случва в момент, когато броят на безработните 
над 50 години се увеличава. Безработицата сред хората над 50 години достига  
426 000 през последните три месеца на 2020 г., което е 48% увеличение спрямо пред-
ходната година. Съкращенията в тази възрастова група също достигат 284 685 в срав-
нение с предходната година, което е ръст от 79 % на годишна база. 

След публикуването на статията е имало скок на 920 жалби за възрастова дискри-
минация, подадени в Шотландия през октомври 2020 г. – което представлява една 
четвърт от всички жалби за възрастова дискриминация, подадени миналата година – 
което може да се отдаде на координирани искове от публичния сектор. Стюарт Луис, 
основател на Rest Less, казва: „Въпреки че част от нарастването може да се отдаде на 
конкретен случай, базиран в Шотландия, основната тенденция на исковете за възрас-
това дискриминация очевидно нараства от година на година и ние знаем, че панде-
мията е изострила възрастовата дискриминация както на работното място, така и в 
процеса на набиране на персонал.“ Освен това след като бъдат съкратени, по-възраст-
ните работници са по-склонни да изпаднат в дългосрочна безработица, отколкото 
техните по-млади колеги. Тези фактори, съчетани с необходимостта мнозина да про-
дължат да работят, докато навършат 66 години, за да имат достъп до държавната 
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пенсия, изглежда водят до увеличаване на броя на делата в трудови трибунали, осно-
вани на възрастова дискриминация – и има вероятност тази тенденция да се влоши. 

В САЩ. според последните статистически данни[24] за дискриминацията на ра-
ботното място, 61% от служителите в Съединените щати са преживели или са били 
свидетели на дискриминация на работното място. Други статистически данни, бази-
рани на трудовия опит, включват: Разпространение на възрастовата дискриминация. 
45% от американските работници са преживели възрастова дискриминация на работ-
ното място. По-възрастните работници са преживели принудително пенсиониране, 
пренебрегвани за възможности и дори тормоз. Законът за възрастовата дискримина-
ция при заетостта (ADEA) защитава хората на 40 и повече години от дискриминация, 
основана на възрастта, наред с други закони. 

Според проучване на Zippa[25] в САЩ през 2021 г. е имало 61 331 обвинения за 
дискриминация. Само 17,4% от случаите на дискриминация на работното място 
водят до успех за клиента. Искове за расова дискриминация имат най-нисък процент 
на успех, само 15%. Въпреки че голяма част от дискриминацията на работното място 
се случва зад затворени врати, изненадващ брой служители са станали свидетели на 
това от първа ръка. Когато тези служители не докладват какво са видели, това може 
сериозно да навреди на дискриминирания служител и на цялостната култура на ра-
ботното място. Ето и фактите: 

В Съединените щати 61% от служителите са преживели или са били свидетели на 
дискриминация на работното място. 

Това е значително по-високо от някои други страни, включително Франция и 
Германия, където само 43% и 37% от работниците са преживели дискриминация на 
работното място 45% от американците са преживели възрастова дискриминация, 
което я прави най-често срещаната форма на дискриминация в САЩ. Като цяло по-
младите служители откриват, че по-възрастните, по-опитни работници ги дискрими-
нират, а по-възрастните служители също са дискриминирани. Това може да дойде 
под формата на тормоз към по-младите работници или непредоставяне на възмож-
ности за по-възрастните работници. 

Разбира се, струва си да се отбележи, че други форми на дискриминация също са 
често срещани. 42% от американците също съобщават, че са преживели дискримина-
ция въз основа на тяхната раса или пол.  33% от американците са преживели дискри-
минация въз основа на тяхната сексуална ориентация. Въпреки че това е по-малък 
процент от тези, които са преживели дискриминация въз основа на тяхната възраст, 
пол или раса, също така си струва да се отбележи, че само около 7% от американците 
се идентифицират като ЛГБТК+, което означава, че броят на хората, дискриминирани 
въз основа на сексуална ориентация, може да бъде по-тревожно висока, отколкото 
изглежда. 

 
Вид  
дискриминация 

Брой 
повдигнати 
обвинения 
(2021 г.) 

Брой 
повдигнати 
обвинения 
(2021 г.) 

% от всички 
повдигнати 
обвинения 
(2021 г.) 

% от всички 
повдигнати 
обвинения 
(2020 г.) 

Възраст 12,965 14,183 21.1% 21.0% 

Таблица 3. Искове за възрастова дискриминация в САЩ  2020-2021 
Източник: Zippa 
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Дискриминация на хора с намалена трудоспособност  
Дискриминацията на хората с увредено здраве засяга преди всичко тези, които са 

загубили част от своята трудоспособност или по рождение имат намалена трудоспо-
собност. Работодателите поставят различни бариери пред хората с ограничена трудо-
способност. За тях наемането на такава работна сила не е изгодно, поради:  по-ниска-
та ефективност на труда им;  инвестиционните разходи за приспособяване на работ-
ните им места; увеличените социални разходи на организацията и др. В много страни 
за да се защити правото на труд на тази група хора се използва техниката на позитив-
ната дискриминация. 

Тук също може да се разгледат подобни форми на дискриминацията, както при 
расовата. Имаме пряка дискриминация, където дадено лице се отнася с друго по-лошо 
от друг човек в подобна ситуация поради увреждане. Например: по време на интер-
вю кандидат за работа казва на потенциалния работодател, че има множествена 
склероза. Работодателят решава да не го назначава, въпреки че той е най-добрият 
кандидат, който са интервюирали, тъй като предполагат, че ще му трябва много 
отпуск по болест 

 

Непряка дискриминация 
Непряка дискриминация се случва, когато дадена организация има определена 

политика или начин на работа, които имат по-лошо въздействие върху хората с ув-
реждания в сравнение с хората без увреждания. Непряката дискриминация поради 
увреждане е незаконна, освен ако организацията или работодателят не са в състояние 
да докажат, че има основателна причина за политиката и тя е пропорционална. Това е 
известно като обективно оправдание.  

Например: обява за работа гласи, че всички кандидати трябва да имат шо-
фьорска книжка. Това поставя някои хора с увреждания в неравностойно положе-
ние, тъй като те може да нямат книжка, защото например имат епилепсия. Ако 
обявата е за работа шофьор на автобус, изискването ще бъде оправдано. Ако един 
учител трябва да работи в две училища, ще бъде по-трудно да се оправдае 

 
Дискриминация, произтичаща от увреждане 
Дискриминацията, произтичаща от увреждане, е незаконна, освен ако организа-

цията или работодателят е в състояние да докаже, че има основателна причина за ле-
чението и то е пропорционално. Това е известно като обективно оправдание. Напри-
мер: служител, чието зрение е сериозно влошено, не може да върши толкова работа, 
колкото неговите колеги без увреждания. Ако неговият работодател иска да го увол-
ни, след като е изключил възможността за преназначаване, работодателят ще трябва 
да докаже, че това е имало основателна причина и е пропорционално 

Тормоз възниква, когато някой се отнася с вас по начин, който ви кара да се чув-
ствате унижени, обидени или понижени. например: жена с увреждания редовно е ру-
гана и наричана с обидни думи от колеги на работа заради увреждането си. Тормозът 
никога не може да бъде оправдан. Въпреки това, ако дадена организация или работо-
дател може да докаже, че е направил всичко възможно, за да попречи на хората, кои-
то работят за нея, да се държат по този начин, вие няма да можете да подадете иск за 
тормоз срещу него, въпреки че би могло да се предяви иск срещу насилника. 

Виктимизация 
Това е, когато се отнасят зле с вас, защото сте подали жалба за дискриминация 

съгласно действащото законодателство. Може да възникне и ако се подкрепи някого, 
който е подал оплакване за дискриминация.  
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В България съществува Закон за интеграция на хората с увреждания[20].  
В Раздел III, Трудова заетост, се разглежда факта, че заетостта се осъществява 

чрез интегрирана и в специализирана работна среда. Министерството на труда и со-
циалната политика и Агенцията по заетостта разработват и реализират национални 
програми и мерки за насърчаване на заетостта, осигуряващи равни възможности на 
хората с увреждания за участие в пазара на труда. В програмите и мерките по ал. 1 се 
предвиждат средства за стимулиране на работодателите, които осигуряват заетост на 
хора с увреждания.  

В Раздел IV, Социално-икономическа защита, законът разглежда това, че от ре-
публиканския бюджет се осигуряват средствата за 30 на сто от внесените от работо-
дателя осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително 
здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за рабо-
тещите по трудово правоотношение в специализираните предприятия, трудоволечеб-
ните бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално предста-
вителните организации на хората с увреждания и в национално представителните 
организации за хората с увреждания. 

Паричните средства се разходват за инвестиции, рехабилитация и социална ин-
теграция на хората с увреждания. Специализираните предприятия, обособените про-
изводствени единици, трудово-лечебните бази и кооперациите ползват данъчни 
преференции, уредени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица.  

 
Специфики при комуникация и работа с хора с функционални различия / 
Добри практики [7] 
Общовалидно правило е, че не бива да разговаряте с хората чрез техните 

асистенти. Трябва да се обръщате винаги директно към кандидатите за работа. 
При комуникация с отделните групи е необходимо да имате предвид следните 
насоки: 

Говорни и езикови бариери: 
Когато хората имат говорни дефекти или езикови затруднения, много често се 

случват ситуации, в които комуникиращите не успяват да се разберат помежду си. 
В този случай хората с различни възможности могат да разберат нещо неправилно 
и е необходимо да се повтори. Ако не сте сигурни дали човекът отсреща е разбрал 
посланието Ви, по-добре го попитайте дали всичко е ясно, за да не стане проблем с 
изпускане на информация.  

Зрителни нарушения: 
Нарушеното зрение, както и болестите, свързани със зрението, често причиня-

ват моменти на объркване по отношение на получаването на информация. Хората 
трудно се ориентират на място, ако са без асистент. Случва се да не могат да по-
пълнят формуляр на рецепция при регистрация. В подобни случаи е нужно съдейст-
вие от страна на охраната и впоследствие ориентиране до самия офис в сградата. 
Още при посрещането от страна на интервюиращия следва нормално ръкостиска-
не, както и ориентир на разположението на присъстващите в помещението спрямо 
позицията на кандидата.  

Важно е да са подготвени документи, съобразени с възможностите му, включи-
телно достъпни PDF и Word документи, аудио описания, Брайл, възможност за упо-
треба на достъпни софтуери, като например Recite.  
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Ако човекът не е напълно незрящ, е необходимо да се обърне внимание на особе-
ностите в достъпния дизайн: 

▶ Избор на цветовите комбинации в зависимост от заболяването. Подходящи 
шрифтове са Arial, Calibri, но в никакъв случай серифни и трудно четими 
фонтове, както и не бива да се смесват различни шрифтове; размер – 12 pt, 
за препоръчване 14 pt. Може да бъде подсилено с ‘bold’, за да се акценира на 
отделни части, но да не се ползват главни букви; без подчертаване и из-
ползване на ‘italic’; 

▶ Без употреба на абревиатури и #-ове; 
▶ Препоръчва се избягването на изображения, особено цветни. 
 

Ако кандидатът се справя по-добре, ползвайки свой таблет/телефон/лаптоп, е 
препоръчително да му се даде шанс да използва собствено устройство при справяне 
с дадена задача в рамките на интервюто. 

При евентуален положителен завършек на интервюто и желание за наемане на 
кандидата от страна на работодателя, е необходимо изготвянето на договор, 
съобразен с гореописаните изисквания. 

 

Пример: [7] Йордан Илиев, 38 години Йордан е родом от град Ямбол. На 16-го-
дишна възраст вследствие на инцидент пада и удря гръбнака си. Остава неподви-
жен от втори прешлен надолу. Ежедневието му преминава пред компютъра. Пише 
успешно с помощта на своята говоряща програма. Когато се обърна към нас преди 
три месеца с молба за съдействие и намиране на работа, ни каза, че би бил без-
крайно щастлив, ако може да се занимава с дейност, свързана с видеонаблюдение. В 
началото наистина не вярвахме, че ще успеем да се справим толкова бързо, тъй ка-
то JAMBA все още развива своята дейност предимно в София. Буквално на следва-
щия ден в платформата си получихме нова обява, която бе именно за позиция в кон-
кретния сектор и локацията беше Долни Лозен. Веднага се свързахме със собстве-
ника на компанията и Данчо вече се радва на първия си работен опит в живота. 

 
Дискриминация по политически причини  
Счита се, че този тип дискриминация е характерна за тоталитарното управление. 

Изразява се в ограничаване на достъпа на търсещите заетост до една или друга длъж-
ност, до възможностите за израстване в кариерата поради принадлежност към опре-
делена партия. Дискриминацията по политически причини се проявява практически 
във всички страни, независимо, че според законодателството е недопустимо. Голямо-
то политическо противопоставяне по времето на студената война ограничава достъпа 
до работа и кариерно развитие на някои хора отвъд „желязната завеса“ заради изпо-
вядване на комунистическите идеи. Днес в България дискриминация по политически 
причини се проявява в държавното и общинското управление и в сферата на ръковод-
ния стопански елит. Тя се изразява преди всичко в недопускането до работа или осво-
бождаването от работа на хора с възгледи, различни от тези на управляващата поли-
тическа сила. Законът, който защитава от дискриминация по отношение на полити-
ческите възгледи е „Законът за защита от дискриминация“.  

В САЩ 1992 г. щатът Ню Йорк приема раздел 20-d от Закона за труда на Ню 
Йорк (NYLL)[16], Законът за юридическите дейности, който забранява дискримина-
цията въз основа на „политически дейности на служителя извън работно време, извън 
помещенията на работодателя и без използването на оборудването или друго иму-
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щество на работодателя.“ Уставът тясно определя политическите дейности, за да 
включва: 
 Кандидатстване за обществена длъжност 
 Агитация за кандидат за обществена длъжност 
 Участие в политически дейности за набиране на средства 
Накратко, законът защитава само поведение, което се извършва извън работата. 

Освен това, раздел 20-d от NYLL не защитава политическите убеждения на служите-
ля, изразяването на политически възгледи, действията, които работодателят счита за 
незаконни, или политическата дейност, която създава съществен конфликт на интере-
си, свързан с търговските тайни на работодателя, частната информация или друг за-
конен бизнес интерес. 

 
Национален закон за трудовите отношения в САЩ 
Националният закон за трудовите отношения („NLRA“)[21] предоставя рамка, 

регулираща политическото изказване и дейност на работното място. Законът изисква 
определени служители, които не са надзорни, да могат да участват в политически 
дейности, свързани с труда или условията на труд, и да упражняват правата си по 
раздел 7. Това включва правото на: 
 Самоорганизация 
 Създавайте, присъединявайте се или подпомагайте трудови организации 
 Договаряйте се колективно чрез избрани от тях представители 
 Участвайте в други съгласувани дейности с цел колективно договаряне или 

друга взаимна защита 
 

Дискриминация по социален статус 
Този вид дискриминация е сравнително трудно разпознаваемата форма на нера-

венство в работна среда. Основава се на нерегламентирани правила за достъп до бла-
га и кариера, които са присъщи на определени социални слоеве. Този тип дискрими-
нация е формално ограничение, свързано с изискването за благонадеждност на рода. 
Счита се, че е особено застъпена при т.нар. тоталитарни общества, но истината е, че 
нито един обществен ред не е постигнал равнопоставеност на хората спрямо социал-
ния им произход. Независимо, че в държавите с най-развита демокрация се прилагат 
сериозни законови ограничения за дискриминацията по социален произход, кариера-
та и достъпа до обществени ресурси продължава да зависи от условията: какво е 
семейството, в което си роден, към какви обществени групи принадлежиш по произ-
ход, какъв е материалният ти статус по рождение.  

Съгласно разпоредбата на чл. 1 от Конвенцията на ОН[11] за правата на хората с 
увреждания от 2006 г., страна по която е ЕС, увреждането е дълготрайно физическо, 
душевно, интелектуално или сетивно разстройство на здравето, което при срещата на 
човека с различни предизвикателства може да застраши неговото пълноценно, ефек-
тивно и равнопоставено с останалите участие в обществото. Този признак не е опре-
делен в антидискриминационните стандарти  

Дискриминацията по социален произход може да има различни форми на прояв-
ление – ограничен достъп до определени длъжности или до професионално образова-
ние, ограничени възможности за кариерно развитие и т.н. Хората от съответните со-
циални слоеве при кариерното си развитие се сблъскват с така наречения „стъклен 
таван“, чието преодоляване понякога е много трудно. 
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Какво е класизъм? 
Класизмът[13] се определя като дискриминация срещу някой, който принадлежи 

към (или се възприема като принадлежащ към) определена социална класа. Този 
предразсъдък може да се основава на възприемането на нечие богатство, образова-
ние, външен вид, акцент или работа и обикновено се основава на социални стереоти-
пи за определени социални класи. Докато класовата дискриминация може да бъде на-
сочена във всяка посока в социалната скала, нейните най-чести и пагубни ефекти 
обикновено произтичат от източника на власт, т.е. от висшите класи надолу. Както 
всички пристрастия, социалната класова дискриминация може да се прояви във всеки 
ъгъл на обществото. И все пак в заетостта е най-забележимо и, за щастие, най-попра-
вимо. 

Няма защита срещу социална класа, което означава, че е технически законно за 
работодателите да не наемат кандидат за сметка на тяхната класа.  

 
Дискриминация по асоциации  
Асоциативната дискриминация[4] е, когато служител е третиран несправедливо 

или лошо, защото е близък с някой, който има защитена характеристика. Свързаното 
лице може да бъде негово дете, съпруг, роднина, приятел или връстник. Тъй като ед-
но деяние е дискриминационно, когато се ръководи от дискриминационен мотив, 
действителната актуална наличност на признака у дискриминираното лице не е от 
значение. 

Пример за дискриминация по асоциации: 
Даниел е кандидат за позиция и преминава през процеса на набиране на персонал 

с относителна лекота. Той е добре квалифициран, преминал е тест за умения и му 
остава само едно интервю преди етапа на предлагане. В последното си интервю 
той споменава, че има дете с увреждания. Скоро след това той получава отказ за 
ролята без разумно обяснение. Заради опитът  му, той вярва, че са отказали  рабо-
тата заради сина му. Може би мениджърът по наемането на персонал е предполо-
жил, че Даниел ще има нужда от повече отпуск от работа, за да се грижи за сина 
си или че вниманието му ще бъде насочено към деликатното състояние на сина му.  

 
Заключение: 
В заключение може да се каже, че въпреки съвременния свят, в който живеем и 

прокламацията на свободно и демократично общество, все още съществуват дискри-
минативни практики в живота и в самия работен процес. Гражданите все повече да-
ват гласност на това ако бъдат поставени в неравни условия, но за жалост не всички 
казуси са правно регламентирани и разрешими, особено когато дискриминацията е 
неявна или направена по асоциативен елемент. Голяма надежда се крие в това, че по-
ложителният ефект от глобализацията създава мултикултурни общества, в които жи-
веят и работят хора с от различна, раса, пол, сексуална ориентация, възраст, социален 
статус и това поражда у хората чувство за емпатия, разбиране и приемане на раз-
личните от самите нас.  
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Abstract: During different time periods, precious metals have been used as a means of 
payment and trade between economic entities, and some of these metals have also found 
application in the industrial-production sector. The purpose of the scientific development is 
to analyze the interrelationship between the factor time and value for the precious metals – 
platinum and palladium in a time period selected by the author, through regression 
analyzes  

Key words: precious metals, platinum, palladium, commodity market, regression analysis. 
 
Абстракт: През различни времеви периоди благородните метали са използвани като 
средство за разплащане и търговията между икономическите субекти, част от 
тези метали са намерили приложение и в индустриално-производствения сектор. 
Целта на научната разработка е да анализира взаимовръзката между фактор вре-
ме и стойност за благородните метали – платина и паладий в селектирани от ав-
тора времеви периоди, чрез регресионни ценови анализи. 

Ключови думи: благородни метали, платина, паладий, суровинен пазар, регресионен 
анализ. 

 
 

Precious metals are inherently corrosion-resistant chemical elements of the metal 
group. Due to their specific structure, they have financial and economic value. There are 
many precious metals, which in turn have different chemical properties and structures. 
Platinum and palladium are among the most preferred for investments that are also used in 
industries. In this regard, they are the subject of scientific research, as the main goal of the 
development is to analyze the price values of the two precious metals and their 
interrelationship with the time factor for a period of time selected by the author. 

* * * 

In a chronological aspect, noble metals in ancient times have been used as a means of 
payment and trade between economic entities. In modern times, they are still used as a 
means of trade, retaining their investment interest for investors and entrepreneurs. Of 
course, many noble metals find widespread application in the industrial sector, and some of 
them are essential components for creating innovative and technologically advanced 
products. [1] 
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Some of the most popular noble metals in society are gold, silver, platinum, rhodium, 
and others, but there are others. One of them is palladium, a member of the platinum group, 
which has properties similar to platinum, characterized by a low melting point and is a 
preferred metal for use in the automotive industry. In this context, the noble metals 
palladium and platinum can be interchangeable in the automotive industry. 

The natural deposits of palladium and platinum on a global scale are not abundant. 
Author's research indicates that, expressed in billions of tons worldwide, are: for platinum – 5, 
gold – 4, silver – 75, osmium – 1.5, and for other noble metals of the platinum group – less 
than 1, which makes palladium a rare noble metal and increases its value.[2]  
The main factor that affects financial markets for trading in investment products and 
specialized commodity markets is supply and demand.[3] The author believes that in 
addition to the aforementioned, there are many other factors that affect the price of 
palladium, including: 
 geopolitical – the main countries in which palladium is mined are: Russia and 

South Africa, which together provide palladium mining of about 75%, as well as 
Canada, the USA and Zimbabwe; 

 realized recycling, which is an alternative way to extract palladium – higher price 
values stimulate economic agents to recycle palladium catalytic convectors; 

 the price of the US dollar – when the price of USD 1 decreases, the price of 1 
palladium increases and vice versa; 

 other factors – a set of factors influencing the value of palladium can be economic, 
geopolitical, inflationary, the result of the COVID crisis since the end of 2019 and 
other factors. 

 

The author's analysis of the ways to invest in palladium are grounds for selecting them 
as the main ones: 
 physical purchase of palladium by economic agents, incl. payment of commissions, 

premiums, costs associated with transport activities and subsequent costs for 
storage of the investment product; 

 buying shares of palladium mining corporations – this activity is associated with 
expected high profitability and liquidity, but also higher levels of risk; 

 stock market investing in palladium – related to the purchase and sale of the 
precious metal on the specialized financial markets for trading in raw materials. 

 

Given the above, if palladium is a member of the platinum group metals, it is relevant 
for the research to analyze platinum, as a related noble metal. Platinum as a noble metal, in 
addition to finding widespread application in the jewelry industry, is also used in the 
automotive industry, similar to palladium, and it is almost as rare as palladium.[4]  

The limited quantities of palladium and platinum in the world are one of the reasons for 
their high price on commodity markets, which makes them preferred for investments. 

 
Regression analysis of the price value of platinum and palladium for selected time 
periods  
The value of precious metals has been preserved through different time periods and 

continues to be so today.[5] It has been proven over the years that the value of these metals 
depends on a number of factors, and the focus of this research is the value of platinum and 
palladium in relation to time. The COVID-19 pandemic that began in late 2019 and has 
continued to affect all countries to date, has an impact on the financial stability of all 
countries, changing the way we work and impacting the financial well-being of economic 
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agents and potential investors in commodity markets. This is the basis of the research 
conducted during this time period, which has left a lasting impact on human history on a 
global scale. 

 

 
Figure 1. Regression analysis of platinum prices for the first selected period  

of 01.01.2020 – 31.12.2020 
Source: Author's calculations based on data from investing.com 

 
As seen from the above, the price of platinum depends on many factors. For the period 

from January 2020 to December 2020, the price per unit of platinum was at its highest 
values in December 2020, when the levels for one unit reached values of USD 1079.50. 
Analyzing the values for the same year in March 2020, platinum was traded at its lowest 
values for 2020 – USD 718.65. Throughout 2020, the price per unit of the precious metal 
increased moderately by around 50%. Research on the coefficient of determination (R2) for 
the period from January 2020 to December 2020 (Fig. 1) shows a value of approximately 
28%, which is the basis for the author's assertion that the time factor has a low impact on 
price increases per unit of the precious metal. 

 

 
Figure 2. Regression analysis of palladium for the studied period  

Source: Author's calculations 
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In line with the study of platinum prices, the author also examines the price of 
palladium for the same time period (Fig. 2) in order to determine if there is a dependence in 
the formation of prices and whether the factor of time has an equal effect on both noble 
metals. Upon analysis of the results obtained, it is observed that the price of palladium has 
the highest levels in January 2020, when one unit of palladium is sold on commodity 
markets for USD 2500, and the lowest values in June 2020 – USD 1948.90. In fact, the 
price of palladium at the end of the year, December 2020, continues to maintain values 
close to the upper limit for the year, specifically USD 2455.50 per troy ounce. The price of 
palladium has increased by an average of around 28% per year, with the increase being 
realized at moderate rates as seen from the trend line. Examining in a similar way as in Fig. 
1 the coefficient of determination (R2), from Fig. 2 it can be seen that the time factor has a 
value of 9% and the author cannot assert that it has an effect on the price values of 
palladium. 

Systematizing the results of fig. 1 and fig. 2 the author can summarize that it is possible 
that the time factor does not have a key impact on the price per unit of the two precious 
metals. Chronological research of the period January 2020 – December 2020 gives rise to 
hypotheses in the author that it is possible that the crisis that entered and deepened during 
the COVID period led to these increases in the prices of the studied precious metals. The 
restrictive measures during the COVID pandemic imposed at the national and supranational 
level had an impact on the standard of living of many of the economic agents, including 
loss of financial well-being, jobs, savings, etc., which further motivates investors to look 
for new investment opportunities and „financial havens”. The increased demand for 
precious metals as a means of investment, preservation and the increase of the financial 
well-being of individuals can increase the demand for the studied precious metals (platinum 
and palladium), which are also in naturally limited quantities, which similarly increases 
their prices on commodity exchanges, where they are offered. 

A literature review shows that according to data from the United States Geological 
Survey (USGS), platinum production in South Africa decreased by about 10% in 2020 
compared to 2019, reaching a level of 120,000 kg. in 2020.[6] Among the reasons are the 
global COVID crisis that began at the end of 2019 and the consequences of its spread - 
restrictions in the work process, „lockdown”, the increased costs for the implementation of 
activities related to the extraction of precious metals, which are also a natural resource. 

By analyzing similar data for the precious metal palladium, from available information 
and data from the United States Geological Survey (USGS), production in the largest 
producing country, Russia, decreased by 7% in 2020 compared to the previous year 2019, 
when it produced 98,000 kg of palladium. In 2020, it reached a level of 91 000 kg. The 
research shows that the trend of a 9% decrease in palladium production is also observed in 
other producing countries.[7] Globally, the COVID crisis and the restrictions put in place 
have reduced palladium production by 17,000 kg. Palladium, which can be defined as 
financial losses. The reduced production of palladium and platinum and the increased costs 
are grounds for assuming by the author that this has led to an increase in the price values of 
the two studied precious metals. 
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Figure 3. Regression analysis of platinum prices for the second selected period of 

01.01.2021 – 31.12.2021 
Source: Author's calculations based on data from investing.com 

 
Looking at the time period January 2021 – 2021 and based on the author's graphic 

analysis, it is evident that the value of platinum has changed relatively at a stable pace, 
marking the highest price values in February at USD 1205.25 per troy ounce and the most -
low values in November 2021 – USD 932.75. Analyzing the data on the graph (Fig. 3), 
high values of the coefficient of determinant (R2) are observed, the value of which in 
percentage is 72% and shows a relatively high interrelationship between the studied factors 
period and time. In the previous researched period R2 (Fig. 1) the value 28% and the 
influence in this case the influence of the time factor on the price per unit is weak. In this 
case, the author's hypothesis that the time factor has a constant influence on the price of the 
precious metal cannot be supported. 

 

 
Figure 4. Regression analysis of palladium for the studied period  

Source: Author's calculations 
 

Examining palladium price values (Fig. 4) over a calendar year period (2021) shows a 
continuation of the trend from 2020 (Fig. 2) of increased value per troy ounce of the 
precious metal. From the attached graph it is clear that in April 2021 the highest value of 
palladium was traded on the international markets for USD 2935, and the lowest in 
November 2021 – USD 1735.50. Comparing the average values for a troy ounce of 
palladium in 2020 was around USD 2,216.42 and in 2021 around USD 2,364.29, indicating 
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that on average its value will have increased by nearly 7%. Analyzing the researched time 
factor, we observe that the coefficient of determinant (R2) maintains levels of 
approximately 36% and, according to the author's interpretation, may have little impact on 
the price per troy ounce of palladium. Looking chronologically at the previous period 
January 2020 – December 2020, we see that R2 has a significantly lower value (Fig. 2), 
expressed as a percentage it is about 76% lower than the coefficient of determinant in 2021 
and there is no direct relationship that can explain the increase in palladium unit price. 

Researching platinum and palladium production in 2021 and based on US Geological 
Survey research, South Africa has increased its platinum production to 130,000 kg, which 
is 10,000 kg. more, compared to 2020. On the other hand, the Russian Federation in 2021 
has reduced palladium production, with the studied (2021) being 74,000 kg. and is 
significantly less compared to the previous calendar year. Expected military action in 
Ukraine is likely to have affected precious metals production. [8]  

 

 
Figure 5. Regression price analysis of platinum for the third selected period  

of 01.01.2022 – 30.11.2022 and prediction for December 2022. 
Source: Author's calculations based on data from investing.com 

 
In search of the possible interrelationship between the factors time and price (in USD), 

the study of the price values of the precious metal platinum for the period from January 
2022 to the present moment (November 2022) is quite similar. From the regression analysis 
presented in Fig. 5 it is evident that the value per troy ounce in 2022 is highest in 
November 2022. – USD 1051.50 and lowest in August 2022, when it reached levels of 
822.10 per unit. As can be seen from the provided graphic analysis, from May 2022, a drop 
in the price of platinum was observed, which led to reaching its lowest levels for the period 
recorded in August, and after this period it increased its values. However, based on the 
trend line, the author allows for the possibility of further declines in the price per troy 
ounce of the precious metal. Analyzing the coefficient of determinant (R2) for the period it 
can be seen that it keeps its tendency to be variable as in this period it is around 15% and it 
can be argued that in this period the time factor has little impact on the price of platinum 

Investigating the possible reasons in an international aspect for the new increase in the 
price of a troy ounce of platinum after August 2022, the author assumes that it is the 
decrease in production related to the closure of mines involved in the activity that has 
decreased and the amount of extracted production, which has led to to increase the price per 
unit.[9] 
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Figure 6. Regression analysis of palladium for the studied period and prediction  

for December 2022 
Source: Author's calculations 

 

Analogous summarization of the data for the precious metal palladium for the period 
from January 2022 to November 2022 (Fig. 6) reveals that the highest value of palladium 
per troy ounce was in February 2022, when it was traded on financial markets for raw 
materials at USD 2487.52, and its lowest levels were in October 2022 - USD 1831.70. It 
can be seen from the set training line that a drop in its price can be predicted for the month 
of December 2022. Examining the coefficient of the determinant, which is 63%, it can be 
argued that it can have a moderate impact on the price of a troy ounce of palladium. 
Comparing R2 to the previous periods studied where it was 9% in 2020, 2021 – 36% and 
2022 – 63% cannot be said to have a long-term impact on the value of the precious metal, 
rather it has instant effect. 

In 2022, not only was platinum production down after mine closures in South Africa 
pushed up its price marginally, but it also limited the amount of palladium in the country 
due to depleted reserves. In the period of the military operation initiated by Russia, there 
are also restrictions on sales of palladium from Russia, which is also the main producer on 
a global scale.[10] This, in turn, is creating a shortage of palladium, and another rise in 
palladium troy ounce values is expected. 

 

* * * 
In the world of market economy, innovations and technological progress, the subject of 

discussion and analysis have been and will continue to be financial and commodity 
markets, through which economic agents aim to protect themselves from inflation and 
increase their financial well-being. Humanity has valued the qualities of precious metals 
since ancient times and has successfully applied some of them in many industries, thereby 
preserving and increasing their value, making them an irreplaceable resource. To date, the 
subject of discussion and analysis among researchers is the idea of how to predict and 
forecast the value of the precious metal, examining various factors that could potentially 
affect the price per unit of the studied precious metal. 

This research aims to track the price dynamics of precious metals - platinum and 
palladium - during selected time periods of the COVID pandemic and to examine the extent 
to which the factor of time is related to the values of the metals. According to the author's 
interpretation of the data presented in the research, the time factor cannot be the main 
determinant of value, but may have secondary importance depending on the geopolitical 
and economic situation at the national and international level. Additionally, the author 
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provides recommendations for future research on precious metals and their interaction with 
other financial and economic factors, including the global economic crisis during and after 
the COVID pandemic, inflation, financial well-being of economic entities for the studied 
period, and more. 
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Abstract: This report examines the development of civil forfeiture of property in Bulgaria 
from liberation to the mid-twentieth century. The more significant legal acts dedicated to 
confiscation of property outside cases of Non-Conviction Based Confiscation of property. 

Key words: Property, civil forfeiture, Non-Conviction Based Confiscation. 
 
Резюме: Този доклад разглежда развитието на разширеното отнемане на иму-
щество в Княжество България и Царство България от освобождението до средата 
на двадесети век. Последователно ще бъдат разгледани по-значимите нормативни 
актове, посветени на отнемането на имущество извън случаите на отнемане на 
имущество с присъда. 

Ключови думи: Имущество, разширено отнемане на имущество, отнемане на иму-
щество извън случаите с присъда. 

 
 

I. Увод 
В края на 19-ти век в континентална Европа започва да се създава законодател-

ство насочено към отнемане на имущество, придобито от незаконна дейност. Третата 
българска държава се намира в процес на изграждане, като след освобождението през 
1878 г., в продължение на три десетилетия се създава и правната система на Княжест-
во (а след 22. септември 1908 г. Царство) България. Приемането на нормативни акто-
ве, способстващи развитието на българското законодателство, уреждащи материал-
ноправните предпоставки за отнемане на имущество и реда, по който да се случва 
това, започва още от края на 19-ти век. 

                                                            
1 Докторант задочна форма на обучение при Бургаски свободен университет, професионално 
направление – право, докторска програма – граждански процес. Съдия при районен съд  
гр. Лом. nikola_deliev@abv.bg.  
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Предметът на изследване на настоящия доклад ще бъдат четири закона, а именно: 
Закон за преследване на незаконно обогатени чиновници от 1895 г.; Закон за отнема-
не в полза на държавата на незаконно придобити имоти от 1919 г.; Закон за защита на 
нацията от 1941 г. и Закон за конфискуване на придобити чрез спекула и по незако-
нен начин имоти 1946 г. 

 
II. Нормативни актове, уреждащи отнемането на незаконно придобито иму-

щество, извън случаите на присъда от освобождението на България до 
първата половина на XX век. 

 

1. Закон за преследване на незаконно обогатени чиновници от 1895 г.2 
(ЗПНОЧ). 

Първият нормативен акт приет във възстановената българска държава и насочен 
към отнемането на имущество без постановена присъда е Законът за преследване на 
незаконно обогатени чиновници от 1895 г. Нормативният акт е изключително кратък, 
като съдържа седем члена, от които един преходен. Шест от членовете са с по една 
алинея, а един с две. За времето, през което действа, законът претърпява едно единст-
вено изменение на чл. 4 свързано с увеличаване на минималния и максималния раз-
мер на предвидената глоба – от 300 до 3000 лева е изменен от 1500 до 15000 лева при 
отказ да се представи сметка по чл. 3, независимо от наказанието за престъпното обо-
гатяване. Законът действа успоредно със Закона за отнемане в полза на държавата на 
незаконно придобити имоти от 1919 г. и Закона за защита на нацията от 1941 г., до 
неговата отмяна през 1946 г. от Закона за конфискуване на придобити чрез спекула и 
по незаконен начин имоти. 

 
1.1. Персонално, предметно и темпорално действие. 
Персоналното действие (действие по отношение на субектите) на Закона от 1895 г. се 

е разпростира върху определен кръг правни субекти, с оглед заеманата от тях длъж-
ност в държавен или общински орган. Това е всеки държавен или общински чинов-
ник и служител, по отношение на когото е налице подозрение, че се е обогатил неза-
конно. Ирелевантно е дали проверяваното лице към момента на влизане в сила на за-
кона все още заема длъжност в държавен или общински орган или е освободено.  
Предмет на отнемане е било всяко движимо и недвижимо имущество, за което прове-
ряваното лице не е може да докаже произход. И по отношение на имуществото пред-
мет на отнемане е ирелевантен момента на придобиване на имуществото, тъй като за-
конът се прилага и по отношение на такова, придобито преди влизането му в сила. Не 
са предвидени специални давностни (погасителни) или преклузивни (пресекателни) 
срокове, които да погасяват правото на държавата да отнеме имущество. В тази връз-
ка следва да се прилага общата давност предвидена в Закона за давността3 от 1898 г. 

                                                            
2 Законът е утвърден с Указ №618 от 20 Декември 1894 г., обн. в ДВ бр. 13 от 18.01.1895 г. 
Текстовете на закона са цитирани от Сборник на действащите съдебни закони в Царството 
(1878 г. – 1938 г.) част II изд. на Министерство на правосъдието, Държавно книгоиздателство, 
1938 г. с. 167, и https://web.apis.bg/p.php?i=11841&b=0.  
3 Закона за давността: 
 Обн., ДВ, бр. 23 от 30.01.1898 г., изм. и доп., бр. 7 от 10.01.1908 г., част. отм., бр. 275 от 
22.11.1950 г., в сила от 1.01.1951 г., отм., Изв., бр. 92 от 16.11.1951 г., в сила от 16.12.1951 г., 
понастоящем отменен. С оглед вида на имуществото предмет на отнемане следва да се съобра-
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1.2. Производство по установяване и отнемане на имущество от незаконно 
обогатилия се чиновник.  

В Законa от 1895 г. не е предвиден особен орган, на който да са делегирани само-
сезиращи правомощия по започване на проверка по установяване на незаконно обо-
гатяване на чиновник. Използвано е съществителното нарицателно име „подозре-
ние“, под което се разбира съмнение за вина. Така всяко лице може да уведоми на-
чалника на съответния чиновник, че последния е придобил имущество със средства и 
доходи извън обичайните и най-вече доходи различни от заплата. Производството по 
установяване на незаконно обогатяване на чиновник по своя характер е администра-
тивно, като не се предвижда съдебен контрол за законосъобразност на актовете на ад-
министративния орган. 

Органът, компетентен да извърши проверка и да установи „незаконно забогатява-
не“ е непосредствения началник на проверявания чиновник, определен от закона като 
компетентната власт. Липсва нормативна уредба относно възможността такава про-
верка да се извърши и от по-горестоящ орган. Няма пречка по-горестоящият орган,  
до който е подаден сигнал да разпореди непосредствения началник на чиновника да 
извърши проверка, тъй като не е предвидена възможност йерархично по-горестоя-
щият орган да извърши пряко проверка. 

Производството по установяване на незаконно забогатяване започва по сигнал до 
началника на съответния чиновник. Началникът изисква от чиновника да представи 
точна писмена сметка, с подробно посочване на източниците, свързани с обогатява-
нето му. Срокът за представяне на писмената сметка е двенеделен от съобщението, 
като при наличието на уважителни причини, срокът може да се удължи еднократно с 
три месеца. В случай, че чиновникът откаже да представи писмена сметка, му се е на-
лага глоба в размер от 300 до 3000 лева, а след изменението на чл. 4, минималният и 
максималният размер на глобата са увеличени съответно на 1500 и на 15000 лева. От-
страняването от служба на чиновника при започване на проверката не е задължи-
телно, а е по преценка на началника. Задължително се отстранява от служба проверя-
ваният чиновник, само в случай, че не представи писмена сметка. 

След представяне на писмена сметка, началникът (административната власт) 
разглежда последната по реда на надзора и дисциплината. При установяването на 
данни за извършено престъпление, делото се препраща на прокуратурата за ангажи-
рането на наказателна отговорност на чиновника. В случай, че се установи незаконно 
обогатяване, всички имоти и суми на незаконно обогатения чиновник се задържат и 
присъждат на държавата. Предвидено е, при отчуждаване на имоти от чиновника на 
трето лице, да се отнемат тези имоти на общо основание, (т.е. не е необходимо пър-
воначално сделката да се обяви за недействителна, а директно се е отнема имущест-
вото от третото лице) стига да се докаже, че са прехвърлени с цел укриване. И накрая 
проверката се  прекратява, когато не е установено незаконно обогатяване. Актът, с 
който се прекратява проверката е заповед на началника. 

 
 
 

                                                                                                                                                       
зят давностните срокове уредени в Глава IV, озаглавена „За времето, което е необходимо за 
придобиване или за погасяване чрез давност“.  https://web.apis.bg/p.php?i=11812&b=0.  
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2. Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобити имоти от 
1919 г.4 (ЗОПДНПИ). 

След приключването на Първата световна война в Царство България е приет 
Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобити имоти от 1919 г. 
Първоначално законът се състои от 25 члена, като след изменението и допълнението 
му с ДВ, бр. 249 от 09 Февруари 1920 г. са създадени пет нови члена и няколко али-
неи към приетите преди това членове. Законът действа успоредно със Закона за прес-
ледване на незаконно обогатени чиновници от 1895 г. и Закона за защита на нацията 
от 1941 г., до неговата отмяна през 1946 г. от Закона за конфискуване на придобити 
чрез спекула и по незаконен начин имоти. 

 
2.1. Персонално, предметно и темпорално действие. 
Персоналният обхват на ЗОПДНПИ се разпростира, както по отношение на об-

ществени служители, така и по отношение на частни физически и юридически лица. 
Оттук може да се направи и обоснован извод, че ЗОПДНПИ е с много по-широко по-
ле на действие по отношение на лицата спрямо ЗПНОЧ, който се е прилага само по 
отношение на чиновници. Наличен имот в патримониума на заподозряното лице, се 
отнема пряко от него. Отчуждаване на незаконно придобит имот по отношение на 
трето лице, законът прави разлика дали е безвъзмездно или възмездно и съответно 
дали при възмездното придобиване, преобретателите са  добросъвестни или недобро-
съветни: 

- Безвъзмездни сделки с транслативен ефект – при наследяване (по закон или 
завещание), завет, дарение и др. имотите се отнемали от титулярите им 
пряко. За ЗОПДНПИ е ирелевантно знанието на третото лице за начина на 
придобиване на имота от прехвърлителя. Предвидена е оборима презумпция 
за знание по отношение незаконно придобитите имоти, прехвърлени на съп-
руг, възходящи или низходящи родини по права линия без ограничение, бра-
тя, сестри или низходяща от тях, сватове до трета степен включително и 
близки приятели; 

- При възмездните транслативни сделки, преобретателите са разделени на две 
групи: добросъвестни и недобросъвестни. За добросъвестни трети лица се 
приемат тези, които не са знаели и не са могли да узнаят, че имотите са при-
добити със средства от незаконен източник. Законът допуска отнемане на 
имуществото от добросъвестното трето лице след заплащане на това, което е 
платено ведно със законната лихва. Недобросъвестни са тези лица, които към 
момента на сключване на сделката са знаели или са могли да узнаят, че имо-
тите са придобити със средства от незаконен източник. В този случай 
имотите са се отнемали изцяло без да се заплаща тяхната равностойност. 

 

Предмет на отнемане по ЗОПДНПИ са били незаконно придобити имоти, а като 
такива в чл. 1 са определени следните: 

- Имотите, които обществени служители, включително министри и народни 
представители, са придобили вследствие или във връзка с извършено от тях 

                                                            
4 Законът е утвърден с Указ №58 от 18 Април 1919 г., обн. в ДВ бр. 18 от 25.04.1919 г., изм. и 
доп., бр. 249 от 09 Февруари 1920 г.  Текстовете на закона са цитирани от Сборник на действа-
щите съдебни закони в Царството (1878 г. – 1938 г.) част II изд. на Министерство на правосъ-
дието, Държавно книгоиздателство, 1938 г. с. 169-175, и https://web.apis.bg/p.php?i=8808&b=0.  
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престъпление, или нарушение на служебна длъжност, както и чрез използва-
не на своето служебно или политическо положение; 

- Имотите, които частни физически или юридически лица са придобили в 
следствие или във връзка с извършено от тях престъпление; чрез използване 
на извършено от обществен служител престъпление или нарушение на слу-
жебна длъжност или чрез пристрастно облагодетелстване от страна на дър-
жавни органи; 

- Имотите придобити чрез използване затруднението на пазара посредством 
спекулации, забранени от законите разпоредби. 

 

По ЗОПДНПИ се отнема само налично имущество. Незаконно придобитите имо-
ти се отнемат в полза на държавата само, ако с това не се засяга правото на обезщете-
ние на пострадалите лица. 

На Закона от 1919 г. е придадено обратно (ретроактивно) действие (ex tunc), тъй 
като обхваща случаи след 17 Септември 1912 г. За разлика от ЗПНОЧ, в ЗОПДНПИ е 
предвиден давностен срок, с изтичането на който се погасява правото на държавата 
да отнеме имущество. Срокът е в размер на петнадесет години. Този срок изключва 
приложението на давностните срокове, уредени в Закона за давността, тъй като се 
явява особен спрямо тях (lex specialis derogat generali). 

 
2.2. Производство по установяване и отнемане на имущество. 
Производство по издирване на незаконно придобито имущество започва по съоб-

щение на длъжностно или частно лице, или служебно от съда5. Всяко длъжностно 
лице, което в кръга на своята служба узнае, че обществен служител или частно лице 
притежава имоти придобити по незаконен начин, е длъжно да съобщи за това неза-
бавно на надлежния апелативен съд6. Законът създава задължение за длъжностно ли-
це, което е узнало, че друг е придобил имущество с незаконни източници да подаде 
съобщение, като бездействието от негова страна е скрепено с ангажирането на нака-
зателна отговорност. Такава отговорност за частното лице е предвидена в първо-
началната редакция на ЗОПДНПИ, като едва няколко месеца, след приемането му, 
същата е отпаднала. Предвидена е писмена форма на съобщението, което по възмож-
ност трябва да съдържа името, презимето и местожителството на подалия съобще-
нието и на заподозряното лице, както и обстоятелства и указания за възможни дока-
зателства, които подкрепят съобщението. По анонимни съобщения се провежда не-
гласно разследване, само ако съдържа обстоятелства и се сочат доказателства от съ-
ществено значение за придобиване на имоти по незаконен начин. 

На апелативния съд е предоставено правомощието да се самосезира, като служеб-
но започне конфискационно производство. Съдът ще образува производство, когато 
при осъществяване на дейността си в хода на някое съдебно производство (най-често 
наказателно) се установят данни, че дадено лице е придобило със средства от незако-
нен източник имот. 

                                                            
5 Производството по издирване незаконно придобити имоти и присъждането им в полза на 
държавата се извършва независимо от углавното преследване на заподозряното лице – чл. 27 
от ЗОПДНПИ. 
6 Според чл. 43 от Закона за устройство на съдилищата от 1899 г. и чл. 3, ал. 3 от Закона за уст-
ройство на съдилищата от 1934 г., апелативните съдилища са три, със седалище в гр. София, 
гр. Пловдив и гр. Русе. 
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В ЗОПДНПИ е уредена родовата и местната подсъдност на конфискационните 
дела. Родовата подсъдност по издирване и отнемане на имущество е предоставена на 
апелативните съдилища. Местната подсъдност на апелативните съдилища се опреде-
ля по местожителството на заподозрения, а при няколко заподозрени – по местожи-
телството на един от тях. Дело, заведено пред един апелативен съд, не може да се 
препраща по подсъдност на друг, освен ако пред последния има по-рано заведено де-
ло против същия заподозрян или против другиго от няколко заподозрени. Служебно 
или по постъпило съобщение, апелативният съд образува конфискационно дело, кое-
то се разглежда от едно отделение. Съдът разглежда в разпоредително заседание 
съобщенията, като тези съобщения, които са явно неоснователни, оставя без послед-
ствие, а по другите постановява да се произведе разследване, което възлага на един 
от членовете на съдебния състава в качеството му на съдия-докладчик (член-доклад-
чик). ЗОПДНПИ намира за достатъчен повод да се започне разследване обстоятелст-
вото, че известни обществени служители или частни лица са увеличили състоянието 
си след 17 Септември 1912 г. в размер, който не се оправдава от техните служебни 
доходи или такива от редовното им занятие. 

Конфискационното производството по установяване и отнемане на имущество, 
придобито с незаконни средства се развива в две фази: 

- предварително разследване или наричана още предварителна фаза и 
- съдебна фаза. 
Според закона, предварителното разследване се възлага от председателя на съот-

ветния апелативен съд на съдия член-докладчик. Последният ръководи производст-
вото по делото, като извършва всички действия по издирване на заподозряното лице, 
на имотите, придобити по незаконен начин, разпитва под клетва свидетели и вещи 
лица7, извършва претърсвания и изземвания8, проверки в обществени или частни уч-
реждения и лица. По преценка на член-докладчика, някои от изброените действия 
могат да се делегират на съдии или съдебни следователи при областните съдилища и 
на околийските съдии. За бързото и срочно приключване на предварителната фаза, 
докладчика по делото, в случаите на установяване на открити незаконно придобити 
имоти, разполага с възможност по своя инициатива да предприеме всички мерки за 
запазването и неотчуждаването им, като постанови обща или частична възбрана, 
секвестър9, изземване и други. 

За безпрепятствено провеждане на разследването, съдебните, административните 
и военните органи, частни кредитни и други учреждения, дружества и лица са задъл-
жени да указват съдействие. При неизпълнението на съдебно разпореждане, във връз-
ка с извършваното разследване е предвидена глоба в размер до 20000 лева и/или 
строг тъмничен затвор до две години10. Предвидено е  кумулативно налагане на посо-
чените наказания, като на съда е предоставена възможността да прецени дали да на-
ложи едно от двете или и двете едновременно. Санкцията се налагала след изслушва-
не на лицето. В чл. 13, ал. 2 от ЗОПДНПИ е предвиден едноинстанционен контрол на 
постановленията, с които се налага наказанието. Срокът за обжалване е тридневен от 

                                                            
7 Съпругът, родителите, децата, братята и сестрите на заподозрения се разпитват без полагане-
то на клетва – забележка към чл. 11 от ЗОПДНПИ. 
8 Извършването на претърсвания и изземвания става по реда, предвиден в закона за углавното 
съдопроизводство – чл. 11, ал. 3 от ЗОПДНПИ. 
9 Секвестъра е ограничаване правото на длъжник да разполага свободно с движимите си вещи, 
запор в полза на държавата. 
10 Чл. 13 от ЗОПДНПИ. 
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произнасянето на съда. Постановленията на апелативния съд са функционално под-
съдни на ВКС, който се произнася в едноседмичен срок. Обжалването не спира из-
пълнението на наложеното наказание глоба. Изпълнението на наложеното наказание 
е възложено на прокурор при надлежния окръжен съд. 

Всяко лице, по отношение, на което е започнато конфискационно производство11 
е задължено да представи сметка-декларация за имотното си състояние, в която да 
посочи подробно всичките си движими и недвижими имоти, макар и да са отчуждени 
към момента на декларирането им, кой е преобретателя, къде се намират, кога са при-
добити, както и основанията и средствата за тяхното придобиване. Със сметката-дек-
ларация се представят и доказателства относно това, как са придобити имотите от за-
подозряното лице. Не се допуска доказване на известни имоти, придобити посред-
ством хазартни игри. В чл. 15, ал. 1 от ЗОПДНПИ е предвиден едномесечен срок за 
представяне на сметката-декларация, който започва да тече от получаване на покана-
та, като за лицата, които се намират извън пределите на царството срокът е двумесе-
чен. Предвидено е при представяне на молба, която обосновава уважителни причини, 
посочените срокове да бъдат удвоени. 

По своя характер, сметката-декларация се явява средство, с което заподозряното 
лице упражнява правото си на защита. В нея се изброяват имотите на заподозряното 
лице, посочват се източниците за тяхното придобиване, за да може да се обори пред-
видената в закона оборима презумпция за незаконното придобиване на имущество. 
Тежестта на доказване пада върху заподозрения, извод, който се прави от чл. 16, ал. 1 
от ЗОПДНПИ. В тежест на заподозрения е да докаже, че имотите са придобити преди 
17 Септември 1912 г. Неподаването или подаването на непълна сметката-декларация, 
ЗОПДНПИ фингира, че имотите са незаконно придобити, поради което се отнемат в 
полза на държавата.  

При събирането на всички сведения за имотното състояние на заподозряното ли-
це и извършването на необходимата проверка за произхода му, съдията-докладчик 
внася делото в съда с писмен доклад, за което се съобщава на заподозряното лице, 
стига да е посочило точен адрес в пределите на царството12. Така се поставя край на 
предварителната фаза и се дава начало на съдебната фаза. На заподозряното лице е 
предоставено правото да даде писмени обяснения и представи писмени доказателства 
в петнадесетдневен срок от получаване на съобщението за внесения в съда писмен 
доклад. 

След внасяне на писмения доклад, председателят на съответния апелативен съд 
незабавно насрочва делото в открито съдебно заседание в едномесечен срок. Насроч-
ването на делото се обявява в „Държавен вестник“ най-рано петнадесет дни преди де-
ня на заседанието. Предвидено е заподозряното лице да бъде уведомено с призовка за 
насрочване на делото, като неполучаването ѝ не спира разглеждането на делото, тъй 
като за редовно се приема обявлението в „Държавен вестник“. Съдът заседава в със-
тав от трима съдии, председател или подпредседалел и двама редови съдии от апела-
тивния съд. Предвидено е съдебното производство да се провежда с участието на 
прокурор. Участието на заподозряното лице не е задължително, извод, който се прави 

                                                            
11 Законът в чл. 14, ал. 1 използва съществителното име „лице“, което е пояснено с опреде-
лението  „заподозряно“. 
12 В ЗОПДНПИ липсва уредба, която да посочва, как следва да постъпи съда в случай, че се ус-
танови, че имотите са придобити по законен начин. След като липсва правна уредба, то нами-
рам за правилно, делото да се продължи и в съдебна фаза, което да приключи с краен съдебен 
акт обявяващ имотите за законно придобити.  
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от чл. 19, ал. 3 от ЗОПДНПИ. Процесуално представителство на заподозряното лице 
може да се осъществи само от един повереник, императивно правило уредено в чл. 
20, ал. 2 от ЗОПДНПИ. От предвидените в закона процесуалноправни норми може да 
се направи обоснован извод, за ускорено съдебно производство, което да се реализи-
ра в рамките на едно съдебно заседание. Откритото съдебно заседание започва с про-
читане на писмения доклад от председателя, съответно подпредседателя, след което 
се пристъпва към изслушване на обясненията на заподозряното лице или повереника 
му в случаите, когато е ангажиран такъв. Заседанието завършва с даването на заклю-
чение от участващия по делото прокурор. В изключителни случаи може да се прове-
де съдебно следствие, когато съдебния състав намери за необходимо да събере нови 
данни от съществено за делото значение. Така разглеждането на делото в о.с.з. може 
да се отложи за второ заседание, но с не повече от двадесет дни, ако събирането на 
доказателства не може да се проведе в същото заседание. 

Решението се обявява в публично заседание, не по-късно от седем дни от раз-
глеждане на делото. Решението се написва в протокола от последното заседание и се 
подписва от членовете на съдебния състав и секретаря. Съдебният акт се мотивира, 
като обстоятелствената част се замества от писмения доклад. Решението на апелатив-
ните съдилища подлежи на обтъжване от заподозряното лице или прокурора в петна-
десетдневен срок, считано от деня на  произнасянето. Към въззивната жалба се при-
лагат и всички доказателства, които жалбоподателят намира за относими. Предвиден 
е едноинстанционен съдебен контрол на решенията на апелативните съдилища. По 
правилата на функционалната подсъдност, компетентен да разгледа жалбата и реше-
нието на апелативен съд, е Върховният касационен съд13, чийто решения са оконча-
телни. ВКС разглежда делото по същество и по реда, по който се разглеждат конфис-
кационните дела пред апелативните съдилища. 

В чл. 28, ал. 1 от ЗОПДНПИ е предвидена възможност окончателно решено кон-
фискационно дело да бъде възобновено. Възобновяването се допуска в полза или 
вреда на заподозряното лице, когато се установи с влязла в законна сила присъда или 
решение, че издаденият акт се основава на лъжливи писмени доказателства или на 
показания и заключения на свидетели и вещи лица, извършили лъжесвидетелстване 
или участвалия в разследването или решението съдия е извършил предвидено в 
наказателния закон нарушение на служебните си длъжности, което е оказало влияние 
върху решението. 

Предвиденият срок за подаване на молба за възобновяване на делото е двумесе-
чен от влизане в сила на решението или присъдата, с което/която се установяват, об-
стоятелствата изчерпателно изброени в хипотезата на чл. 28, ал. 1 от ЗОПДНПИ. В 
закона не е посочено, кои субекти са процесуално легитимирани да подадат молба за 
възобновяване на делото. Струва ми се, че това могат да бъдат както осъденото, запо-
дозряно лице, което има правен интерес, така и представител на прокуратурата, която 
е участвала в разглеждането на делото. 

Влезлите в сила окончателни решения, подлежат на изпълнение от финансовите 
власти, които биват сезирани от прокурорите при апелативните съдилища. Сезиране-
то се извършва, посредством физическото изпращане на решението до съответния 
финансов орган.  

 

                                                            
13 Чл. 23, ал. 1 от ЗОПДНПИ. 
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3. Закон за защита на нацията от 1941 г.14 (ЗЗН). 
Законът за защита на нацията е приет на 21 януари 1941 г. Нормативният акт е 

приет под натиска на Нацистка Германия, за ориентацията на Царство България към 
силите на Оста, след връщането на Южна Добруджа в пределите на българската дър-
жава. Законът за защита на нацията е реципиран от законодателството на Нацистка 
Германия и по-конкретно от Нюрнбергските закони, основаващи се на расистка и на-
ционалсоциалистическа основа и най-вече към решаването на т.нар. „еврейски въп-
рос“. Законът е разделен на четири дяла „За тайните и международни организации“, 
„За лицата от еврейски произход“, „За противонационалните и съмнителните прояви“ 
и „Особени разпоредби“. Дял първи е разделен на три глави, Дял втори на пет глави, 
Дял трети на две глави, а в Дял четвърти се поместени само особените разпоредби на 
закона. Законът за защита на нацията е отменен с НАРЕДБА-ЗАКОН за уреждане 
имуществените последици от отмяната на противоеврейските закони, издадена от 
министъра на земеделието и държавните имоти, обн., ДВ, бр. 50 от 2.03.1945 г., изм. 
и доп., бр. 183 от 13.08.1946 г. 

  
3.1. Персонално, предметно и темпорално действие. 
В Дял първи, Глава четвърта са въвежда ограничение по отношение на имущест-

вените права на лица от еврейски произход. Така лицата от еврейски произход не мо-
гат да притежават, владеят или държат под наем, лично или чрез подставени лица, 
непокрити полски имоти, а в селските общини, с изключение на курортните такива и 
покрити имоти. ЗЗН задължава лицата от еврейски произход15 в тримесечен срок от 
влизане на закона в сила да предложат за продажба непокритите имоти на държавния 
поземлен фонд при Министерството на земеделието и държавните имоти. Фондът от 
своя страна откупува тези имоти по реда на закона за трудовата поземлена собстве-
ност. Покритите имоти в селските общини, с изключение на курортните, собственост 
на лица от еврейски произход, са задължени да ги продадат в едногодишен срок на 
българи или дружества само с български капитал16. Непредложените на държавния 
поземлен фонд непокрити имоти и неликвидираните покрити имоти подлежат на из-
земване в полза на  касата за обществено подпомагане. Изземването се осъществява 
посредством писмена заповед на Министъра на вътрешните работи и народното 
здраве. 

Също така, в срок от един месец от влизането на закона в сила, е предвидено за-
дължение, всички лица от еврейски произход, които притежават имоти на територия-
та на българската държава да декларират имуществата си – движими и недвижими. 
Декларацията се подава пред Българската народна банка, по образец17. Лицата от ев-
рейски произход са задължени, при поискване да дават отчет пред Българската на-

                                                            
14 Законът е утвърден с Указ № 3 от 21 Януари 1941 г., обн., ДВ, бр. 16 от 23.01.1941 г., отм., 
бр. 50 от 2.03.1945 г. Текстовете на закона са цитирани от унифицирано заглавие на Държавно 
книгоиздателство гр. София, 1941 г. и https://web.apis.bg/p.php?i=8844&b=0.   
15 Чл. 15, ал. 1 от ЗЗН, от еврейски произход са лицата, на които поне един от родителите е ев-
реин. Не се смятат от еврейски произход ония лица, които са родени или ще бъдат родени от 
заварени от този закон смесени бракове, между приели християнството лица от еврейски про-
изход и лица от български произход и са приели или ще приемат християнството като първа 
своя религия. 
16 Чл. 26, ал. 2 от ЗЗН. 
17 Чл. 26, ал. 4 от ЗЗН. 
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родна банка за положението на имуществото си, включително и за направените от 
тях разходи.  

Недекларираните имущества – движими и недвижими имоти, пари, ценности и 
други подлежат на отнемане в полза на касата за обществено подпомагане, отново 
със заповед на Министъра на вътрешните работи и народното здраве по донесение на 
Българската народна банка. 

  
3.2. Производство по установяване и отнемане на имущество. 
Производството по установяване и отнемане на имущество на лица от еврейски 

произход по своя характер е административно. При недеклариране от тяхна страна на 
притежаваното на територията на Царство България движимо и недвижимо имущест-
во (в широк смисъл), при неотчуждаване на непокритите имоти на държавния позем-
лен фонд при Министерството на земеделието и държавните имоти, при неотчужда-
ване на покритите имоти в полза на българи или български дружества с изцяло бъл-
гарски капитал, се пристъпва към отнемане на имуществото. Производството е из-
ключително опростено. Отнемането се осъществява със заповед на Министъра на 
вътрешните работи и народното здраве, след извършена проверка по сигнал, в хода 
на която се установи разминаване в декларацията и действителното фактическо със-
тояние на проверяваното лице. В ЗЗН не е предвиден нито административен, нито съ-
дебен контрол на актовете на изпълнителната власт, с които се отнема имуществото 
от лица с еврейски произход. Това от своя страна навежда на извода, че законът има 
изцяло репресивен характер по отношение на лица от еврейски произход. 

 
4. Закон за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин 

имоти 1946 г.18 (ЗКПСННИ). 
Политическата промяна, която настъпва след 09 Септември 1944 г., открива пе-

риода на прехода от капитализъм към социализъм в България. Установяването и ут-
върждаването на народно-демократичната власт и изграждането на социалистически-
те икономически отношения, съставят основното съдържание на тази страница от 
българската история. Новите социалистически, икономически отношения и новата 
организация на общественото производство известно време са преплетени и съжител-
стват в крехка симбиоза със старите икономически отношения и със старата органи-
зация на общественото производство и право. Налаганата политическа и икономичес-
ка обстановка неминуемо води до приемането на нормативна уредба, за тяхното 
утвърждаване, както и за отслабване, и отстраняване на политическите противници, и 
техните поддръжници. Част от тази нормативна уредба се съдържа в Закона за кон-
фискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти. Законът не е раз-
делен на дялове, глави и раздели. Състои се от 22 члена, като в рамките на седем 
месеца се изменя и допълва два пъти и поправя един път. 

 
4.1. Персонално, предметно и темпорално действие. 
Приложното поле на ЗКПСННИ по отношение на лицата, за разлика от ЗПНОЧ и 

ЗОПДНПИ, които отменя, е спрямо неопределен кръг правни субекти – както от 
длъжностни лица, така и от частни физически и юридически лица. Имуществото се 

                                                            
18 Законът е обнародван в ДВ. бр. 78 от 5 Април 1946 г., изм. ДВ. бр. 191 от 22 Август 1946 г., 
изм. ДВ. бр. 226 от 3 Октомври 1946 г., попр. ДВ. бр. 235 от 14 Октомври 1946 г. Текстовете на 
закона са цитирани от https://web.apis.bg/p.php?i=11810&b=0.  
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отнема от заподозряното лице, от  наследниците и заветниците на лицето, което ги е 
придобило, от третите лица, преобретатели по безвъзмезден начин без значение дали 
знаят или не, как прехвърлителя е придобил имуществото, и от третите лица преобре-
татели по възмезден начин, ако те са знаели или от обстоятелствата са могли да 
предполагат, че имотите са придобити чрез спекула или по незаконен начин. В чл. 5, 
ал. 2 от закона е въведена оборимата презумпция, според която до доказване на 
противното, се считат за придобити по безвъзмезден начин и имотите, прехвърлени 
върху съпруга, възходящи и низходящи роднини, братя, сестри или низходящи от 
тях, сватове до трета степен и близки приятели. Не е предвидено наличието на знание 
относно начина, по който са придобити имотите – чрез спекула или по незаконен на-
чин. Тежестта на доказване пада върху заподозряното лице и лицето придобило иму-
ществото. Въведена е и друга оборима презумпция в чл. 6 от закона, отново в тежест 
на доказване на заподозряното лице, според която се считат за придобити за сметка 
на заподозрения имотите, които съпругата и малолетните му низходящи са придоби-
ли от трети лица на свое име след 1 септември 1939 г.  

Предмет на отнемане са всички имоти – движимо имущество, недвижимо иму-
щество, пари, акции и други придобити след 01 януари 1935 г. чрез спекула и 
незаконен начин19. ЗКПСННИ дава легална дефиниция на понятието „спекула“. Това 
е всяка дейност на физическо или юридическо лице, за която би се доказало, че е уве-
личила прекомерно имотното състояние чрез печалби, комисиони, възнаграждения, 
доходи или други подобни, получени при затруднено положение на страната или на 
отделни лица20. Понятието по своя характер е автономно и се ползва единствено и са-
мо по прилагането на ЗКПСННИ. Според закона не всяка дейност на физическо или 
юридическо лице, която е увеличила имотното състояние чрез печалби, комисиони, 
възнаграждения, доходи или други подобни, получени при затруднено положение на 
страната или на отделни лица е спекула. Спекула ще е налице, когато би се доказало, 
че имотното състояние на заподозряното лице е увеличено прекомерно. Също така 
спекулата се характеризира с два признака, а именно: 

- Прекомерно увеличение на имотното състояние се изразява в неоправданото 
трупане на активи от заподозрения, като се изследва конкретната стопанска 
дейност, на която се дължи увеличението. Тук попадат и тези прекомерни уве-
личения на имотното състояние, които са от дейност, непопадаща пряко под 
приложението на Закона за снабдяването и цените, Закона за реквизицията, 
Закона за гражданската мобилизация и др.; 

- Наличие на затруднено положение на страната или третото лице. Според 
Окръжно №1880 от 27 декември 1946 г. на Инспектората на Министерството 
на правосъдието, затрудненото положение на страната се обуславя от липсата 
на определени стоки на пазара за период от време, от ограничения наложени 
на внос и износ, наложени ограничения в стопанския и политическия живот на 
страната поради подготовката и воденето на войната, поради наличието на мо-
нопол и др., т. е. затрудненото положение е обективна даденост, произтичаща 
от стопански, финансови, икономически и политически отношения, от които 
би могло да изпадне една страна или едно лице21.  

                                                            
19 Чл. 1, ал. 1 от ЗКПСННИ. 
20 Чл. 2 от ЗКПСННИ. 
21 Мимчев К. Коментар на Закона за конфискуване на придобитите чрез спекула или по незако-
нен начин имоти. София. 1947 г. стр. 48-51. 
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Под придобиване на имоти по незаконен начин се разбира придружена с извър-
шено престъпно деяние дейност, дейност свързана с нарушение на служебни задъл-
жения или такава, свързана с пряко или непряко облагодетелстване от власт. Видно 
от чл. 3, ал. 1, б „а“ от ЗКПСННИ субект, по отношение на който може да се пред-
приеме отнемане на имущество е длъжностно лице (включително народен представи-
тел) или частни лица (физически и юридически). По буква „б“ се отнема имущество, 
придобито под каквато и да било форма за или във връзка с противонародна дейност. 
Тук не попадат длъжностните лица. В чл. 4 е въведена оборимата презумпция, че 
един имот е придобит посредством спекула или незаконен начин. Това е всяко увели-
чение на имотното състояние на физическо или юридическо лице, за което се устано-
вява, че не се оправдава от нормалните доходи при добросъвестно упражняване на 
занятие или използване на притежавани имоти и капитали, а за длъжностните лица – 
от законните им доходи, се счита придобито чрез спекула или по незаконен начин. 
Тежестта за оборване на посочената презумпция е възложена на проверяваното лице. 
Чл. 4, ал. 2 не допуска установяването, че известни имоти са придобити чрез ха-
зартни игри или разврат. 

Съгласно чл. 4, ал. 3 от ЗКПСННИ за недействителни се приемат спрямо държа-
вата, ако са сключени от заподозряното лице във времето от 17 септември 1944 г. до 
една година след влизането на ЗКПСННИ в сила „а) всички безвъзмездни сделки и б) 
всички други сделки, за които заинтересуваните лица не докажат, че имат позволена 
от закона причина. Оттук може да се направи извод, че действителни са възмездните 
сделки и тези сделки, които заинтересованите лица (както заподозряното, така и вся-
ко трето лице, което има правен интерес) докажат, че сключената сделка е позволена 
от закона. Действителни са сделките, сключени с Българска народна банка, Българска 
ипотекарна банка, Българска земеделска и кооперативна банка и кредитираните от 
нея кооперации и банка „Български кредит“22.  

По ЗКПСННИ се отнема както налично имущество от патримониума на заподо-
зряното лице, така и равностойността на отчуждено имущество, което не може да 
бъде отнето. 

На Закона от 1946 г. придадено обратно действие (ex tunc), тъй като обхваща слу-
чаи след 01 Януари 1935 г. В ЗКПСННИ, както и в ЗОПДНПИ е предвиден давностен 
срок, с изтичането на който се погасява правото на държавата да отнеме имущество. 
Срокът е в размер на петнадесет години23. Видно от текстовете на чл. 1 и чл. 7 от 
ЗКПСННИ се установява противоречие между началната дата по приложението на 
закона и предвидения давностен срок в чл. 7. Това противоречие се отстранява, като 
се приложат правилата за систематично тълкуване на посочените разпоредби. Така 
макар и давността, предвидена в закона да е петнадесетгодишна, то тя не може да се 
разпростре по отношение на имущество, придобито преди 01 Януари 1935 г. 

 
4.2. Производство по установяване и отнемане на имущество. 
Производство по издирване на придобитите чрез спекула или по незаконен начин 

имоти започва по съобщение на местните комитети на Отечествения фронт (ОФ), 
чрез околийските комитети на ОФ до съответния прокурор за всяко лице, което е уве-
личило имотното си състояние несъответно с нормалните доходи при добросъвестно 
упражнение на занятието му или с доходите от имотите и капиталите му. Такова за-

                                                            
22 Чл. 4, ал. 4 от ЗКПСННИ 
23 Чл. 7 от ЗКПСННИ 
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дължение законът създава и за всяко длъжностно лице, което в кръга на своята служ-
ба узнае, че някой е придобил имоти чрез спекула и по незаконен начин. И тук, както 
при ЗОПДНПИ бездействието от страна на длъжностното лице е скрепено с подвеж-
дането му под наказателна отговорност. Съобщение може да се прави и от всяко фи-
зическо лице или обществена организация. Липсва нормативна уредба, която да указ-
ва, как следва да се постъпи в случаите на подадено анонимно съобщение. 

Уведомлението до прокурора с оглед указанията за правилното приложение на 
закона, дадени с Окръжно №13 от 01.04.1946 г. следва да съдържа: в какво се състои 
увеличеното състояние на лицето, по какви външни признаци съответният местен 
комитет подозира спекулативният и незаконният елемент на придобиването на иму-
щество от едно лице, какво е занятието на лицето, какви са неговите доходи от из-
вършвана дейност, какво наследство е придобил и др. 

Макар и да не е изрично предвидено в закона, производството по установяване и 
отнемане на имоти, придобити чрез спекула и незаконен начин се развива в две фази: 

- предварителна фаза (следствено конфискационно дело), проверка по реда на 
надзора и 

- съдебна фаза. 
Конфискационното производство по ЗКПСННИ, както това по ЗОПДНПИ се раз-

вива отделно от наказателното производство. Не е предвидено наказателното произ-
водство да спира производството по конфискуване на имоти, тъй като всички прею-
дициални въпроси се разглеждат в самото конфискационно производство. При праз-
нота в ЗКПСННИ, относно реда и правилата за провеждане на производството се 
прилагат субсидиарно правилата на Закона за наказателното съдопроизводство, а при 
празнота и в последния, се прилага Закона за гражданското съдопроизводство. 

В предварителната фаза се извършва издирването на придобитите чрез спекула 
или по незаконен начин имоти. Проверката извършва по реда на надзора, като се въз-
лага на съдия-следовател по предложение и под надзора на прокурор при областен 
съд. Предложението на прокурора е задължително за съдията-следовател и не подле-
жи на протест. При наличието на достатъчно данни съдията-следовател обявява с 
постановление лицето за заподозряно и го поканва да декларира в двуседмичен срок 
всичките си движими и недвижими имоти, вземания и задължения, имотите, които е 
прехвърлило през последните 15 години, но не по-рано от 1 януари 1935 г., възмезд-
но или безвъзмездно, както и имотите, които е придобило на името на лицата по чл. 6 
през същото време. Обявлението се обнародва в „Държавен вестник“. След това 
заподозряното лице разполага с четиринадесет дневен срок (а за лицата живеещи в 
чужбина едномесечен, като декларацията може да се подаде и от пълномощник или 
роднина), в който да декларира всичкото си движимо и недвижимо имущество, къде 
се намират имотите, кога, при какви условия, на какво основание и с какви средства 
са придобити и да се посочат доказателства за това. Това задължение тежи върху нас-
ледниците и заветниците, когато заподозряното лице е починало. Трети лица, които 
притежават на свое име или държат на каквото и да е основание имущества на запо-
дозряното по тоя закон лице, както и лицата по чл. 5, букви „б“ и „в“ и по чл. 6, са 
длъжни да ги декларират пред съдията-следовател в 14-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ на съобщението за това24. На кредиторите на заподозряното 
лице е предоставено правото да предявят своите вземания пред съдията-следовател в 
месечен срок от обнародването, на постановлението, ако те не са декларирани от за-

                                                            
24 Чл. 10, ал. 5 от ЗКПСННИ 
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подозряното лице в подадената декларация. Пропуснат ли да направят това, губят 
правото да го сторят в по-късен етап, тъй като срокът е преклузивен. Законът из-
ключва декларирането на движима вещ на стойност до 10 000 лева. Декларират се 
вещите от един и същи вид или с общо предназначение, чиято стойност в по-голяма 
от 50 000 лева. 

Предвидено е четиринадесетдневния, съответно едномесечния срок при наличие-
то на уважителни причини да бъдат продължени с не повече от един месец. 

Умишленото даване на непълни или неверни данни е скрепено с наказателна от-
говорност, като е предвидено налагането на наказание тъмничен затвор или със строг 
тъмничен затвор до 5 години и глоба до 1 милион лева, които се налагат кумулатив-
но. Предвидена е наказателна отговорност и за собственик или негов представител, 
който с цел да затрудни или осуети приложението на ЗКПСННИ, по какъвто и да е 
начин, разстройва стопанството си или това, за което се грижи, или отчуждава, ук-
рива, разпилява или обременява с тежести имуществото на същото стопанство. Пред-
виденото наказание е строг тъмничен затвор до 10 години и глоба в размер на 1 ми-
лион лева. От своя страна недекларирането от заподозряното лице или от трето лице 
имущество е скрепено със санкция изразяваща се в конфискация на последното. 

В хода на проверката съдията следовател и прокурорът могат да предприемат 
мерки по запазване имуществото предмет на проверката, като се наложи възбрана, 
запор или други подходящи мерки. 

След извършването на необходимите действия по събиране на данни и проверка-
та на декларацията, съдията-следовател изготвя заключително постановление за ре-
зултата от издирването. След това следственото конфискационно дело се изпраща на 
прокурор при областния съд, за съставянето на заключително постановление до съда 
за конфискуване на имущество или за прекратяване на делото. 

С постъпването на прокурорското постановление и преписката в съда се поставя 
началото на съдебната фаза на конфискационното производство. За съда възниква за-
дължението да връчи препис от предложението за конфискация на заподозрения или 
в случай, че е починал на неговите наследници или заветници. На последните е даде-
но правото да подадат отговор и представят доказателства. Срокът за това е едно-
седмичен от получаване на съобщението. За постъпването на делото в съда се съоб-
щава на третите лица, които претендират някакви права върху имотите, за които е 
направено от прокурора предложение за конфискация. Те също участват като страна 
в делото и в 7-дневен срок от съобщението могат да подадат отговор и да посочат до-
казателствата си.  

В ЗКПСННИ е уредена родовата и местната подсъдност на конфискационните 
дела. Родовата подсъдност е предоставена на областните съдилища. Местната под-
съдност на областните съдилища се определя по местожителството на заподозряното 
лице или седалището му, ако то е юридическо лице, по време на започване на издир-
ването. 

Участието на заподозряното лице в съдебното производство не е задължително. 
Ако същото не бъде открито по местожителството си, делото се гледа неприсъствено, 
след като бъде призовано чрез „Държавен вестник“. Заподозряното лице може да 
участва лично или да упълномощи процесуален представител, но не повече от 
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двама25. За извършеното упълномощаване се съобщава на съответния адвокатски 
съвет. 

Конфискационното производство в съдебна фаза се явява бързо производство по 
своя характер спрямо наказателното. Предвидено е в чл. 19, ал. 1, делата да се гледат 
с най-голяма бързина. В съдебното производство е допустимо използването на всич-
ки способи за доказване и доказателствени средства, предвидени в Закона за наказа-
телното съдопроизводство. 

 Съставът, разгледал делото се произнася с присъда, с която постановява конфис-
куване или отказа да отнеме имущество. В чл. 17, ал. 1 от  ЗКПСННИ е посочено че 
присъдите са окончателни, но подлежат на обжалване или протест пред ВКС в седем-
дневен срок от съобщението, че е изготвена, или от датата на обнародването й, в слу-
чаите, когато заподозреният е призован чрез „Държавен вестник“. Има се предвид, че 
не подлежат на обжалване и протестиране присъдите на областните съдилища пред 
апелативните съдилища, което навежда извода, че е налице особен вид функционална 
подсъдност, т.нар. прескачаща касация. Тъй като в ЗКПСННИ не за посочени основа-
нията за обжалване, то следва да се приложат тези уредени в ЗНС. При разглеждане-
то на делото, ВКС се произнася по основателността на изложените в жалбата основа-
ния. Така последният, ако намери същите за основателни, отменя постановения съде-
бен акт на областният съд и се произнася по същество. Установи ли се нарушение, 
изразяващо се в неправилно недопускане на доказателствата, ВКС разглежда делото 
по същество, след като събере тези доказателства. 

Влезлият в сила съдебен акт има конститутивно действие и държавата става 
собственик на отнетото имущество. Изпълнението на влезлите в сила съдебни актове, 
с които се отнема имущество в полза на държавата е предоставено на данъчните 
органи. 

 
III. Заключение 
Изложеният исторически преглед, регламентиращ основанията и производството 

по отнемане на имущество, без да има постановена влязла в сила осъдителна при-
съда, през различните времеви периоди от развитието на България, води до извода, че 
принципите на функциониране на института разширяват обхвата на своите правила, 
развивайки се паралелно с наказателен процес. От специфичната правна природа на 
института ясно се откроява стремежа на законодателя във времето за въвеждане на 
механизми за ускорена процедура, съблюдавайки и гарантирайки основните права на 
субектите, което за съжаление не винаги се е осъществявало, поради политическите, 
икономическите процеси, през които е преминавала българската държава. 

 
 
 
 
 

                                                            
25 Чл. 19, ал. 4 от ЗКПСННИ „Възнаграждението на защитниците по тия дела се определя от 
съответния адвокатски съвет по предварително изработена таблица от Висшия адвокатски 
съвет, утвърдена от министъра на правосъдието. Заподозрените внасят предварително опреде-
леното на защитниците им възнаграждение в касата на адвокатския съвет, от което 15% остава 
в полза на съвета, а останалото се предава на защитника. 

ал. 5 Адвокат, който уговори или получи възнаграждение извън определеното му от ад-
вокатския съвет, се заличава от списъка на адвокатската колегия завинаги“. 
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Abstract: In this paper a list of recent proposals for neural activation functions is presented.  
The activation functions are discussed in terms of classification accuracy, convenience, 
performance and biological plausibility.  
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I. Увод 
Изкуствените невронни мрежи са водеща технология в изкуствения интелект 

през последните десетилетия. Един от ключовите аспекти при моделирането на 
невронни процеси чрез средствата на информатиката е моделирането на невронна 
активация. В миналото е търсено максимално сходство с биологичните процеси, но 
предвид съвременната употреба на тези технологии в информатиката днес се 
разработват и функции, фокусирани върху изчислителното ускорение на 
използваните модели на невронни мрежи. В настоящата статия е представен кратък 
обзор на някои актуални (към 2022г.) развития в моделирането на активация в 
изкуствените невронни мрежи. 

 
II. Дефиниции 
Изкуствен неврон се представя като изчислителна единица с входове (дендрити) 

и изход (аксон), която извършва сумиране на претеглени входни сигнали и активация 
за изчисляване на изходната стойност. По същността си активацията е прагова логика 
– ако сумата от претеглените входове надвишава даден праг, невронът се активира. В 
оригиналния модел на МакКълък и Питс праговата логика се моделира чрез 
стъпковата функция. Тази функция има няколко недостатъка:  

1) позволява използването само на двоични стойности на изхода, което 
ограничава възможната употреба на технологията и не съответства на биологичните 
процеси 

2) преходът от 0 към 1 е импулсен (рязък) 
3) функцията не е непрекъснато диференцируема, което ограничава 

възможностите за обучение на невроните. За преодоляване на тези проблеми 
стъпковата функция е заменена с логистичната сигмоидална функция, която 
моделира плавен преход между асимптотичните граници 0 и 1 и е непрекъснато 
диференцируема. Като алтернативи на стъпковата и съответстващата и’ логистична 
функция също се използват знаковата функция и съответно хиперболичния тангенс, 
чиито обхвати са от -1 до 1. На фиг. 1 е представена схема на изкуствен неврон. 
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Фиг. 1. Схема на изкуствен неврон 
 

На фиг. 2 а) б)  са представени графики на класическите активационни функции. 
 

 

Фиг. 2 а) Хиперболичен тангенс                  Фиг. 2 б) Логистична функция 
 

III. Актуални развития в моделирането на невронна активация 
След известен период на застой в развитието на активационните функции в пос-

ледните няколко години се наблюдава възраждане на интереса към темата. В периода 
от 2015 г. до 2022 г. са предл ожени десетки нови активационни функции. В Таблица 
1 е систематизиран неизчерпателен списък на активационни функции, подредени по 
година на формулиране. 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                     том XLVI, 2022 
 

277 

 
 

Таблица 1. Списък на активационни функции 
 

1 2 3   Години на постулиране 
4 Дирак делта функция 
5 K e брой входове от входния вектор от стойности на невронната мрежа  (x1, 

x2, …, xn), 
6 Параметричната ReLU има същата формула като leaky ReLU, разликата е че при 

първата параметърът α подлежи на обучение.  
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7 σ(x) обозначава логистичната функция 
8 E α,β (x) обозначава функцията на Миттаг-Лефлер 
9 𝑋 ∼ 𝑁 𝜇, 𝜎 , където 𝑁 𝜇, 𝜎 е нормално разпределение със средна стойност μ 

и дисперсия σ 2  , а 𝜙 𝑥 1 𝑒𝑟𝑓
√

2 
10 𝜔 𝑒 𝑒 4 𝑒 6 4𝑥 4 1 𝑥 ,𝛿 𝑒𝑥 1 1 
11 D α обозначава производна от дробен ред,  α е редът на производната 
12, 13 𝑒𝑟𝑓 𝑥

√
𝑒 𝑑𝑡, α, β, γ и δ са параметри 

14 Производните на последните функции не са посочени за прегледност на 
таблицата 

 
В изброените формули аргументът е отбелязан с x, но в контекста на невронна 

активация входната стойност обикновено е сумата на претеглените входове XW; W е 
тегловата матрица, моделираща силата на синаптичните връзки между невроните; X е 
векторът от стойности на входните променливи. На Фиг. 3 са представени графики на 
3 от изброените по-горе функции. 

 

 
 

Фиг. 3. Графики на функциите Softplus (синьо), Swish (червено) , ELU (зелено) 
 

През 2010 Хинтън и Наир [1] предлагат активационната функция ReLU, която е 
частично непрекъсната. Функцията занулява отрицателните стойности на  аргумента, 
а върху положителните стойности изпълнява функцията на идентичност. В последно-
то десетилетие тази активационна функция е водеща за много различни архитектури, 
макар че оригинално е предложена за машини на Болцман. Предимство на тази функ-
ция е че няма горна граница, което увеличава многократно обхвата на възможните 
стойности, но все пак функцията не е лишена от проблеми. Проблем е например, че 
за отрицателни стойности във входните данни е възможно определени неврони на 
практика да бъдат изключени от информационната обработка (т. нар. проблем за 
„умиращата ReLU“ –”dying ReLU”). Проблемът се адресира чрез последващите моди-
фикации Leaky ReLU, Parametric ReLU, ELU, GELU и др. През 2017 Prajit 
Ramachandran et al. предлагат функцията Swish [2], която е подобрение на SiLU. [3] 
Според представените в статията експерименти функцията подобрява точността на 
класификация при разпознаване на образи. През 2021 Sayan Nag и Mayukh 
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Bhattacharyya предлагат функцията SERF (log-Softplus ERror Function) [4]. Функцията 
е ограничена отдолу, гладка, немонотонна и диференцируема. Бидейки неограничена 
отгоре, функцията избягва т.нар. проблем на насищането.  Производната и‘ е  

 

𝑓 𝑥
√

𝑒 𝑥𝜎 𝑥 𝑝 𝑥 𝑠𝑤𝑖𝑠ℎ 𝑥 ,  (1) 
 

където σ(x) е логистичната функция, а p(x) е т.нар. предварителна функция 
(precondition function), чиято цел е да ускори конвергенцията в алгоритмите за спус-
кане по градиента. В статията [4] Serf е сравнена с функциите Swish и Mish при зада-
ча за разпознаване на образи чрез конволюционна невронна мрежа. Резултатите ин-
дикират подобрение на точността при използването на Serf. През 2021 Biswas пред-
лага подобрен вариант с 2 параметъра [5], наречен Pserf: 

 

𝑓 𝑥; 𝛾, 𝛿 𝑒𝑟𝑓 𝛾𝑙𝑛 1 𝑒 ,        (2) 
 

където 𝑒𝑟𝑓 𝑥
√

𝑒 𝑑𝑡. 
 

През 2020 е предложена функцията GELU [6], която използва кумулативна функ-
ция на нормално разпределение: 

 

𝑓 𝑥 𝑥𝑃 𝑥 𝑋 ,  𝑋 ∼ 𝑁 𝜇, 𝜎 ,        (3) 
 

където 𝑁 𝜇, 𝜎  е нормално разпределение със средна стойност μ и дисперсия σ 2 . 
Стойностите на функцията могат да се изчисляват по формулата 
 

𝑓 𝑥 𝑥 1 𝑒𝑟𝑓
√

.         (4) 
 

Производната на GELU  се дава с формулата 
 

𝑓′ 𝑥 𝜙 𝑥 𝑥𝑃 𝑋 𝑥 , 𝜙 𝑥 √ .       (5) 

 
При изброените разработки целта е да се предложат алтернативи на ReLU, които 

са непрекъснато диференцируеми, не зануляват отрицателни стойности, изчисляват 
се без излишно натоварване на хардуера и подобряват точността на класификацията. 

Друга тенденция в разработването на активационни функции е търсенето на био-
логична правдоподобност. През 2016 Лиу и др. [7] предлагат вариант на функцията 
Softplus с наличие на шум – Noisy Softplus, което моделира поведението на LIF 
(Leaky Integrate-and-Fire) невроните. Предложената активационна функция е тествана 
в конволюционна невронна мрежа за класификация. В [8] е предложена функцията 
Rand Softplus, която подобно на Noisy Softplus моделира шума, наличен в биологич-
ните неврони. Според авторите наличието на стохастика в активационната функция 
прави изкуствената невронна мрежа по-адаптивна към шум във входните данни. Хи-
потезата е тествана с ResNet, която е вид конволюционна мрежа за класификация на 
изображения, и резултатите са в подкрепа на хипотезата. Двете модификации на 
функцията Softplus са опит да се замени функцията на Siegert, която моделира акти-
вацията на неврони в пробивните невронни мрежи (Spiking neural networks). Изброе-
ните в този параграф функции са биологично правдоподобни. 

Една от тенденциите в разработването на нови активационни функции е форму-
лирането на дробни еквиваленти на класическите функции като логистичната и хи-
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перболичния тангенс. Дробното диференциране и интегриране са дял от анализа, 
който в последните 50 години намира широко приложение в практиката, особено във 
физиката. Съществуват различни дефиниции за дробни производни и интеграли и ня-
ма консенсус за употребата им. Въпреки това обаче различни дефиниции се оказват 
полезни в практиката. Една функция, която намира универсално приложение в този 
дял на математиката, е функцията на Миттаг-Лефлер, която обобщава експоненциал-
ната функция. Тази функция се появява като решение на диференциални уравнения с 
производна от дробен ред. През 2018 Иванов предлага дробната логистична функция 
[9] с формула 

𝑓𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑥
,

,      (6) 

където𝐸 , 𝑥  е гореспоменатата функция на Миттаг-Леффлер. Функцията е тествана 
практически в проблеми за класификация и предварителните тестове показват, че би 
могло да се намерят настройки на параметрите на активационна функция, които по-
добряват точността на класификацията. В [10] функцията е тествана и с конволюци-
онни невронни мрежи. Три предимства на тази функция в машинното обучение са:  

1)  притежава 2 параметъра, които подлежат на настройка и дори обучение 
2)  по-подходяща е за моделиране на определен тип  проблеми 
3)  може да улесни обучението при използване на алгоритми с дробни производ-

ни. Недостатък на функцията е изчислителната цена, но проблемът може да 
се смекчи като се използват приближения. 

В [11] авторът предлага адаптивно изчисляване на конкретна активационна 
функция за даден проблем чрез използване на дробен интеграл от класическите акти-
вационни функции – логистична, ReLU и хиперболичен тангенс. Редът на интеграла 
е параметър, който се адаптира към спецификата на проблема. Подходът е тестван в 
конволюционни невронни мрежи за разпознаване на изображения. [5]  

През 2022 в [12] Zamora предлага Fractional Adaptive Linear Unit (FALU). Дефи-
ницията и’ се дава с формулата𝑓 𝑥 𝐷 𝑥𝜎 𝛽𝑥 ,  където Dα е оператор за диферен-
циране, α е редът на производната, β е мащабиращ параметър, σ е активационната 
функция swish. FALU е еквивлентна на swish при стойности на параметрите α=0, 
β=1.  Използваният оператор за диференциране е със следната дефиниция: 

 

 𝑓 𝑥 𝑥 , 𝐷 𝑓 𝑥 𝑥 .     (7) 

 В статията [12] са дадени приближения на FALU, които намаляват изчислител-
ната цена на използването на функцията. Функцията е тествана практически в конво-
люционна мрежа за разпознаване на изображения, като показва изветстно малко по-
добрение в точността спрямо класическия еквивалент. В [13] е разгледан обучител-
ният алгоритъм „обратно разпространение на грешката” (backpropagation of error) във 
вариант с дробно диференциране, като е използвана конформната производна на 
класическата логистична функция вместо класическата целочислена производна. В 
[14] се разглеждат дробните варианти на ReLU, leaky ReLU, Parametric ReLU. 

Тенденция, която не бива да се пренебрегва, е формулирането на активационни 
функции, подлежащи на обучение. Използването на мета-обучителни алгоритми за 
търсене на оптимални невронни архитектури (NAS) и хиперпараметри насочва уче-
ните към разработването на функции, чиято форма зависи от параметри, подлежащи 
на обучение. Разработки в тази посока са функциите PAU и ACON. И двете функции 
използват апроксимиращи полиноми.   
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 Pade Aproximation Unit (PAU) е функция, която използва апроксимиращ рацио-
нален полином F(x) , частно на две суми [15].  

 
Pade aproximant: 

 

𝐹 𝑥
∑

∑

...

...
 (8) 

 
Авторите на статията [15] предлагат схема на обучение, при която параметрите a 

и b могат да бъдат научени автоматично и да бъдат различни за всеки слой в неврон-
ната мрежа.  

В статията [16] е предложена активационната функция Activate-Or-Not (ACON), 
която се дефинира с апроксимиращ параметричен  полином. 

 
Общият вид на функцията е:  

 

𝑆 𝑥 , 𝑥 , . . . , 𝑥
∑

∑
      (9) 

 
Този полином е алтернатива на функциите от фамилията MaxOut, които изчисля-

ват максимума между 2 стойности (ReLU е представител на тази фамилия функции). 
При  ACON двете стойности, изчислявани от  MaxOut,  заместват xi във формулата 
(9). Използвайки стойностите от класическата ReLU, PreLU и max(p1 x, p2 x), получа-
ваме трите функции ACON-A, ACON-B и ACON-C : 

 
ACON-A:  

Swish 
ACON-B: 

1 𝑝 𝑥𝜎 𝛽 1 𝑝 𝑥 𝑝𝑥(10) 
ACON-C: 

𝑝 𝑝 𝑥𝜎 𝛽 𝑝 𝑝 𝑥 𝑝 𝑥(11) 
  

Функциите PAU, ACON и дробна логистична са примери за активационни функ-
ции с адаптивни параметри.  

В статията [17] авторите правят задълбочен анализ и сравнение на много широк 
набор от активационни функции. Функциите се анализират по групи и се сравняват в 
практически в задачи за разпознаване на образи и обработка на естествени езици.  

 
IV. Заключение 
Забелязват се няколко тенденции при предложенията за нови активационни 

функции: 
1)  Адресират се проблеми при класическите активационни функции, като изчез-

ващия/експлодиращия градиент и др. 
2)  Търсят се биологично правдоподобни функции, не само за нуждите на инфор-

матиката, но и в изчислителната невронаука 
3)  Има интерес към формулирането на функции, свързани с дробното диферен-

циране и интегриране 
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4)  Основен акцент е използването на функции с параметри, подлежащи на обу-
чение, което прави невронните мрежи по-адаптивни към различен контекст. 

Активационните функции са активна област на научни изследвания, която подо-
брява съществуващите модели на изкуствени невронни мрежи. 
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Abstract: Intelligent systems particularly artificial intelligence is the ability of machines or 
computers to perform tasks that normally require human intelligence. A few examples of 
such tasks are speech recognition. 

 
Въведение: 
В последните години в Европейския съюз законът и редът са нещо, което трябва 

да се подчертае на по-високо ниво. Установено е, че криминалистите се сблъскват с 
проблеми и предизвикателства, когато става въпрос за разследване на престъпления и 
същевременно грижа за тяхната безопасност. Службите за сигурност се сблъскват с 
трудни задачи в зависимост от конкретната ситуация. Въпреки това бихме искали да 
обсъдим изкуствения интелект, наричан по-нататък „ИИ“, който е един от най-добри-
те инструменти днес, използвани от специалистите в криминалистиката и съдебната 
медицина, но той може също така да унищожи експертния опит на съдебния експерт, 
като бъде негов най-лош враг. Един от цитатите, които определят „ИИ“ е: 

„Най-голямата опасност от изкуствения интелект е, че хората твърде рано 
заключават, че го разбират.“ – Елиезер Юдковски  

 
1. Хронология: 
Терминът „ИИ“ е измислен през 1956 г. Той става повече от популярен не само в 

анализа на данни и усъвършенстваните алгоритми но и успешно проправя навлизане-
то си в областта на криминалистиката. Независимо дали става дума за съпоставяне на 
пръстови отпечатъци, извършване на аутопсия или изготвяне на постфактум съдебно-
криминалистически доклади, това е полезно за всички. Появата на интелигентни сис-
теми като изкуствен интелект (AI), дълбоко обучение (DL) и машинно обучение (ML) 
позволява на машините или компютрите да придобиват човешки интелект, като по 
този начин подпомагат криминалистите при бърз анализ на сложни данни. Въпреки 
че и двете терминологии са свързани една с друга, често се използват взаимозаменяе-
мо, но не са еднакви. Както знаем, съдебното разследване включва задълбочено про-
учване и събиране на доказателства от различни източници и след това консолидира-
не на същите, за да се достигне до определени логични заключения, което помага на 
експертите по-нататък в случая. Въпреки това, докато се прави това, човек трябва да 
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борави с големи части от данни, които трябва да бъдат анализирани задълбочено, 
което може да стане възможно чрез различни бази данни, за да се намери идеалното 
съвпадение (ако има такова), което иначе може да бъде хаотично и объркващо. По то-
зи начин ИИ помага на експертите да боравят ефективно с големи и сложни данни и 
да извършват анализ на различни нива по време на разследване. Спестява значително 
време, което е съществена част при решаването на сложен казус, но много-често се 
пренебрегва или омаловажава. Боравенето с тези данни е от решаващо значение, тъй 
като гарантира, че данните, които са събрани, се съхраняват и анализират безопасно 
и са достъпни само за хора, свързани с разследването, и могат да бъдат лесно достъп-
ни и извлечени, когато възникне необходимост. 

Има моменти, когато някои случаи показват особени и сложни модели, които са 
трудни за проследяване и понякога се пропускат от вниманието на следователя. Тога-
ва ИИ улеснява работата, като помага на следователите да разпознаят тези модели, 
като идентифициране на различни елементи от едно изображение, откриване модели 
в имейли и съобщения и съпоставяне на нова информация с различни видове същест-
вуващи данни в системните бази данни. 

Интелигентните системи, особено изкуственият интелект, е способността на ма-
шините или компютрите да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешки 
интелект. Няколко примера за такива задачи са разпознаване на реч, вземане на реше-
ния, медицинска диагноза и т.н. Използване на интелигентни програми в областта на 
съдебната криминалистика придоби популярност за няколко години. Приложението 
им в различни области е незаменима помощ при разследването. Интелигентните 
програми могат да се използват като допълнителен инструмент от криминалистите за 
интерпретиране на сложни цифрови изображения с по-голяма прецизност и точност. 
Тези програми опростиха криминалистичните разследвания по отношение на бързо 
събиране и анализ на криминалистични доказателства с намален риск от грешки, кои-
то могат да възникнат поради когнитивни пристрастия. Този преглед обсъжда мето-
дите и приложенията на различни интелигентни софтуери в криминалистичните раз-
следвания и също така подчертава бъдещите перспективи. 

 
2.  Приложение на изкуствения интелект /ИИ/ 
ИИ също така помага за съпоставяне на информацията на заподозрения с вече съ-

ществуващите бази данни и записи и предаване на необходимата информация на сле-
дователите за всяка предишна дейност, в която съответният заподозрян може да е 
участвал. Една от най-важните части на разследването са доказателствата, без които 
разрешаването на всяко престъпление е почти невъзможно и може би с право се от-
рича, без значение колко интуитивно или очевидно може да изглежда на човек. ИИ 
играе важна роля, като помага на експертите да предоставят доказателства, графично 
представяне на хипотетични теории и предлага статистически инструменти, които 
могат да бъдат голям напредък в случаите. Извличането на данни и откриването на 
знания са други области, които изискват използването на ИИ. Извличането на данни 
е комбинация от ИИ, статистически анализ и вероятностни методи, които се из-
ползват заедно за събиране и анализ на големи проби от данни, тъй като за огромния 
размер на данните нормалните изчислителни методи може да не се окажат полезни. 
Глобалните разследващи агенции разбират решаващия принос, осигурен от съдебна-
та криминалистика и цифровата съдебна криминалистика, бореща се с престъпността 
и разрешавайки сложни разследващи случаи. 
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В ИИ алгоритмите играят важна роля в подпомагането на дигиталните кримина-
листи в световен мащаб. За анализиране на голямо количество данни, които се създа-
ват от мобилни и компютърни устройства и се съхраняват в онлайн платформи като 
облак, дискове и т.н. Подобно на много индустрии, търсенето изпреварва предлагане-
то, когато става въпрос за квалифицирани, обучени професионалисти, които могат да 
преминат през натрупаните цифрови технологии и допринесе за данни, свързани със 
съвременни наказателни дела. ИИ може да помогне за автоматизирането на някои 
процеси и по-бързо може да подчертае и определи тълкувания на факти, които иначе 
отнемат на следователите много часове и усилия, за да ги разкрият. 

 
Когато става въпрос за криминални разследвания, ИИ може да бъде чудесен ин-

струмент допринасящ съществено за: 
1. Анализ на данни и наличност в подкрепа на разследването. 
2. Справяне с добре обхванати проблеми и методология за случаи. 
3. Разпознаване на шаблони. 
4. Обяснявайки добре процеса на разсъждение. 
5. Намаляването на нивото на фалшиво положителни или фалшиво отрицател-

ни резултати по време на анализ. 
6. Формално структуриране на представянето на факти, което също ще помогне 

на правната общност за бързо и точно решение. 
7. Наличие на добре организирана оценка на изпълнението. 
8. Извличане на данни и откриване на доказателства. 
9. Изграждане на статистически доказателства. 
10. Интегриране с текущата архитектура, инструменти и приложения. 
 

Скорошните съдебни грешки засилват интереса на правната практика към научно 
обосновани начини за третиране на доказателства. Съдебната статистика заедно с из-
куствения интелект могат да осигурят такива основи. Въпреки това, поради пропуска 
в комуникацията между съдебни експерти, занимаващи се със статистика, разследва-
щи престъпления и адвокати, статистическите доказателства лесно се тълкуват пог-
решно и неразбрани в съда, което води до неправилни решения. Следователно трябва 
да се разработят някои методи за подпомагане на комуникацията между участващите 
страни, които ще действат като мост за разрешаване на проблемите между тях. Тъй 
като адвокатите са свикнали да мислят повече от гледна точка на аргументи и сцена-
рии, може да се разработи метод, който поддържа аргументация и базирана на разказ 
комуникация относно статистически доказателства, които ще бъдат изградени върху 
ИИ модели на аргументация и изграждане или реконструкция на сценарии. ИИ може 
да помогне за разработването на метод, при който ситуацията, доказателствата или 
поредицата от престъпления могат да бъдат обяснени на журито, чрез който те могат 
да разберат случая/престъплението на по-добро ниво и в съответствие с това да дадат 
по-добра и вярна преценка. 

Пръстовите отпечатъци се използват широко в криминалистическите разследва-
ния, тъй като са уникални за дадено лице. Развитието на биометричната технология е 
скорошен автоматизиран начин за установяване на самоличността на индивид въз ос-
нова на неговите физически (пръстов отпечатък, сканиране на ръка, ДНК) и поведен-
чески (походка, глас и т.н.) характеристики. Биометричните системи за пръстови от-
печатъци проследяват специфични характеристики на пръстовия отпечатък, като па-
пиларни линии, изпъкнали и вдлъбнати части и т.н. Тези характеристики в послед-
ствие се трансформират в код, който се разпознава добре от интелигентните системи. 
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В биометричната система твърде много перфектни опити могат да доведат до фалши-
во положителен и отрицателен процес на удостоверяване. Интелигентните системи 
позволяват наблюдение на биометричните системи за намаляване на грешките в про-
цеса на удостоверяване. В близко бъдеще използването на биометрични алгоритми 
определено ще бъде от изключителна полза за експертно криминалистичните изслед-
вания при идентифицирането на заподозрения на мястото на престъплението. 

 
3. Използвани методи на ИИ 
Алън Търнър, един от основателите на ИИ, го дефинира като способността на 

машините да имитират когнитивните функции на хората, т.е. да учат и решават проб-
леми въз основа на компютърни алгоритми . 

Понастоящем изкуственият интелект е идеален подход за осигуряване на лесни и 
бързи решения на много сложни проблеми, които съществуват в цифровата кримина-
листика. Алгоритмите с изкуствен интелект са пътят за увеличаване на комуникация-
та между съдебни експерти, адвокати и разследващи престъпления и подпомагат на-
казателните адвокати и съдиите при бързото тълкуване, като по този начин предот-
вратяват грешни решения, съдебни грешки или забавени съдебни решения. В допъл-
нение, той също така помага на различни съдии при оценката на информацията за 
конкретното решение. Основният проблем, пред който са изправени съдебните екс-
перти, е интерпретацията на голямо количество съхранени данни и предотвратяване-
то на злоупотреба със съхранени данни по разрушителен начин. ИИ е обещаващ под-
ход за оценка и опростяване на съхранените данни за кратко време, намалява необхо-
димостта от повторен анализ на данни и предотвратява вредното използване на съх-
ранените данни от трета страна. 

3-1. Машинния интелект /MИ/ е подмножество на ИИ, Артър Самуел го дефи-
нира като способността на компютрите или машините да придобиват човешки инте-
лект без изрично програмиране, т.е. задачите на MИ зависят от входния сигнал или 
обратната връзка, дадена на системата за обучение. Алгоритмите за MИ са от три 
вида: 

 а)  контролирано обучение, е вид програма за обучение, в която са налични как-
то входни, така и изходни данни. Той открива аномалии в рамките на изобра-
жение чрез h и етикетира данни за обучение,  

б)  неконтролирано обучение, при което машината трябва да се учи сама, без ни-
какви насоки, от данните, които не са етикетирани или некатегоризирани. Не-
контролираното обучение има два подтипа на групиране: 

в)  Плоско клъстериране, при което машината сама трябва да разделя/групира 
наличните данни в различни категории 

г)  Йерархично групиране, при което данните се разделят от машината на раз-
лични клъстери. 

И при двата вида машината трябва да реши проблема въз основа на данни, които 
не са етикетирани, но неточността на изхода е ограничение на неконтролираното уче-
не. Това го отличава от контролираните програми за обучение, в които входът е съпо-
ставен със съответния наличен изход и, накрая 

д)  Обучението с подсилване се основава на динамично програмиране, т.е. маши-
ната се учи от сигнал за възнаграждение, при който на правилния резултат се 
дава награда или оценка.  

3-2. Файловете за цифрови доказателства (ЦД) улавят и съхраняват кримина-
листичните доказателства, т.е. цялата съответна информация и доказателства, свърза-
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ни с престъпление. Прилагането на интелигентни системи с ЦД дава възможност на 
експерта да избира и изследва само релевантни доказателства, отнасящи се до раз-
следването. Друг подход за изследване на голям обем данни е кръстосаният анализ на 
устройства (КАУ), който представлява прилагане на статистически инструменти за 
корелиране на данни в рамките на един диск и на множество дискове. Изчислителни-
те методи също подобриха производителността на разпределената цифрова кримина-
листика, която използва разпределен подход за извършване на съдебно-криминалис-
тически експертизи на множество работни станции за по-малко време и също така 
прилага разсъждения, базирани на казус КАУ, за насочване на няколко криминалис-
тични разследвания. 

3-3. Алгоритмите за контролирано обучение са от следните видове, които 
включват линейна и логистична регресия, опорна векторна машина, k-най-близки съ-
седи и дърво на решенията; структура, подобна на блок-схема, която класифицира 
проблемите, докато алгоритмите за неконтролирано обучение се научават да разберат 
структурата от информацията, която не е етикетирана, използва a) k-средства за кате-
горизиране или групиране на данните и б) априорни алгоритми, за да открият подхо-
дящи правило за категоризиране на големи обеми от данни. 

3-4. Изкуствените невронни мрежи (ANN) са изчислителен модел, предназна-
чен да симулира човешкия мозък. Точно както невроните в човешката нервна систе-
ма се учат от минали данни, по подобен начин ANN могат да се учат от наборите от 
данни за обучение, има картографиране на резултатния изход към входа. Невронните 
мрежи са съставени от единици /възли/ неврони, свързани помежду си чрез три типа 
слоя, които образуват връзката: входни, скрити и изходни слоеве. Входните слоеве 
получават входните данни под формата на текстове, числа,пиксели на изображението 
и т.н. и го препраща към други слоеве т.е. има прехвърляне на данни от един слой 
към следващ слой чрез свързващи връзки. В мрежа с подаване напред разпростране-
нието става в една посока; от входни към изходни слоеве, докато в повтарящата се 
мрежа изходът се разпространява обратно към своя вход. Тези мрежи са обучени и 
тествани с помощта на набор от данни за валидиране и по време на обучението всяко 
активиране се претегля по цифрова скала, която съответства на силата на връзката. 
Необходими са множество кръгове на обучение за подобряване на диагностичната 
точност и ефективност. 

Невронните мрежи биха могли да подобрят криминалистичния разследващ про-
цес чрез бързо събиране на доказателства и представяне на събраните данни под фор-
мата на графични структури. Приложения на невронните мрежи в криминалистични-
те изследвания са както следва: 

а) Определяне на пол и възраст 
Определянето на пола и възрастта от скелетни останки формира важна основа за 

криминалистичните изследвания при идентифицирането на жертвата на мястото на 
престъплението. Криминалистичната практика е доказала, че зъбите са важен инстру-
мент за определяне на личността, тъй като са силно устойчиви на гниене и остават 
незасегнати дори след разлагане на меките тъкани и скелетните структури. Интели-
гентните системи биха могли да подобрят точността на методите за оценка на въз-
растта. 

б) Биометрична технология 
Пръстовите отпечатъци се използват широко в криминални разследвания, тъй ка-

то са уникални за дадено лице. Развитието на биометричната технология е скорошен 
автоматизиран начин за установяване на самоличността на индивид въз основа на не-
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говите физически (пръстов отпечатък, сканиране на ръка, ДНК) и поведенчески (по-
ходка, глас и т.н.) характеристики. Биометричните системи за пръстови отпечатъци 
проследяват специфични характеристики на пръстовия отпечатък, и тези характерис-
тики по-късно се трансформират в код, който се разпознава добре от интелигентните 
системи 

3-5. Дълбокото обучение (DL) е тип ИИ подмножество, базирано на конволю-
ционни невронни мрежи (CNN), в които множество обработващи слоеве са свързани 
помежду си. Те могат да имат до 150 скрити слоя в сравнение с ANN, който обикно-
вено има един или максимум 2 до 3 скрити слоеве (Фигура 1). Те са обучени с по-
мощта на набор от немаркирани данни, имат капацитета да извличат характеристики-
те директно от изображенията. Има широко приложение в цифровите образи, но при-
ложението му в криминалистиката е оскъдно, ограничено до анализиране на големи и 
сложни 2D и 3D цифрови изображения. Напоследък софтуерът MATLAB за DL наби-
ра популярност в областта на криминалистиката. Те позволяват на изследователите 
да етикетират региона на интерес или съответната информация в рамките на изобра-
женията за обучение на DL модели и предоставя на потребителя по-точни резултати 
за по-малко време. Използването на софтуерни инструменти MATLAB набира голям 
интерес в криминалистичните разследвания, използва се от съдебни антрополози за 
оценка на възрастта/пола на неизвестен от скелетните останки или зъбите в случаи на 
масови бедствия. 

 
Фигура 1: Показва конволюционни невронни мрежи (CNN) 

 
3-6. Кибер защита: Компютрите са в полза на правоприлагащите агенции за бор-

ба с престъпленията, но наскоро беше съобщено, че има увеличение на броя на 
киберпрестъпленията в световен мащаб, като например детска порнография, кибер 
преследване, разпространение на вируси, софтуерно пиратство, измами с кредитни 
карти и т.н. 24,25 . Човешката намеса сама по себе си не е достатъчна за предотвратя-
ване на кибератаки. Това доведе до разработването на отделен клон, кибер кримина-
листика, който използва DL алгоритми за подобряване на кибер сигурността. Karie 
NM 27 предложи модел за кибер криминалистика (DLCF) за дълбоко обучение, орга-
низиран в пет слоя (Фигура 2). През следващите десетилетия тези DL изчислителни 
техники ще се превърнат в обещаващ инструмент за откриване и предотвратяване на 
кибербазирани заплахи. 
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Фигура 2: Предложена рамка за киберкриминалистика за дълбоко обучение (DLCF) 

 
В крайна сметка искаме да заключим с една бележка, че – Да, изкуственият инте-

лект сега се очертава, като най-важната приложна наука във всички области на живо-
та. По същия начин съдебната криминалистика също се възползва от това, докато на-
шата система не започне да става напълно зависима от него. Все повече и повече хо-
ра разбират въздействието на ИИ в живота на всеки и се опитват да го разберат от ди-
гиталната гледна точка. Смятаме, че дори ИИ да променя начина на живот все още, в 
съдебната криминалистика има и винаги ще има нужда от експертиза. ИИ никога не 
може да работи, разбира, анализира и интерпретира толкова ефективно, колкото 
съдебно-криминалистическия експерт, учен или следовател. Да, може да улесни ра-
ботата им, но никога не може да ги замени. Тъй като криминалистиката е област на 
експертно изследване ИИ просто ще съществува, като помощно средство, съпътства-
що криминалистическата експертиза. 
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Abstract: Modern forfeiture law provisions are entirely statutory. The particular measure 
are regulated in detail and depend on the respective legal act. Nevertheless, there are 
broad patterns that allow a general description of how forfeiture laws operate. 

Key words: property, civil forfeiture, measures, in rem, in personam. 
 
Резюме: Разпоредбите на закона за разширено отнемане на имущество са изцяло 
законово уредени. Конкретните мерки са подробно регламентирани и зависят от 
съответния нормативен акт. Въпреки това има широки модели, които позволяват 
общо описание на това как действат законите за конфискация 

Ключови думи: разширено отнемане на имущество, мерки, отнемане по отношение 
на имущество, отнемане по отношение на личността. 
 

 
I. Въведение 
В обективното българско законодателство институтите на отнемане на 

имущество в полза на държавата са заковоноустановени изчерпателно, като са 
уредени, както материалноправните предпоставки, така и правилата по установяване 
и производствата по отнемането му. Последните  зависят от съответния нормативен 
акт, който урежда конкретното отнемане. От съществено значение за правилното 
тълкуване, разбиране и прилагане е разграничаването на различните видове 
отнемане. В тази връзка намирам за необходимо да се опишат по отделно основните 
правни характеристики, след което да се направи разграничение с оглед същността и 
особеностите на отнемане на имущество в полза на държавата по Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 
(ЗПКОНПИ), отнемането на имущество по чл. 53 Наказателния кодекс (НК) като 
мярка за държавна принуда. В настоящата статия ще се изследват предпоставките и 

                                                            
1 Докторант задочна форма на обучение при Бургаски свободен университет, професионално 
направление – право, докторска програма – граждански процес. Съдия при районен съд гр. Лом. 
nikola_deliev@abv.bg.  
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предметът на отнемане по специалния закон и мерките по чл. 53 от НК, а оттам да се 
очертаят приликите и разликите между двата института. 

 
II. Отнемане на имущество по ЗПКОНПИ. 

След влизане в сила на ЗПКОНПИ, разширената конфискация по своята правна 
същност следва да се определи като установена в закона мярка за държавна 
принуда постановявана от съд извън случаите на отнемане на имущество по 
наказателнопроцесуален и административнопроцесуален ред, изразяваща се в 
засягане на имуществото на проверяваното или свързаните с него лица 
посредством безусловно и окончателно отнемане в полза на държавата на 
имущество придобито със средства от незаконен източник. Следвайки така 
даденото теоретично определение, този вид отнемане на имущество по своя характер 
е мярка за държавна принуда и се явява неблагоприятна правна последица, насочена 
към пресичане на възможността едно имущество придобито с незаконни средства да 
обогатява и да носи облаги на ползващите се от него субекти. Разглежданият 
институт засяга имуществената сфера на проверяваното лице или свързаните с него 
физически и юридически лица против и независимо от тяхната воля от страна на 
държавата в „лицето“ на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобито имущество. Съобразно казаното може да се приеме, че тази 
мярка за държавна принуда има за цел отнемането на възможността на лицето, по 
отношение на което такава ще се приложи да се обогатява и извлича облаги от 
незаконосъобразни източници на средства, а така също и да го принуди да се 
въздържа от набирането на такива. Като вид мярка за държавна принуда разширената 
конфискация се налага и изпълнява единствено от държавата посредством органите 
оправомощени за това със закон – ЗПКОНПИ. Други държавни органи, организации 
и частни лица не са оправомощени да установяват, отнемат и да се разпореждат с 
имущество придобито с незаконни средства. По действащото българско 
законодателство единствено и само съдилищата са оправомощени да отнемат 
имущество придобито от източник на незаконни средства, което се явява гаранция, 
че тази форма на държавна принуда ще се използва единствено и само на основание и 
при предвидените в закона предели. Производството по установяване и отнемане на 
незаконно придобито имущество се провежда по реда и правилата на ЗПКОНПИ, 
като за неуредените в него въпроси се прилагат разпоредбите на Гражданския 
процесуален кодекс. Това производство се развива в две фази – предварителна 
(наричана още административна или финансова) и съдебна. От своя страна, 
съдебното производство се провежда по особени правила на състезателната 
процедура на общия исков процес. Правилата на общия исков процес се явяват 
субсидиарен източник на уредбата на производството по отнемане на имущество при 
разширената конфискация, доколкото те са съвместими с неговата същност и 
предназначение. 

Предмет на отнемане по реда и правилата на ЗПКОНПИ е само това, което е 
придобито със средства от незаконен източник. Ако имуществото не е налично, то в 
този случай се отнема неговата парична равностойност, определена по пазарна цена 
към момента на предявяване на иска за отнемане. Необходимо е да е налице 
„значително несъответствие“, между имуществото на проверяваното лице и нетен 
доход. Като значителна се окачествява разлика от повече от 150 000 лв. за целия 
проверяван период. Изброените предпоставки за незаконен източник и значително 
несъответствие е необходимо да са едновременно дадени, т.е. да са дадени 
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кумулативно. При липсата, на която и да е от тях не може да се пристъпи към 
производство за отнемане на имущество по ЗПКОНПИ, тъй като едновременното им 
наличие се явява (conditio sine qua non).   

Имуществото се отнема безусловно и окончателно. „Безусловно“ се отнема в 
полза на държавата имущество, без да се поставят, каквито и да е било условия от 
страна на лицата, от чийто патримониум излиза конкретното имущество. Под 
„окончателно“ се разбира, че като последна правна последица имуществото предмет 
на производството по отнемане преминава от патримониума от проверяваното лице 
и/или свързаните с него лица към държавата. Така разширената конфискация се явява 
негативна правна последица по отношение на имуществената сфера на лицето, 
спрямо което е приключило съдебно производство с влязъл в сила съдебен акт, с 
който  се отнема незаконно придобито имущество, изразяваща се в намаляване 
активите.  

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

Управлението на отнетото с слязъл в сила съдебен акт имущество е предоставено 
на специален орган. Това е Междуведомствен съвет (наричан на кратко „Съветът“), 
като в чл. 165 от ЗПКОНПИ са изброени правомощията му и начинът на формиране 
на състава му. По своя характер този орган е колективен и се състои от заместник-
министри, определени от министъра на правосъдието, министъра на финансите, 
министъра на икономиката, министъра на труда и социалната политика и министъра 
на регионалното развитие и благоустройството. Председател на Съвета е заместник-
министър на финансите, а дейността на Съвета се осигурява технически от 
администрацията на Министерството на финансите. Имуществото, за което е взето 
решение за продажба, се продава от Националната агенция за приходите по реда на 
Данъчно‐осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). 

 
III. Отнемане на имущество по чл. 53 от НК. 

В чл. 53 са предвидени принудителни мерки свързани с отнемане на имущество 
извън видовете изчерпателно изброени в чл. 37 от НК наказания. Съгласно текста на 
чл. 52 от НК, независимо от наказателната отговорност отнемат се в полза на 
държавата: вещите, които принадлежат на виновния и са били предназначени или са 
послужили за извършване на умишлено престъпление, вещите, които принадлежат на 
виновния и са били предмет на умишлено престъпление – в случаите, изрично 
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предвидени в особената част на Наказателния кодекс; вещите, предмет или средство 
на престъплението, притежаването на които е забранено, и пряката и непряката 
облага, придобити чрез престъплението, ако не подлежат на връщане или 
възстановяване. 

Този вид отнемане по своя характер е безвъзмездно, принудително и окончателно 
преминаване на имущество от патримониума на осъденото лице в актива на 
държавата, след влизането в сила на присъдата, която има конститутивно действие. ю 
Правилно в теорията се приема, че мерките по чл. 53 от НК имат имуществен 
характер, тъй като става дума за лишаване от собственост2. Те имат двояк ефект. На 
първо място представляват отрицателна реакция спрямо престъплението, като 
едновременно с това е насочена да пресече възможността да се извлекат позитиви и 
да спомогнат извършването на други престъпления. Може да приемем и че имат и 
възстановителен ефект, защото ако принадлежат на друго лице следва да се върнат3, 
а не да се отнемат. Както посочва проф. Ив. Ненов, нормите в раздела за видовете 
наказания, включващи и мерките по чл. 53 от НК имат „определителен“, а не 
„дефинитивен“ характер4.  

Първата категория вещи, подлежаща на отнемане е уредена в чл. 53, ал. 1, б. „а“ 
от НК. Отнемат с в полза на държавата са тези вещи, които принадлежат на виновния 
и са били предназначени или са послужили за извършване на умишлено 
престъпление. На първо място, е необходимо да се установи  принадлежността на 
правото на собственост на веща спрямо дееца. Няма пречка да се отнеме и част от 
вещ, когато е в съсобственост с трето лице, включително и СИО5. Съдебната 
практика приема, че чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК следва да се прилага и в случаите, 
когато вещта принадлежи на помагача, а не на извършителя, но се използва 
непосредствено от последния за извършване на престъплението6. На второ място, 
мерките се прилагат спрямо вещи, предназначени или послужили за извършване на 
престъпление. Това са тези вещи, станали средство, за извършване на престъпление 
или на осъществяването на предстоящо такова. Средствата (оръдията) за извършване 
на престъплението са извън обществените отношения, които престъплението 
уврежда, и не са елементи на последното7. Послужили за извършване на 
престъплението са вещите, които реално са използвани като средства за извършване 
на престъплението, а са предназначени за извършване на престъплението вещите, с 
които деецът е имал намерение да извърши престъплението, но последното не е било 
извършено, като е спряло във фазата на приготовлението, когато то се наказва или 
във фазата на опита. Отнемат се само тези вещи, които са предназначени или 
послужили за извършване на престъпление без значение дали е извършено при пряк 
или евентуален умисъл. От предметния обхват на нормативния текст са изключени 

                                                            
2 Стойнов Ал. Наказателно право. Обща част. Второ издание. Сиела. 2019 г., с. 451, Владими-
ров Р. Отнемане в полза на държавата по Наказателния кодекс (НК) и по закона за отнемане в 
полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД). Сп. 
Административно правосъдие, бр. 1 от 2008, с. 11;   
3 Груев Л. Наказването за престъпление. изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“. София. 2020 г.  
с. 114. 
4 Ненов. Ив. Наказателно право на НРБ. Обща част. София. 1972 г. с. 477. 
5 Р. № 416 от 16.08.1977 г. по н.д. №419/1977 г. на I н.о. на ВС, Р. № 569 от 22.11.1978 г. по н.д. 
№561/1978 г. на I н.о. на ВС, Р. № 209 от 22.05.1979 г. по н.д. №195/1979 г. на I н.о. на ВС.  
6 Решение № 615 от 07.10.1983 г. по н.д. №623/1983 г. на ВК при на ВС. 
7 Т.Р. №18 от  14.11.1977 г. по н.д. №13/1976 г. на ОСНК. 
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престъпленията извършени при форма на вина непредпазливост. При липса или 
отчуждаване на разглежданите вещи, с присъдата се присъжда тяхната 
равностойност.   

Втората категория вещи, подлежаща на отнемане е уредена в чл. 53, ал. 1, б. „б“ 
от НК. Отнемат с в полза на държавата вещите, които принадлежат на виновния и са 
били предмет на умишлено престъпление – в случаите, изрично предвидени в 
особената част на този кодекс.  Вещите, предмет на престъплението, най-често са 
материалните предпоставки на общественото отношение, което е обект на 
престъплението - те са елемент на засегнатите обществени отношения8. Отнемат се 
само тези вещи, които са предмет на престъпление без значение дали е извършено 
при пряк или евентуален умисъл. От предметния обхват на нормативния текст са 
изключени престъпленията извършени при форма на вина непредпазливост. Тези 
вещи се отнемат само в изрично предвидените в особената част на НК случаи. Струва 
ми се, че с това допълнение на закона през 2019 г. се надскача превантивния характер 
на мярката, за сметка на засиления санкционен характер. 

Per argumentum a contrario, когато вещите предмет или средство на 
престъплението не принадлежат на дееца, то те следва да се върнат на собственика 
им. 

Третата категория вещи, подлежаща на отнемане е уредена в чл. 53, ал. 2, б. „а“ 
от НК. Отнемат се в полза на държавата и вещите предмет или средство на 
престъплението, притежаването на които е забранено. Приложението на 
разглежданата законова разпоредба не е обвързано с положителен отговор на въпроса 
вещта собственост ли е на дееца. Следователно, по реда на чл. 53, ал. 2, б. „а“ НК, 
подлежат на отнемане в полза на държавата и вещи, които не са собственост на дееца 
или собствеността върху същите не е установена, ако отговарят на останалите 
условия за това9. Законът не обвързва отнемането в полза на държавата на средството 
на престъплението, ако притежаването му е забранено, с формата на вина, с която е 
извършено деянието. Забраната следва да е уредена в нормативен акт. 

Последната мярка уредена в чл. 53, ал. 2, б. „б“ от НК. Отнема се в полза на 
държавата пряката и непряката облага, придобити чрез престъплението, ако не 
подлежат на връщане или възстановяване; когато облагата липсва или е отчуждена, 
присъжда се нейната равностойност. Според НК (чл. 53, ал. 3, т. 1 и т. 2), пряка 
облага е всяка икономическа полза, настъпила като непосредствена последица от 
престъплението, а непряка облага е всяка икономическа полза, настъпила в резултат 
на разпореждане с пряката облага, както и всяко имущество, получено в резултат на 
последващо пълно или частично преобразуване на пряка облага, включително, когато 
е била смесена с имущество, придобито от законни източници; на отнемане подлежи 
имуществото до стойността на включената пряка облага заедно с настъпилите 
увеличения на имуществото, ако са пряко свързани с разпореждането или 
преобразуването на пряката облага и включването на пряката облага в имуществото. 
Целта поставена от законодателя при създаването на ал. 3 на чл. 53 от НК, е да се 
пресече възможността дееца да се облагодетелства и извлича, каквито и да е било 
ползи. При установени липса или отчуждаване на облагата, с присъдата следва да се 
присъди и равностойността им. При наличието ѝ, същата подлежи на връщане.  

                                                            
8 Пак там. 
9 Илкова Р. Отнемане в полза на държавата – материално правни и процесуални аспекти. СУ 
„Климент Охридски“. 2008, с. 12. 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                     том XLVI, 2022 
 

296 

Изпълнението на присъдите, с които се отнема имущество по чл. 53 от НК е 
възложено на Националната агенция за приходите, като за изземването на отнетите 
НАП уведомява съда в седемдневен срок. Правилата и редът относно изпълнението 
на отнетото имущество е уреден в ДОПК. 

 
IV. Прилики и разлики между разширената конфискация и принудителните 

мерки по НК. 

От така направения кратък анализ по отделно на отнемането на имущество по 
ЗПКОНПИ и мерките по чл. 53 от НК, можем ясно да отграничим приликите и 
разликите между двата правни института. 

И разширената конфискация мерките по чл. 53 от НК са законоустановени, тъй 
като с нормативен акт се уреждат материалноправните предпоставки, производството 
по отнемане. Отнемането е предоставено единствено и само на съдилищата и то с 
нарочен окончателен съдебен акт. И в двата случая се касае за принудително и 
отрицателно въздействие върху имуществото на определено лице, което по своя 
характер се явява една своеобразна санкции10. Като правна последица и за двата 
института е характерно, че представляват способ за безвъзмездно преминаване на 
конкретно имущество от патримониума на определено лице/лица в патримониума на 
държавата. И двете правни фигури следва да се причислят към сферата на 
публичното право. И при двата института се отнема пряка и непряка облага. И двата 
вида отнемане на имущество имат превантивен характер, изразяващ се с осуетяване 
на възможността да се черпят облаги от неправомерно придобито имущество.  

Разширената конфискация от своя страна се провежда по реда и правилата на 
ЗПКОНПИ и ГПК в исково производство, което е спорно по своя характер, като 
предмет на иска е отнемане на имущество, за което е установено значително 
несъответствие от повече от 150 000 лева между наличното имущество и нетния 
доход за целия проверяван период. В резултат на  проведено производството може да 
се стигне само и единствено до отнемане на имущество само в размера, за който не е 
установен законен произход, т.е. целта е да се възстанови положението от преди 
незаконното придобиване. Решението на съда макар и съдебен акт не притежава 
правната природа и правни последици присъщи на присъдата. Производството по 
отнемане по ЗОПДНПИ не влияе на съответното наказателно производство, което се 
развива независимо от него и установените по него факти не могат да доведат до 
повдигане на друго обвинение или до възобновяване на наказателното производство. 
Разширената конфискация може да засегне не само имуществото на лицето срещу, 
което е предявен иск по ЗПКОНПИ, но и да засегне имуществото на трети лица, 
стига да се установи, че са знаели, че е придобито със средства от незаконен 
източник, т.е. налице е един разширен кръг от лица по отношение, на които може да 
се приложи този правен институт. Тази мярка за държавна принуда може да се 
упражни, както спрямо физически лица, така и спрямо юридически лица.  

Отнемането на имущество по чл. 53 от НК, като вид принудителна мярка. Е с 
много по ограничен обхват спрямо разширеното отнемане на имущество. То се 
прилага само по отношение на средства или предмет на престъпление, както и по 
отношение на преките и непреките облаги в следствие на извършено умишлено 
престъпление, и то предимно по отношение на извършителя. Производството се 

                                                            
10 Илкова Р. Отнемане в полза на държавата – материално правни и процесуални аспекти. СУ 
„Климент Охридски“ 2008, с. 13; 
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осъществява по ред и правила изчерпателно уредени в НПК. Не се изисква 
определена минимална стойност на веща или облагата, за да се възбуди производство 
по отнемане. Лисва самостоятелно съдебно производство по отношение на налагане 
на мерките по чл. 53 от НК. В Наказателния кодекс са предвидена възможност в 
случай, че веща е собственост на трето лице, тя да му се върне. При липса или 
отчуждаване на средството или предмета на престъплението в някои случаи, както и 
на пряката облага, да се присъжда в полза на държавата тяхната равностойност.  

Разлика може да се открие и при управлението и разпореждането с имущество 
отнето по ЗПКОНПИ и изпълнението на мерките за отнемане на имущество по чл. 53 
от НК. Последните се изпълняват от Националната агенция за приходите, като на нея 
се предоставят недвижимите и движими вещи, а паричните суми се внасят в приход 
на държавния бюджет. При разширената конфискация положението е доста по-
различно. Предвидена е сложна процедура по управление и разпореждане с отнетото 
имуществото. Създаденият с ЗПКОНПИ Съвет е органът, който управлява отнетото 
имущество. Този Съвет най-напред предлага на Министерски съвет да предостави за 
управление на бюджетни организации и общини за изпълнение на техните функции 
отнетото по реда на този закон имущество, или да възложи продажбата му. 
Имуществото, за което е взето решение за продажба, се продава от Националната 
агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
Съветът изпраща на Националната агенция за приходите посоченото решение, в 7-
дневен срок от приемането му, заедно с комплектованата преписка. Ако след 
изчерпване на способите за продажба по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс имуществото не бъде продадено, Националната агенция за 
приходите уведомява писмено Съвета, като връща преписката за вземане на 
последващо решение за управление и разпореждане с имуществото. 

 
V. Заключение. 

Като обобщение може да се заключи, че отнемането на имущество по ЗПКОНПИ 
и принудителните мерки по чл. 53 от НК, имат много сходни черти, които с 
основание водят до объркване, поради размиване на границите между двата 
института. Нещо повече, допълнително самият законодател с промените в НК през 
2019 година, е използвал изключително лоша законодателна техника, при 
изменението и допълнението на чл. 53 от НК, което още повече засилва размиването 
на различията между двата правни института. Поради тези причини е възможно в 
бъдеще да се затрудни правораздаването, като се стигне по постановяването на 
противоречива съдебна практика. 
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