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Н А Г Р А Д Е Н И  Д О К Л А Д И  

                                                 
                                              

 

КОНЦЕПТЪТ „ГОРА” В НАРОДОПСИХОЛОГИЯТА  
НА БЪЛГАРИТЕ 

 

Елка Петрова Петрова  
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 
CONCEPT „FOREST” IN THE IN THE NATIONAL PSYCHOLOGY 

OF BULGARIANS 
 

Elka Petrova Petrova 
 

Пъ р в а  н а г р а д а  

 
 

Abstract: This article examines the reflection of the concept «forest» in the Bulgarian 
language, in particular in its phraseology fund and folklore and its place in the national 
psychology of Bulgarians. The author studies the concept of forest as a symbol and in 
matters in the phraseological units and analyzes the frequency of use and its meaning in 
Bulgarian folklore texts.  
 
Key words: concept „forest”, national psychology, phraseology fund, folklore, Bulgarians 

 
 

I. Въведение 
Гората със своята загадъчност, непредсказуемост, тайнственост и величестве-

ност е един от природните феномени, който е заел своето сакрално място в българ-
ското съзнание и съответно в културата, традициите, вярванията, бита и творчеството 
на българите. Тя е свързана с представите за определена свещена територия и убежи-
ще за един свят, изпълнен с живот и чудеса, но същевременно е и свърталище на 
опасни зверове и мистични създания като вили, самодиви и др. Представи, които са 
установени в съзнанието на българите и са съхранени и отразени в езика. Изучава-
нето на националния характер и възприятия, запазени в езика и взаимоотношението 
му с културата и личността, е един от актуалните проблеми, който вълнува лингвис-
тите. Основна категория, с която боравят учените в своите трудове, е концептът. 
Анализът на културните концепти следва да бъде тясно свързан с разглеждането на 
словесните форми, в които тези понятия са вербализирани и фиксирани като отраже-
ние на националното знание и съзнание. Богатството на фразеологичния фонд и на-
родното творчество с присъщите им устойчиви културни символи и заложените в тях 
социални и психологически нагласи на хората ги превръща в едни от най-благодат-
ните и подходящи за анализ източници.В продължение на тази логика анализът на 
концепта „гора“ в контекста на устойчивите словосъчетания и народното творчество 
е показателен за разкриването на нюансите, свързани с възприемането на гората в 
народопсихологията на българите.  
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Целта на настоящата статия е да бъде анализирано мястото, което заема кон-
цептът „гора“ в националната култура и психология на българския народ. В частност 
да бъдат ексцерпирани и анализирани показателни устойчиви словосъчетания с ком-
понент „гора“ и  примери от българското народно творчество, които допълват семан-
тиката и засвидетелстват значението на гората в българската народопсихология.  

Поставяме си ограничението да се изследват и привеждат като примери фолк-
лорни текстове – приказки и песни, а не литературни интерпретации1, и да се подби-
рат фраземи от „Фразеологичен синоним речник на българския език“, съставен от 
Ани Нанова и издаден от издателство „Хейзъл“2. 

  
II. Гората като компонент в българските устойчиви словосъчетания  
Понятието „концепт“ е изключително експлоатирано в научната литература и 

многократно анализирано, като са му поставени различни граници на обхват, но все 
още липсва единна, общоприета дефиниция. Най-често приеманата в научните из-
следвания формулировка е тази на В. А. Маслова, според която концептът се разбира 
като ментално-когнитивна същност, която има езиково изражение и отразява култур-
но-националната представа на човека за определен фрагмент от действителността [1]. 
С оглед на изпълнението на поставената цел за нас представлява интерес тезата, аргу-
ментирана от руския изследовател В.В. Тепкеева, че концептът е продукт на човеш-
ката мисъл, но заради своя „идеален“ характер никога не може да бъде цялостно опи-
сан, но частично може да бъде „реконструиран“ чрез неговото отражение в езика. 
Според Тепкеева важна роля в езиковата реализация на концепта играят фразеоло-
гичните единици, а съответно техният анализ е изключително показателен, защото те 
са носители на специфични черти, културни нюанси и световъзприемането на даде-
ния колектив [2]. 

Фразеологичният фонд съхранява багрите на всеки един език. Фразеологизмите 
са езиково отражение на историята на народа, на неговия бит и култура, носители са 
на манталитета, преплитат в себе си познавателния опит на народа и техният анализ 
позволява да се видят редица специфични културни асоциации, значения, които не са 
фиксирани в тълковните речници и художествените текстове. В настоящата статия, с 
оглед поставената цел, са подбрани и анализирани фразеологизми с компонент 
„гора“, например:  

 в гори тилилейски – ‘много далече, в глухи незнайни места’. Този фразеоло-
гизъм води началото си от фолклора. Тук ясно се отразяват вярванията на хо-
рата, че гората е далечно пространство, което се характеризира със загадъч-
ност, усоите й са непредсказуеми3. В наши дни се срещат и случаи, при кои-
то този фразеологизъм се използва с отрицателна конотация, дори е наситен 
и с ирония (Появи се способен човек, а те го пратиха да се доказва в гори 
тилилейски [2]).  

                                                            

1 Поставеното ограничение според нас е необходимо, защото българското литературно твор-
чество е изключително богато и обемно, а жанрът на научната статия не позволява детайлното 
разглеждане на голям брой произведения. Допълнителен аргумент е мнението ни, че във фолк-
лорните текстове особено ясно се проявяват спецификите на манталитета и светоусещането на 
българите.   
2 Поставеното ограничение според нас е необходимо поради наличието на различни фразеоло-
гични речници на българския език и многообразието, което съществува в тезите на учените 
относно класификацията на устойчивите словосъчетания.   
3 Старо поверие гласи, че за да се докаже своята юначност, момъкът трябва да отиде до да-
лечните горски места (в гори тилилейски), да изпълни определена задача и да се завърне. 
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 в една гора берем дренки – ‘от един дол дренки сме’ – ‘съвсем еднакви, едни 
и същи сме’. Води началото си от бита и ежедневието на българите. 

 вземам/взема гората; хващам/хвана гората; захвана/захващам гората – 
Използва се с две значения: Първото е ‘забягвам в планината, ставам хайду-
тин’, като това значение се обуславя от факта, че произходът на този фразео-
логизъм е от народните песни. В тези случаи има положителна конотация; 
Второто е  „ситуацията е толкова непоносима, че предпочитам да се мах-
на“4. В този случай се наблюдава наличието и на положителна, и на отрица-
телна конотация, в зависимост от речевата ситуация и целта на адресанта.    

 заекът в гората, а той ръжен държи; още мечката в гората, кожата й 
продават – ‘предприемане на планове предварително, когато още нищо не е 
сигурно’. Еквивалент на рибата още в морето, а той слага тигана. 

 за този (тоя), дето (що) клати гората – ‘напразно, без смисъл, без полза; 
без причина’. 

 и гора уши има  – и стените имат уши – ‘предупреждение, когато се говори 
нещо тайно – като предупреждение към събеседника да внимава, да се пази, 
защото може да бъде чут’. 

 не съм от гората хванат  – не съм вчерашен – имам опит, познавам добре 
хората и живота.  

 пращам/пратя в гората за гъби – пращам в гората за зелен хайвер – излъг-
вам, измамвам, изигравам някого. Произходът на този фразеологизъм е от 
приказките5. 

 (ходя да) нося дърва в гората  – наливам вода в решето – ‘полагам напразни 
усилия за нещо неизпълнимо, невъзможно’. 

 

Подбраните фраземи според нас могат да бъдат своеобразно групирани според 
ясно зафиксирания в тях начин на възприемане на гората от българския народ. Пър-
вата група са тези, в които гората в съзнанието на народа се свързва с далечно прост-
ранство (Примери за подобни фраземи са: в гори тилилейски; пращам за гъби в гора-
та, хващам гората), като тук нюансово могат да се обособят подгрупи, в които да се 
разпределят фразеологизмите, при които далечното пространство се асоциира с убе-
жище, място, изпълнено със сигурност и спокойствие (хващам гората; вземам гора-
та), и такива, обхващащи далечината с мерни единици (в гори тилилейски, пращам в 
гората за гъби). Във втората група се включват фразеологизмите, при които гората 
разкрива своята многоликост – тя е просто пространство, което присъства в ежедне-
вието на хората (нося дърва в гората; в една гора берем дренки); място отдалечено 
от цивилизацията и нейните привички (не съм от гората хванат); неодушевен еле-
мент от природата (и гора уши има), одушевено същество с човешки характеристики, 
на което са присъщи свободолюбието, дързостта, упоритостта (метнал се на гората). 

Според нас може да се направи обобщението, че преобладават фразеологизмите 
с положителна конотация и съответно гората не е натоварена със значението на еле-
мент от природата, който всява страх, ужас и отблъсква. 

 Гората заема своето сакрално място в съзнанието на българина – тя е одуше-
вена, живо същество, опасна, дива, помагаща, закриляща. Показателни за нейната 

                                                            

4 Случаят с този фразеологизъм според нас е изключително показателен, че обхвата на семан-
тичното поле на фразеологизмите се влияе от историческия контекст. 
5 От приказката „Невярната жена“. В тази приказка жената изпраща своя съпруг да изпълни не-
посилна задача и се възползва от отсъствието му, за да му изневери.  
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многоликост  и значимост в светоусещането на българина са паремиите с компонент 
„гора“. Примери в тази насока са следните паремии6: Ако в гора – вуци, в село – 
турци.  

В гората – вълци, а в града – гърци; Поле очи има, гора уши има; По-добре 
птиче в ръката, отколкото орел в гората. Аналогичен на избрания подход за групи-
ране на фразеологизмите може да бъде приложен и при разглеждането и анализира-
нето на паремиите. Групите, в които своеобразно биха могли да се обединят паре-
миите, според асоцииациите и значенията, с които се свързва гората в народопсихо-
логията на българите, са: 1) Одухотворено създание, на което са присъщи човешки 
качества – тя страда, познава, разбира, пази тайните, които потапя в своето вечно 
мълчание – Поле очи има, гора уши! Кажи го на гората, да ти олекне! В гората – 
вълци, а в града – гърци! Гората не плаче от секирата, а от дръжката има... от 
искра гора се запаля; 2) Гората е осеяна със страхове и опасности  – Гората се бои 
пак от нея си!; Подир хайдутин в гора не ходи! Дай ми, Боже, добър другар, през 
гора ще мина и др.; 3) Гората е дом, убежище, даващо закрила – Шума ми е майка!; 
На беглеца окото в гората; За беглеца гората е Света гора и др.7;   

Благопожеланията и клетвите като част от фразеологичния фонд на българския 
език са наситени в голяма степен с емоционалност и в тях се влага не само отноше-
нието, но и вярванята, очакванията и надеждите на човека, който ги отправя. Приме-
ри, които се характеризират с положителност и  онагледяват значението на гората ка-
то символ на вечност, нетленност, сила, устойчивост и здравина. са8: да бъдат гъсти, 
чести като дъбрава край село, като на дяда Пирина брадата; да се носи, износи 
като кукувица из зелен лес, като яребица из зелена трева; да бъдат китни като 
бряст под гора и др.  

Другият компонент от българския фразеологичния фонд, в който са съхранени и 
отразени възприятията и асоциациите, свързани с гората, са устойчивите сравнения. 
Примери в тази насока са: хубава като горско цвете; тих като гората; дързък като 
гората и др. В посочените устойчиви сравнения основата за сравнението се мотивира 
с признаците красота, тишина, смелост (твърдост) и тяхната употреба  е наситена с 
положителните чувства на адресанта. По отношение на символното значение, което 
има гората в разглежданите примери, смятаме, че българинът възприема гората като 
изключително красиво, изпълнено с великолепни и чудновати растения, спокойно 
пространство, даващо сила и мощ9. Изключение в тази насока е случаят, когато ус-
тойчивото сравнение „тих като гората“ се използва за експресивно и оценъчно отно-
шение към подмолен и потаен човек. В този случай ясно се представя възприемането 
на гората от народа като опасно място, изпълнено с потайности и характеризиращо се 
с непредсказуемост на събитията, случващи се в него.   

                                                            

6 Правим уточнението, че са ексцерпирани само малка част от съществуващите паремии с ком-
понент „гора“. Като основен източник е използван сборникът, съставен от Петко Славейков 
„Български пословици и поговорки“, 1954 година.  
7 Могат да бъдат обособени още редица групи и подгрупи, поради богатството на българския 
език и наличието на множество паремии, но жанрът на научната статия не позволява разглеж-
дането и анализирането на голям брой паремии.   
8 В тези примери са използвани и синонимните за българския език „лес“ и „дъбрава“. 
9 Според нас в това наложило се схващане могат да се търсят връзки с древните славянски вяр-
вания, според които гората принадлежи към света на отвъдното, като нейните усои и дъбрави 
са част от Рая. 
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Интересен детайл внасят използваните в съвременната разговорна реч изрази 
като На ти, горо, говедо!; Дай си, мъжо, жената а ти се забий в гората, в които 
гората сякаш е загубила значителна част от своята сакралност.  

 
III.  Гората в народното творчество – приказки и народни песни  
Народното творчество е съкровищницата на всяка човешка култура, източник е 

на знанието, ценностите на нацията, изразител на разбиранията и вижданията на на-
рода относно заобикалящия го свят. В познатите ни приказки (Умното овчарче, Жи-
вата вода, Братът на чумата, Неродена мома и др. )гората е средището на мистич-
ни създания (и борил се юнакът насред гората със самодивите[4], на вили, самоди-
ви, на всяващи ужас опасни създания. Асоциацията, свързана с гората като простран-
ство на опасности, дом на смъртта, се обуславя от факта, че приказките са възприема-
ни като архетип на митовете, в които горските пространства са били обитавани от бо-
говете и са отъждествявани с отвъдното. Това е и причината поколения наред да се 
бояли от лесовете и страхът им се отпечатал в народните приказки. 

Според нас приемането на християнството оказва влияние върху начина на 
възприемане на горското пространство. От дом на смъртта, гората се превръща в чуд-
новата местност, населявана от отшелници и помощници. По-късно народните песни, 
разказващи за смели хайдути, разкриват пред нас отново една „жива“ гора, която е 
дом, майка, гостоприемен стопанин, другар, съветник: 
 
Горо-ле, горо зелена, не ми е пътя 
от тука,ала от тука ще мина,че 
имаш сянка дебела, че имаш вода 
студена  

                    „Гора и мома“[5] 

Разплакала се, море, гората, гората и 
планината, 
и на гората, море, листьето, и на полето 
тревата, заради Индже войвода 

         „Смъртта на Индже войвода“ [5] 
 

Допълнителен аргумент за възприятието на гората от българите и мястото й в 
народопсихологията им според нас внася богатата символика на всички онези еле-
менти, с които се асоциира в съзнанието на хората „пространството гора“ – дърветата 
(Пр. В славянската култура дървото се свързва със Световното дърво на живота и с 
представата за добро и зло. Дърветата присъстват в българския фразеология – стоя 
като дъб, букова глава и др.), животинският свят (Пр. като орел на мърша, връстник 
с орлите и др.), митичните създания, природните явления, а също така и запазилите 
се и до днес български традиции и обичаи, според които в определени дни от година-
та, чрез различни и специфични ритуали се отдава почит на гората. 

  
IV. Заключение  
От направения анализ на част от устойчивите словосъчетания и разгледаните 

примери от народното творчество, в които е зафиксиран начинът на възприемане на 
гората от българския народ, биха могли да се изведат следните изводи: 

Първо. Гората заема специфично място в културата, бита, традициите и психо-
логията на българския народ. Отношението на хората към гората и характерните кул-
турни символи са зафиксирани в езика и ясно отразени и съхранени във фразеологич-
ния фонд на българския език. 

Второ. Направеното изследване е показателно, че в народопсихологията на бъл-
гарите гората се възприема като специфична природна реалия, която се характеризи-
ра с многоликост и многозначност. За българския народ гората е място, което при-
съства в ежедневието на хората, място отдалечено от цивилизацията и нейните при-
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вички, неодушевен елемент от природата и същевременно одушевено същество с чо-
вешки характеристики – тя е съветник, помощник, свободолюбива, дръзка и непоко-
лебима. 

Трето. Фактът, че фразеологизмите, които съдържат компонент „гора“, преоб-
ладаващо са натоварени с положителна конотация води до извода, че гората в съзна-
нието на българите не се асоциира с мрачно, ужасяващо, потискащо и отблъскващо  
пространство.  

В допълнение направеното изследване показва, че представата за гората в съзна-
нието на българския народ е свързана със славянската митология, с фолклора, с исто-
рическите събития и приемането на християнската религия.   
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Abstract: In a world where technology nowadays plays an important part in most aspects 
of life, RUMA wants to empower people from middle to low class with technology. RUMA 
with its program Arisan Mapan develops a mobile application named RUMPI to ease the 
process of signing up as a member and as well as to buy products. Previously, most of the 
process is done with staffs on the field. Beside it takes lots of staffs, RUMA finds it 
inefficient. This study recovers some of the perspective from the RUMPI users through 
quantitative data collection method with 15 respondents spread across Jakarta. The 
majority of the people agreed that the choice of words is organized and it helps them to 
understand the mobile application easily. 86.7% agrees that the information provided is in 
accordance with expectation (how to be a member, address, how to purchase, what is the 
hotline/ service centre, etc). This is also very critical because RUMA has to make sure that 
the information provided has to be at least similar or above the expectation of the RUMPI 
users. Surprisingly, 1/3 of the survey thought that it is not easy to register on the mobile/ 
smartphone which also mean that they prefer to do the registration through offline/ hotline 
call. However, the differences among the identified studies in terms of settings, sample size, 
duration and quality have made it challenging to compare and synthesize the findings 
across the studies. The analysis, therefore, has led to limited conclusive results. Future 
research is needed to confirm the existing findings and address the fundamental questions 
of how the usage of RUMPI can make the registration of Arisan Mapan more efficient and 
also at the same time can attract more people to join this program and what else can be 
improved from the mobile application. 
 
Key words: technology, Arisan Mapan, mobile application 

 
 
Introduction 
Nowadays, with the increased competition, service quality has become a popular area 

of academic research and has been acknowledged as an observant competitive advantage 
and supporting satisfying relationships with customers (Zeithmal, 2000). Service quality is 
concepts that has aroused substantial interest and argue in research. There are difficulties 
defining and measuring it with no overall consensus emerging on either (Wisniewski, 
2001). Service quality has been defined as the overall assessment of a service by the 
customers (Eshghi et al., 2008), while other studies defined it as the extent to which a 

service meets customer‟s needs or expectations. Service is assumed to be quality when it 
consistently conforms to customer expectations (Asubonteng et al., 1996; Wisniewski and 
Donnelly, 1996). Parasuraman et al. (1985) argues that service quality is the measure of 
service delivered as against expected service performance.  
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With the increase in economic growth in Indonesia at this moment, it is also followed 
by the growth of public welfare. Economic growth is accompanied by rapid technological  
developments. However, the welfare of the people in Indonesia is not spread evenly, in the 
sense that there is a very wide gap between high-income people and low-income people. 
This might happen because the low income earners are not maximizing the existing 
technological sophistication. It could also happen because some community group does not 
have access to a particular type of technology. 

According to the data cited from Keminfo, per 2015, Indonesian internet users have 
reached 82 million people. With these achievements, Indonesia was ranked eighth in the 
world as a country with the most Internet users in the world. This is a positive trend that 
ought to be proud of. Of the 82 million Internet users, it is also found that 72.7 million are 
active users of the internet. 72 million people are active users of social media, where its 62 
million users, nearly 86%, access social media using mobile devices. They also found the 
data on the number of mobile phone users in Indonesia has reached 308.2 million people in 
2015. With internet users reaching 82 million people, go online is no longer an option but 
has become a necessity if one does not want to fall behind in all aspects of life, even more 
so if a business wants to survive and thrive in today's era. Social media will have an 
important role for the business because it was one of the main reasons most people connect 
to the internet. But in fact, only 11.0% of the total active internet users in Indonesia are 
optimally exploiting the use of social media platforms to do the activity of buying and 
selling online. This is unfortunate because the opportunity to generate additional income is 
not optimally used by internet users in Indonesia.  

PT RUMA, Rekan Usaha Mikro Anda is a technology-based entrepreneurial company 
founded by Aldi Haryopratomo back in 2009. PT RUMA has a social mission that aims to 
increase revenue, dignity and provide access to small entrepreneurs. RUMA guide and train 
the micro enterprises to be able to improve by introducing technology systems to support 
micro-enterprises. RUMA believe that they can develop small businesses and convince 
everyone to be able to have a small business and with the technological advances that can 
improve business performance and also quality of life. RUMA guides and trains micro 
entrepreneurs to be independent by introducing and developing technology-based business 
system that is easy to use by everyone. 

One of the products offered by RUMA is called as Arisan Mapan. PT. RUMA see that 
a lot of families who want to have good quality goods with reasonable price but they simply 
cannot afford them. The most common problem is the inability to buy certain goods in cash, 
the credit system is also often burdensome and the price of the desired goods can be very 
expensive. Because of this PT. RUMA came up with the idea of Arisan Mapan. Arisan 
Mapan is a form of gathering that helps and eases its members to buy goods, both in terms 
of price and in terms of logistics because the goods will be delivered to the front door of the 
members of the social gathering. At first, the goods that are offered to members of the 
social gathering are available in the form of a catalog that is published every three months 
and will be distributed to the heads of the gathering in Java and Bali. Type of installments 
is also divided into per week or per month, depends on the economic status of the members 
of the social gathering. The price of the products offered in the catalog of Arisan Mapan is 
certainly affordable. Slightly more expensive than a cash payment, but is less expensive 
compared to credit payments. 

As time goes by, PT RUMA that is known as a company that is always evolving 
dynamically, creates a mobile application named Rumpi. Rumpi was originally just an 
ordinary chat app. But by realizing the problems that occur in the field, PT RUMA find a 
way for the head of this social gathering to easily register their members. On the other 
hand, the online catalog is also provided, this becomes the answer to the bad distribution in 
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hardcopy catalogs that are frequently encountered in the field. Therefore the writer would 
want to do a research on the "Analysis of E-Service Quality and Unique Selling Proposition 
of a Smartphone Applicated ‘RUMPI’ Towards The Decision and Retention To Become 
Ketua Arisan”. It is important to measure if the features of the application RUMPI are 
beneficial and effective to create new customers. 

 

Research Question 
Are there any effect of E-service quality and the Unique Selling Proposition of 

smartphone application ‘RUMPI’ over the decision to become Ketua Arisan (Gathering 
Leader). 

 

Goals 
To determine whether there is any influence of E-Service Quality and Unique Selling 

Proposition of smartphone application ‘RUMPI’ over the decision to become Ketua Arisan 
(Gathering Leader) 

 

Methodology 
1. The method used in this research is descriptive analysis with associative research 

with quantitative data types. According Sugiyono (2006, p11) descriptive research is the 
method used to determine the value of an independent variable, either one or more variables 
(independent) without making comparisons, or connect with other variables. 

There are two types of methodology to collect data, namely qualitative and 
quantitative research respectively. Qualitative research is primarily exploratory research 
which is used to gain an understanding of underlying reasons, opinions, and motivations. It 
is also used to uncover trends in thought and opinions, and dive depper into the problem. 
Meanwhile quantitative research is used to quantify the problem by way of generating 
numerical data or data that can be transformed into usable statistics. It is used to quantify 
attitudes, opinions, behaviors, and other defined variables – and generalize results from a 
larger sample population. Quantitative data collection methods are much more structured 
than qualitative data collection methods. It includes various forms of surveys – online 
surveys, paper surveys, telephone interviews, etc. For author case, taking into account the 
concrete consideration, author considers quantitative method with descriptive analysis 
because first, it is more scientific, a large amount of data is gathered and then analysed 
statistically. This allows for very little bias, and if 100 researchers ran the analysis on the 
data they would always end up with the same numbers at the end of it. The researcher also 
has more control over how the data is gathered and is more distant from the experiment. 
The other reason why author does not use qualitative method is because most of the results 
come from the researcher’s interpretation of the data. This does not seem all that accurate – 
two different people looking at the same interview could interpret in two very different 
ways, depending on their mood, personality, upbringing, and a huge number of other 
factors. Therefore, author plans to realize quantitative method by developing questions 
distributed through mobile phone. 

According to Sugiyono (2006, p11) descriptive research is the method used to 
determine the value of an independent variable, either one or more variables (independent) 
without making comparisons, or connecting with other variables. 

The focus of this research was primarily to find out if there is any influence of e-
service quality and unique selling proposition of Smartphone application ‘RUMPI’ towards 
decisión to become a gathering leader (Ketua Arisan). A quantitative research will be 
conducted. This research wants to find out if RUMPI is more effective to use to créate new 
customer or not because existing traditional ways to approach customers on site are no 
longer appropriate due to the reason that it is costly and secondly there have been found 
many issues on site that would be easier to solve through the simplicity of technology. A 
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detailed questionnaire will be developed to aim at determining the effects e-service quality 
and unique selling proposition of RUMPI. Ten questions will be used. All of the questions 
will be presented to respondent on a 1-5 Likert scale. The research sampling method that 
will be used in this study is specified only to Arisan Mapan leaders across Java Island and 
Bali who have already downloaded RUMPI to obtain a more scientific result that could be 
used to represent the entirety of the population. The questionnaire will be distributed using 
mobile phone (google form) because besides they are already technology savvy, people in 
Indonesia are active mobile and internet users and it the most cheapest and flexible way to 
conduct a research. The questionnaire will require information about the socio-economic 
and demographic background of the Arisan Mapan leader. Most importantly, from each 
variable, some questions will also be made. For instance, to assess e-service quality, 
easiness to use and the responsiveness of the app RUMPI will be asked. For the unique 
selling proposition variable, the benefit and the range of the products offered will be asked.  

 

Structure  
From the beginning, RUMA relies on online and offline sales people in order to help 

and attract new customers to sign up as a member of Arisan Mapan. From the perspective 
of online salesperson, RUMA has what they called as ‘penyuluh online’ who have the task 
to explain in details about the program, either through hotline call or social media such as 
Facebook. These ‘penyuluh online’ are also responsible to help new customers sign up 
themselves and their members of at least four people. Offline sales people also do the same 
thing, except they do it on site and they are called as ‘penyuluh offline’. RUMA has 
spreaded its penyuluh offline throughout cities across Java and Bali island. They are also 
responsible to distribute the catalogs of Arisan Mapan to its members. RUMA found out 
that the production of the catalogs is very costly and the distribution system of the catalogs 
is still bad. Therefore, RUMA evaluates this problem and comes out with a new idea, a new 
innovation by creating an app which can be used both as a chatting app and as well as a 
mean to socialize Arisan Mapan in a better, more effective and less expensive way. This 
decision is also taken by looking at the fact that people in Indonesia is a very active internet 
users and as well as social media users. Indonesia has roughly 53,2 million active internet 
users in Indonesia which is 20.4% of the overall population in Indonesia of 260 million 
people, according to http://www.internetlivestats.com/internet-users/indonesia/.  

 

Results 
A review of the 15 questionnaire answers reveals that the majority of the people agree 

that the choice of words is organized and it helps them to understand the mobile application 
easily. This question was asked in order to investigate whether the choice of words are 
effectively understandable by the people because the majority of the target population of 
this Arisan Mapan program is those who come from middle-low class which makes 
simplicity and easiness to understand important. Only 13.3% of the survey disagree that the 
choice of words is easy to understand. Also the majority of the survey which is 86.7% 
agrees that the information provided is in accordance with expectation (how to be a 
member, address, how to purchase, what is the hotline/ service centre, etc). This is also very 
critical because RUMA has to make sure that the information provided has to be at least 
similar or above the expectation of the RUMPI users. Surprisingly, 1/3 of the survey 
thought that it is not easy to register on the mobile/ smartphone which also mean that they 
prefer to do the registration through offline/ hotline call.  

80% of the survey agrees that the presence of online catalog makes it even more 
interesting to follow because they can easily access it whenever they want to and can 
always check whenever there is an update about the online catalog. Even a bigger 
proportion 93.3% agrees that with the variety of products give them extra benefit since they 
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can choose from a larger product range to buy. 86.6% of the survey says that they consider 
to use RUMPI once they know that it is easy to use in order to register as a new Arisan 
leader. They also agree that the free to sign up and extra benefit for the leader policy 
becomes their consideration to join this program through RUMPI. 

Conclusions 
With RUMPI, users can not only use it as a chat app easily but users can also use 

RUMPI to sign up as a Arisan leader easily and even easier that doing it offline because just 
with a few clicks and data input, they can already be a part of Arisan Mapan program. This 
study was conducted only a few months after RUMPI was first launch. Given the rapid 
growth of learning technologies over the past few years, it is critical to build a foundation 
for our knowledge base that can make things more systematical. The analysis of the 
RUMPI research illustrates that the mobile application provides immense opportunities to 
attract more people to join this program and there are still very much improvements and 
developments that can be made through this RUMPI app. However, the differences among 
the identified studies in terms of settings, sample size, duration and quality have made it 
challenging to compare and synthesize the findings across the studies. The analysis, 
therefore, has led to limited conclusive results. Future research is needed to confirm the 
existing findings and address the fundamental questions of how the usage of RUMPI can 
make the registration of Arisan Mapan more efficient and also at the same time can attract 
more people to join this program and what else can be improved from the mobile 
application. 
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Abstract: The Progress in the development and miniaturization of digital computing 
technology enables the continued improvement of systems which are already in use today. 
The visualization of precise and accurate information on a car’s dashboard together with 
intelligent assists can help increase the efficiency and decrease the fatigue on the driver 
even if the car is technically outdated.  
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МОТИВАЦИЯ 

Бързото темпо на развитие размива границите между различните поколения тех-
ника. Преди края на експлоатационния си период вече съществуващата техника бива 
морално остаряла с няколко итерации. Добър пример за това са автомобилите. Добре 
подържан автомобил може да бъде използван над 20 години. В този период се появя-
ват множество развития и нововъведения, които повишават ефективността, динами-
ката и комфорта. Макар инженери и дизайнери да създават и развиват нови техноло-
гии, на тях им се налага да се съобразяват със законовите изисквания към новата тех-
ника. Тя е подложена на все по-строг контрол и ограничения както по отношение на 
икономия на енергия, така и в посока намаляване на вредните емисии и увеличаване 
на безопасността. Това означава, че някои решения ползвани в миналото нямат право 
да се ползват в актуална техника. Пример за това е дизайн за отварящи се фарове, из-
лизащи извън купето. Въздушното съпротивление, което създават, влияе негативно 
на аеродинамиката, увеличава разхода на енергия и представлява допълнителна опас-
ност в случай на сблъсък с пешеходец. Заради чарът и носталгията старите автомоби-
ли са все още в употреба. Друг допринасящ фактор е чисто икономически – много хо-
ра нямат достатъчна финансова възможност, за да си позволят модерен автомобил. 
Това обаче не означава, че не може да се модернизират. Създаването и монтирането 
на интелигентно дигитално навигационно табло може да повиши ефективността на 
съществуващ автомобил и да добави нови възможности. 

 
НАВИГАЦИОННИ ТАБЛА 

Към дадения момент съществуват два основни вида контролни табла за масова 
употреба – аналогови и дигитални.  

 

Аналоговите табла (Фиг. 1) разчитат на комбинация от механични и електрични 
импулси, за да получават и извеждат информация. Скоростомерът е свързан директно 
към скоростната кутия чрез жило и предавка с фиксирано предавателно число, което 
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пренася въртеливото движение към таблото. Там фино настроен магнит увлича 
стрелката в зависимост от скоростта си на въртене – колкото по-бързо се върти жило-
то, толкова по-далеч се отмества стрелката. За останалите инструменти се разчита на 
директен електрически сигнал от различни сензори разположени на ключови места 
по автомобила. Оборотомерът ползва директно импулс от комутатора на запалването, 
за да контролира две малки бобини, които действат като електрическо серво и местят 
стрелката в зависимост от честотата на получените импулси – с повишаване на често-
тата се увеличава токът към уреда и стрелката бива завъртяна към далечния край на 
скалата. За да се върне на нулева позиция се ползва фин пружинен механизъм. Уре-
дите за ниво на гориво и температура на охладителната течност работят на същия 
принцип, но вместо серия импулси получават електрическия сигнал в зависимост от 
съпротивлението на сензора. Общия и пълен пробег се измерва от серия зъбни колела 
зацепени заедно на една подвижна ос. Всяко колело има различно предавателно чис-
ло и когато първото направи пълен оборот премества второто с една позиция и така 
се предават километрите до достигане на 999999км общ пробег. След това по естест-
вен път се нулира. Отделен механизъм синхронизира текущия пробег и връща зъбни-
те колела в нулева позиция посредством натискане на бутон на таблото. Измамно 
просто изглеждащото аналогово табло представлява една сложна система. В нея има 
множество точки на потенциални проблеми напред във времето на експлоатация. По-
казанията на аналоговото табло са бавни за визуализация и със средна прецизност. 
 

 
 

Фиг. 1. Аналогово навигационно табло с класически дизайн  
монтирано през 90-те години в Тойота MR2 Turbo 

 
Дигиталните табла (Фиг. 2) са с доста по-опростено устройство, което може да 

бъде сведено до дигитален дисплей, микроконтролер и входно-изходен интерфейс. 
Макар че те също разчитат на различни сензори разположени из автомобила, могат 
да визуализират информация мигновено с различна конфигурация в зависимост от 
желания режим на работа. Също така могат да бъдат програмирани да изпълняват 
действия на базата на получените показания. Пример за това може да бъде наблюда-
ван във всеки модерен автомобил. В зависимост от желания режим на работа, спор-
тен или икономичен, таблото подава важната за случая информация и подсказва кога 
да се сменят предавки. Така се подобрява максималното ускорение и достигане на 
оптимална икономия на гориво или се  предотвратява превишаване на ограничението 
за скорост. Всички автомобилни производители настройват таблата на автомобилите 
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да показват 7~10% по-висока скорост на движение от реалната. Това се прави с цел 
повишаване на безопасността, намаляване на случаите за превишена скорост по не-
внимание и регистриране на по-висок пробег. Това създава усещането, че табелите за 
оставаща дистанция до дестинацията показват по-малко разстояние, докато в реал-
ност текущата скорост на движение е по-ниска от очакваната. В процес на реставра-
ция на 25 годишен японски спортен автомобил се стигна до разработката на собстве-
но подобрено навигационно табло, породена от проблеми в оригиналната система и 
високата цена за отстраняването им. 

 

  
 

Фиг. 2. Дигитално навигационно табло с модерен дизайн,  
монтирано на Lamborghini Aventador SV 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

За изпълнение се използва развойна платформа Arduino Uno, избрана поради 
ниската си себестойност и лекота за изработване на прототип. Микроконтролерът е 
ATmega328 с тактова честота 16MHz и 32KB памет. Регистрирането на текущата ско-
рост се реализира чрез GPS приемник с активна антена за усилване на сигнала. Това 
позволява получаване на допълнителна информация като курс на движение (посока и 
градуси), надморска височина, текуща географска позиция (дължина и ширина) и 
други функции. За извеждане на получената информация е използван дигитален TFT 
touchscreen екран с вграден видео контролер и допълнителен микроконтролер ARM7 
108MHz за обработка на изображения с памет 32MB за съхранение на графични еле-
менти. Захранване осигурява енергиен модул лимитиращ входящото напрежение от 
автомобила – 12-16V до безопасните за микроконтролер – 5V. Модулите комуники-
рат чрез два серийни порта – един хардуерен и един софтуерно емулиран. 

При включване на таблото екранът и GPS приемникът се активират моментал-
но. Благодарение на активната антена с усилвател, сигнал и местонахождение се ре-
гистрират за по-малко от 30 секунди. Приемникът праща суровата информация от 
най-близкия позициониращ сателит към ардуино микроконтролера. Информацията се 
обработва и разделя на няколко дискретни стойности, които се подават към екрана. В 
екрана активните елементи се обновяват и информацията се визуализира. 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 25

ТЕСТОВЕ И ПРОТОТИПИ 

На Фиг. 3 се вижда вътрешността на създадения прототип. В нея са отбелязани 
използваните модули. Импровизиран е корпус от картонена кутия с цел лесен достъп 
до компонентите. В сегашния си вид таблото представлява самостоятелна система, 
която използва единствено захранване от автомобила. Първата стъпка бе тестване на 
концепцията – създаване на портативна самостоятелна система, която може лесно да 
се интегрира в нужната среда. Това подчерта нуждата от антена с добър усилвател на 
GPS сигнала. Втората стъпка – до каква степен е реализирана надеждност установена 
чрез живи тестове. В продължение на над 1000км пробег при различни условия – 
градски, извънградски, тунели, гористи местности без свободен изглед към небето -– 
се наблюдава добра връзка със сателит при всички условия с изключение на тунели. 
Трета стъпка – оптимизиране на софтуерния код и подобряване на графичния дизайн. 
Тук се наблюдават лимитации на текущия хардуер, а именно – получаване на данни с 
по-висока точност и честота на опресняване налагат използването на приемник от по-
висок клас. В момента системата е способна да доставя данни на всеки 500 милисе-
кунди, като периодично прескача опреснителна стъпка заради ниската скорост на 
трансфер на информацията от приемника към ардуино микроконтролера. Понякога се 
наблюдава недостатъчно захранване подавано към екрана. Отстраняване на хардуер-
ните ограничения и добавяне на допълнителни възможности е обект на следваща 
стъпка на проекта. 

 

 
 

Фиг. 3. Общ изглед на работния прототип: 1 – Модул захранване; 2 – GPS приемник;  
3 – Активна GPS антена с вграден усилвател; 4 – Arduino Uno развойна платка;  

5 – TFT touchscreen екранен модул с вграден графичен процесор  
и допълнителен микроконтролер 

 
В момента таблото разполага с два основни екрана, на които се визуализира ин-

формацията. На първия (Фиг. 4) фокусът е върху скоростта и позицията на автомоби-
ла, като тя се изобразява с анимация и цифри. Втория екран (Фиг. 5) е фокусиран 
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върху текущото състояние на автомобила и е предвиден за спортно шофиране. Ско-
ростта се изобразява с цифри, а оборотите на двигателя с анимация. 

Таблото има функция да предупреждава за превишаване на ограничението на 
скоростта като сменя цвета на цифрите от бял на червен. Също така яркостта на екра-
на се регулира в два режима – дневен и нощен. По този начин се осигурява добра ви-
димост при силна светлина и не се натоварва излишно зрението на шофьора при сла-
ба светлина. Информация за надморска височина, текуща географска позиция и курс 
се получават от GPS приемника и се визуализират само на първия екран. Втория ек-
ран е в процес на разработка и показва само текуща скорост към дадения момент. 
Анимацията на оборотомера е симулирана на базата на отношението на оборотите на 
двигателя спрямо скоростта на автомобила в пета предавка. Чрез него се тества въз-
можността за бърза смяна на интерфейса и извежданата информация. За пълно из-
ползване на представените възможности се налага изграждане на двупосочен интер-
фейс между автомобила и таблото с цел постигане на пълна интеграция. 

 

 
 

Фиг. 4. Основен екран. Изобразява скорост, текущ пробег, направление в посока и градуси, 
надморска височина, състояние на GPS сигнал, сила на яркост в проценти 

 

 

Фиг. 5. Втори екран. Изобразява скорост, обороти на двигателя, 
 температура на охладителна течност, температура на масло,  

налягане на масло и количество гориво в резервоара 
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ИЗВОДИ И РАЗВИТИЕ 

В процеса на разработка стана ясно, че приложението на таблото може да бъде 
много по-широко от първоначалните очаквания. Когато развитието на основните 
функционалности на таблото приключи, то може да се ползва като интегрирана или 
самостоятелна система в автомобили, мотоциклети, плавателни съдове, роботи и до-
ри като команден център за автоматизация или контрол на помещения. 

Основното предназначение е събиране и визуализиране на телеметрични данни. 
За постигане на желаната функционалност, към вече работещия прототип, следва да 
бъде добавен интерфейс за комуникация. В зависимост от приложението може да бъ-
де аналогов или цифров. Цифровия интерфейс позволява лесна интеграция в по-нови 
автомобили използващи CAN (Car Area Network) протокол за комуникация. Аналого-
вия интерфейс позволява четенето на сигнал директно подаден от сензор. Таблото ще 
разполага с GPRS модул, благодарение на който събраната телеметрия може да бъде 
синхронизирана със сървър, на който да се следи статистика или да се подават коман-
ди. Отделянето на екрана ще позволи употребата ѐ като компактна система за съби-
ране на телеметрия. За пример – по този начин е възможно да се следи състоянието и 
позицията на робот от разстояние чрез GPRS връзка. Подпомагащ фактор за развитие 
са вече стандартизираните сензори и протоколи за комуникация използвани от раз-
личните производители. Това означава, че веднъж подготвена системата лесно може 
да се конфигурира за множество потенциални приложения. 
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1. Startup (стартиращо предприятие) е понятие, което тепърва ще бъде обект 
на разискване в правната доктрина и ще буди много правни въпроси във връзка с 
регулиране на отношенията, които възникват за осъществяване на дейността му. 
Интерес в настоящото изследване представляват трудовоправните отношения, в които 
встъпва стартиращото предприятие като работодател и правните проблеми, които се 
проявяват по повод възникването, изпълнението и прекратяването на тези отношения. 
Отговор на въпроса какво е Startup дава общоприетото определение на предприемача 
Стийв Бланк: [“Startup е временна организация, която е създадена с цел намирането 
на бизнес модел, който може да се възпроизведе и мащабира”]1. От това определение 
могат да бъдат извлечени основни белези на стартиращото предприятие. На първо 
място става ясно, че то е временна правно-организационна форма, представяща идея, 
успешното реализиране на която довежда съществени финансови резултати. На второ 
място е целта на предприятието, а именно: да създаде бизнес идея, която не е позната 
и реализирана на пазара и да я наложи. И на последно място тази пазарна ниша да 
има потенциал за голям икономически растеж. Друго определение дава  Адора Чанг – 
съосновател и главен изпълнителен директор на Homejoy, една от най-големите стар-
тиращи компании в САЩ  на 2013 г, който разглежда стартиращото предприятие като 
състояние на ума2. В тази дефиниция той възприема разбирането, че това състояние 
се проявява, когато амбициозни и креативни хора се присъединяват към една идея, 
материализирана в компания. Вземайки решение за създаването на тази компания, те 
изрично се отказват от стабилност в замяна на обещанието за огромен растеж посред-

                                                            

1 http://wakeupandstartup.com 
2 http://www.europartnersbg.eu/ 
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ством бизнес идея, която не е реализирана на пазара и съответно нейният успех не е 
гарантиран. 

Основните отличителни белези на стартиращото предприятие могат да бъдат оп-
ределени така: в основата му е бизнес идеята, която трябва да разчупва нормите, да е 
иновативна, да е способна да промени света и способността му да постигне финансо-
ви резултати бързо, като често това става в световен мащаб.  

Друга съществена особеност на start up е начинът му на финансиране. То се из-
вършва от бизнес ангели  (група от хора или един човек, които инвестират директно в 
нови бизнеси на ранен етап), както и от Фондове за рисков капитал или Акселатори 
(бизнес организации, които финансират избрани от тях проекти)3. В замяна на всяко 
финансиране основателите на стартъпа се лишават от част от своята компания, това 
се нарича „дялово инвестиране” и всички, които са финансирали бизнесидеята стават 
съсобственици на компанията.  

Спецификата на работата на стартиращото предприятие е, че тя винаги е за оп-
ределен срок като затова то няма време да обучава и преценява за дълъг период спо-
собностите на наетите работници или служители. Затова изборът на ползваните видо-
ве трудови договори в него и високата и доказана квалификация на екипа са важни, за 
да бъде постигната целта му.  

 
2. Пред стартиращото предприятие възникват въпросите за учредяване на 

трудови правоотношения и изпълнението на правата и задълженията по тях. Пробле-
ми за него като работодател могат да възникнат при избора на подходящ за целите му 
трудов договор. Видовете трудови договори, които се сключват от стартиращото 
предприятие са трудовите договори, уредени в действащото законодателство. Трудо-
вият договор по своята същност е писмено съглашение, сключено по волята  и с оглед 
интересите на работник и работодател. По силата на това съглашение работникът 
предоставя под наем на работната си сила за изпълнение на договорена трудова функ-
ция срещу възнаграждение4. В българското трудово право са уредени не малко видове 
трудови договори. Обект на настоящото изследване са видовете трудови договори, 
които биха били най-подходящи и кои не са в едно стартиращо предприятие. Поради 
огромния риск, който се крие за стартъп предприятието най-подходящ по мое мнение 
би бил трудовият договор със срок за изпитване в полза на работодателя или в полза 
на двете страни на основание чл. 70 Кодекса на труда (КТ). В договорения срок за из-
питване работникът и работодателят,  когато той е уговорен в  полза на някой от тях 
или в полза на двете страни, страната, която се ползва от този срок, може да прекрати 
без предизвестие и без мотиви, веднага. Този договор е окончателен като в рамките на 
договорения срок за изпитване страната, в чиято полза е уговорен има право да го 
прекрати без предизвестие и без основание.  

Друг вид трудов договор, който се налага в предвид спецификата на дейността 
на стартиращото предприятие, е трудов договор за работа през определени работни 
дни от месеца. Уреден е с разпоредбата на чл. 114 КТ. Страните в него договарят 
задължение на работника да работи не всеки ден, а в определени дни от месеца. Дни-
те, в които се изпълнява трудовата функция и разпределението на работния ден, се 
договарят изрично в трудовия договор. Трудовият договор  на основание чл.114 КТ би 
се наложил и с оглед оптималното разпределяне на работното време в стартиращо 
предприятие. Договорът за вътрешно съвместителство също би могъл да се наложи, 

                                                            

3   http://wakeupandstartup.com 
4   Мръчков В., Средкова К.,  Василев А., Коментар на Кодекса на труда, С, 2016 г.; 
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като той предполага наличието на вече сключен първи и основен трудов  договор със 
същия работодател. Този вид трудов договор се сключва на основание чл. 110 КТ и 
позволява изпълнение на трудовите задължения на работника във време извън угово-
реното по основния трудов договор работно време. Общо работното време и по двата 
договора не трябва да надвишава 48 часа седмично, а за ненавършилите 18 годишна 
възраст 40 часа седмично, заради предписанието на чл. 113 КТ. Договорът за вътреш-
но съвместителство би бил ефективен в едно стартиращо предприятие поради факта, 
че дава възможност по законен път да се намалят разходите за набиране на нови ра-
ботници и служители. Така работодателят ползва вече обучени при него, познати му 
със способностите си лица като е задължен да съобразява относно продължителност-
та на работата им, междудневната 12 часова почивка и седмичната почивка.  

До тук разгледахме видовете трудови договори, които биха били подходящи по 
мое мнение за сключване в условията на start up. Следва да разгледаме и трудови до-
говори, които не биха отговорили на спецификата на работа. Един от тях е трудовият 
договор за неопределено време, сключен на основание чл. 67 КТ. Често е неподходящ 
по мое мнение поради факта, че безсрочните договори по своята същност предпола-
гат една неопределена продължителност за работа. Докато работата в start up пред-
поставя срочен характер на трудовия договор, защото най-често тя е временна или 
краткотрайна по смисъла на чл. 68, ал. 3 КТ. Също трудности би създало и сключва-
нето на трудов договор за външно съвместителство на основание чл. 111 КТ.  Както 
трудовият договор за вътрешно съвместителство, така и този предполагат сключен 
първи и основен трудов договор и той също изисква работа извън работното време по 
основния трудов договор. Съществената разлика между трудовите договори за 
външно и вътрешно съвместителство е, че този за  външно съвместителство се сключ-
ва с друг различен работодател от този по основния договор и работата се извършва 
„вън” от помещенията на работодателя по основното трудово правоотношние. Бизнес 
моделът на стартиращото предприятие най-често се основава на собственост, патен-
ти, тайни рецепти, тайни формули, фирмена тайна, конфиденциалност и пр. Трудо-
вият договор за външно съвместителство създава предпоставка за тяхното разкриване 
от работника и препятстване по този начин на успешното реализиране на бизнес-
идеята на стартъп.  

Макар да не е невъзможно, трудно представимо би било по мое мнение сключ-
ване на колективен трудов договор на ниво бранш, отрасъл и по общини, който да се 
прилага по отношение на учредените със стартиращото предприятие трудови право-
отношения. Като основно затруднение според мен би било  продълждаващото във 
времето членство на работодателя в представителна работодателска организация, 
встъпваща като страна в колективен трудов договор. Тази продължителност на член-
ството е неподходяща заради временния характер на стартиращото предприятие и за-
ради уникалността на стартъп идеята. Няма пречка колективен трудов договор да се 
създаде  на ниво предприятие като неговите благоприятни условия се прилагат по от-
ношение на учредените трудови правоотношения. 

До тук разгледахме класическия модел на изпълняване на трудови задължения и 
функции от служители, с които стартиращото предприятие има сключен трудов до-
говор. Тъй като стартиращата компания не е обикновено започващо дейност пред-
приятие, то следва логично да си служи с иновативни, набиращи популярност методи 
за работа. Един от тях е краудсорсингът или crowdwork, е буквалния му превод е „ра-
бота на тълпата”. Краудсорсингът е вътрешен акт на компанията, с който се изместват 
функциите някога изпълнявани от служители, като се възлагат на  неопределен кръг 
от хора под формата на открита покана. Тази покана обичайно се извършва в интер-
нет. Чрез крадудсорсинга неограничен кръг от хора могат да създадат продукт, да гла-
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суват, да разрешат проблем, да предоставят свежи идеи. Въобще могат да дадат 
всичко на компанията, което дава и един служител5.   

Въпреки, че групата от хора, интересуващи се от работата в поканата и служите-
лите могат да изпълняват почти еднакви функции, то по различен начин се уреждат 
отношенията им с предприятието. Между служителя и компанията  е сключен трудов 
договор, а между неопределения кръг хора и компанията не. Тогава как би следвало 
да се уредят отношенията между стартиращото предприятие и групата от хора? В то-
ва отношение правната уредба мълчи. Няма как да бъде сключен трудов договор с 
неопределен кръг от хора, защото  трудовият договор на първо място е личен, а и не 
това е целта на компанията отправила публична покана6. Групата изпълнява трудови 
функции, но те не винаги са възмездни. Това зависи от платформата на краудкомпа-
нията. Много хора го правят за забавление, за развитие на нови умения, споделяне на 
знания и опит със заинтересования, лично предизвикателство към умението да се раз-
решават проблеми и куп други нематериални блага. Според проф. Дойблер същност-
та на краудсорсинга е нищо друго освен една транзакция на трудов продукт срещу 
пари7, мнение, което  споделям. Фирмите се обръщат към платформа и предоставят 
там предложение. Който  изпълни задачата Х получава за това определено възнаграж-
дение. Освен това няма ограничение в местоположението на  краудработника т.е. 
предимството се състои в това, че може да се наеме по-евтина работна ръка. Предвид 
възмездния характер на краудсорсинга проф. Дойблер разглежда правната връзка 
между предприятието и краудработника като трудов договор, тъй като в отношенията 
между тях доминира размяната на престации. По мое мнение основен критерии за 
сключването на един от двата договора е продължителността и характера на задачата 
в краудплатформата. Ако  задачата е системна, то най-подходящо по мое мнение е 
сключването на трудов договор с краудработника, защото той  е един продължаващ се 
договор, т.е. с еднократното изпълнение на трудовите задължения от работника тру-
довото правоотношение не се прекратява, то продължава. В случай, че задачата е ед-
нократна – сключване на договор за поръчка или изработка, защото при тях с  изпъл-
нението на предмета на договора правоотношението се прекратява.  

Най-общо казано при краудсорсинга е налице престиране на труд, дори и да е на 
доброволни начала. Това престиране на труд трябва да намери място в нормативната 
уредба в най-скоро време, защото краудсорсингът набира все по голяма популярност 
и нуждата му от нормативно уреждане ще става все по-голяма. При липсата на норма-
тивна уредба в настоящия момент този иновативен и ефикасен метод би намерил 
сериозни трудности относно приложението си.  

Като извод можем да заключим, че видовете трудови договори, които са уредени 
в действащия Кодекс на труда не отговарят напълно на нуждите на стартиращото 
предприятие. Временният характер на start up е предпоставка за законодателна промя-
на не само  в Търговския закон, но по мое мнение би могло да бъде обмислено уреж-
дане на нов вид трудов договор подобно на законодателния подход проведен при 
създаването на чл. 114а КТ относно извършването на краткотрайна сезонна селско-
стопанска работа за един ден8. Подходящо би било облекчаване на наемането на ра-
ботници – както при чл. 114а КТ т.е. да не се дължи от работодателя – стартиращо 
предприятие уведомление по чл. 62, ал. 3 КТ, да се облекчи прекратяването на трудо-
вите правоотношения.  
                                                            

5   Бошнакова Д., „Да направим събитие заедно с тълпата”; 
6   Мръчков В., Средкова К., Василев А., Коментар на Кодекса на труда, С, 2016 г.; 
7   Дойблер В.,  „Краудработници-защита извън трудовото право”; 
8   Мръчков В., Средкова К.,  Василев А., Коментар на Кодекса на труда, С, 2016 г.; 
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3. Според търговската практиката във Великобритания работниците в 
стартъп компаниите се делят на служител и независим изпълнител. Много стартира-
щи компании във Великобритания предпочитат наемането на независими изпълните-
ли, а не  на служителите. 

Предимството при наемане на независими изпълнители като цяло намалява раз-
ходите, защото работодателите не са длъжни да се съобразят с изискванията за запла-
ти и работното време. Независим изпълнител е всяко лице, което предлага и извършва 
услуги, упражнявайки професия или дейност. За разлика от служителите, независи-
мите изпълнители използват оборудване за своя сметка. Също така служителят за-
вършва работата си в съоръженията на работодателя и/ или по график, определен от 
работодателя като за извършената работа на лицето се заплаща месечно или час, а не 
в рамките на проекта. При независимите изпълнители работодателят изисква само 
определен резултат, той не се интересува и не упражнява контрол върху времето и 
начина за изпълнение на дейност. 

В България, подобно на независимите изпълнители във Великобритания, са обо-
собени определен кръг от лица, които упражняват свободни професии и са опреде-
лени изчерпателно в Закона за данъци върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). 
Предимство на наемането от стартиращо предприятие на лица, които упражняват сво-
бодна професия е, че те се самоосигуряват по смисъла на чл. 4, ал. 3, т. 1, 5, 6 от Ко-
декса за социално осигуряване (КСО). По този начин Start up намалява не малко свои-
те разходи. Друг плюс е, че рискът от погиване на предоставения за изпълнение на 
поръчката материал е върху изпълнителя, а при трудовия договор служителят не носи 
такъв риск.   

 

4. Като друг трудовоправен проблем пред стартиращо предприятие в 
България може да възникне съдържанието на трудовия договор в него. Основният 
проблем идва от това, че реализирането на бизнес идеята на старт ъп изисква макси-
мална популярност, т.е. търси световно признание. Затова старт ъп наема работници 
от всички краища на света, най-често онлайн, т.е. провежда видео интервюта както и 
прави подбор на евентуалните си служители чрез задачи и тестове в интернет.  Имен-
но от тук следва и голямата свобода при фиксиране на място на работа. В тази връзка 
се наблюдава все по-голяма тенденция към налагането на модела „домашен офис”. В 
България със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда  от 2011 г. е съз-
дадена уредба на трудовия договор за работата от разстояние, който цели да уреди 
възможност за страните в трудовото правоотношение да определят реда и условията 
за  работа от разстояние. Определяща особеност тук е използването на информаци-
онни технологии за изпълнението й. Под информационни технологии се разбира ра-
бота на компютър със софтуер, хардуер, с електронно запаметяващо устройство, 
включено в електронната мрежа, което позволява електронно изпращане на информа-
ция. Работата от разстояние има доброволен характер и тя не може да бъде налагана 
едностранно от работодателя. Друг отличителен белег е, че тя е работа, която се 
извършва „извън помещенията на работодателя”. Законът въвежда и възможност за 
работодателя и за служителя да предлагат преминаването от работа в място в поме-
щения на работодателя към работа от разстояние. 

Освен работното място като друг проблем в съдържанието на трудовия договор 
с едно стартиращо предприятие в България би могло да бъде и работното време. 
Важно тук е да се отбележи, че поради наличието на особения характер на работа в 
стартъп, работата изисква трудовите задължения да се изпълняват и след изтичане на 
работното време. Затова приложение намира ненормирано работно време на основа-
ние чл. 139а КТ, което се налага от стремежа за бърз и голям растеж на бизнес идеята, 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 33

но само когато това се налага от характера на работата съгласно разпоредбата на  
чл. 139а ал.1 КТ.   

Приложение намира и извънредния труд, уреден в чл. 143 КТ, което се налага от 
непрекъсваемия и бърз работен процес в стартиращото предприятие. То изисква пъл-
на отдаденост на своите служители и затова често им се налага да довършват работа 
извън работното си време в почивките. С цел по бърза реализация на пазара приложе-
ние намират и работно време с променливи граници на основание чл. 139 ал. 2 и ал. 3 
КТ и разпокъсаното работно време на основание чл. 139 ал. 4 КТ по отношение на 
трудовите договори на работниците в стартъп предприятията. При работното време с 
променливи граници работодателят определя времето, в което работникът трябва да 
бъде на работа задължително. Извън това време последният решава кога да бъде нача-
лото и края на работния ден. То се договаря задължително. 

 
5. Start up е термин, който набира все по-голяма популярност. Той е израз на 

модерната и иновативна мисъл. Символ е на промяната и на новото. В България има 
не малко стартиращи предприятия с вече постигнати успехи на световния  пазар.  Но-
вите нужди на обществото трябва да намерят израз в българската правна уредба. По-
ради това е налице необходимост от промяна в българското трудово законодателство 
изразена в уреждането на нов вид трудов договор, който изцяло да отговаря на особе-
ностите на работа в стартиращото предприятие. Трудности пред работодатели създава 
и уредбата на извънредния труд, затова е възможно да бъде обмислена промяна на ог-
раничените условия за полагането му, да се увеличи максималната му  продължител-
ност както и по лесен и актуален начин за отчитането му. Законодателят не трябва да 
остава безмълвен пред актуалните пазарни условия, налагащи регулирането на отно-
шенията по повод дейността на стартиращото предприятие. 
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Президентската кампания на Доналд Тръмп раздели не само американската на-
ция, но подобно на сеизмограф отчете явления, потвърдени чрез думите на културния 
антрополог Ивайло Дичев в едно интервю с Емил Георгиев: „Живеем в разпад, про-
дават ни страхове, ужас и отчаяние.”[1] Тя отрази  новото уродливо лице на света от 
времето на постистината и раздвижи сенките на националсоциализма от 30-те години 
на ХХ-и век. 

Политическите речи на Тръмп накараха мнозина анализатори да търсят симет-
рии с психологията на тълпите, която Хитлер прилага в своите речи. В есето си „Гер-
мания и германците” (1945) Томас Ман тревожно пита: „Как беше възможно дори 
позорно провалилият се националсоциализъм да си припише името „немско движе-
ние за свобода”, когато според всеобщото чувство подобен ужас не можеше да има 
нищо общо със свободата”. [2] Днес ние се питаме как може президентът да говори 
от името на прослойки, с които никога не е бил свързан  дори съсловно. И Тръмп, и 
Хитлер печелят тълпите, техният гняв и отчаяние, но преди всичко се възползват от 
тяхната манипулируемост. За низините Тръмп е реализация на самата „американска 
мечта”, преуспелият човек, мениджъра, ултрабогатият, слязъл направо от холивуд-
ските продукции. 

Историците и културолозите потърсиха генеалогии в историята и политиката, 
докато маркетинговите експерти прочетоха лозунга „Направи Америка отново 
велика” като прост маркетингов слоган, заковал общественото съзнание на малокул-
турната част на нацията. Дадена е думата на обикновения човек, утешен е носталги-
ка, задоволен е средният американец. Популизмът сработва, слоганът приканва към 
действеност, обща цел, реактивира решимост.  

Това, което фигурата на Тръмп допълни, е „отровната риторика” в президент-
ските избори, която днес се определя като „глобална тенденция към по-гневни и по-
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разделящи политики”. Тръмп се превърна в симптом на директно общуване с канди-
датите през социалните мрежи. Социологията се сблъска с Туитър и той я победи. 
Измамливият образ срива общественото доверие в американските масмедии и става 
ясно, че социалните медии получават приоритет – Тръмп поства веднага, той става 
творец на новините, които се транслират в студийни коментари в телевизии, анали-
тични статии в онлайн-сайтове и едва тогава – на следващия ден – в традиционните 
вестници. 

Социалните мрежи от лаборатории за общественото мнение се изродиха в ката-
лизатор на дезинформация и не-новини. Всеки нов коментар се мултиплицира от ме-
диите, за да се движат с бързината на новинарския поток. 

Тръмп си служи с консистентен стил, който ангажира потребителите по инти-
мен начин. Той е новият митологичен герой, който не спи и споделя с тях своите 
мисли и чувства, извинения, разяснения, контраатаки. Създавайки мрежа в социални-
те медии, той печели забравените, работниците, хората от ниските прослойки. Агре-
сивният му апел „Да направим Америка велика отново” или „Америка преди всичко” 
припомня зловещите лозунги „Велика Германия” или „Германия над всичко”. Подоб-
но на времето на нацизма, и тук се наблюдава отношение лидер – маси, които го про-
извеждат. Още Троцки е твърдял, че политическите мисли на фашисткия лидер се 
раждат като ехо от речта пред публика. 

Медиите заговарят за времето на Тръмп, характерно с бруталност, търгашество 
и презрение към установения ред. Това, което донесе със себе си президентът на 
САЩ, е насаждането на страх и параноична апокалиптика. Америка се оказа „об-
садена от престъпност, емиграция, тероризъм и нечестни търговски сделки”. 

Аутсайдерското му поведение, евтиният популизъм, клишетата от рода на „По-
литиците просперираха, изчезнаха работните места и фабриките затвориха врати” ни 
напомнят комунистическите плакарди и лозунги от 20-те и 30-те години на ХХ-и век. 
За това време Цветан Тодоров пояснява:„Комунистическите и антикомунистическите 
идеологии не са единствена причина за тези събития – важна роля в това отношение 
имат много други политически, социални, икономически фактори. Но това са идеоло-
гии, които насочват масовите страсти и предоставят аргументите за политическа ле-
гитимация, без които събитията нямаше да се случат.”[3] 

Въпреки умерения оптимизъм на отделни анализатори да го сравняват с Рузвелт 
и тезата му за „забравените американци”, с Никсън и „мълчаливото мнозинство”, с 
Рейгън и „възвръщането величието на нацията”, Тръмп е политик от ХХІ век във вре-
мето на глобализацията.  

Средният американски работник смята, че страната му принадлежи на народа, а 
не на политиците, свидетели сме на фрагментирана нация, упорито търсеща своя 
позитивен герой (дума, която американците обичат да употребяват). Горчивата исти-
на е, че президентският екип е от плутократи, милионери и милиардери – хора, силно 
зависими от корпоративни и лични интереси. 

Не може да не се отбележи, че Тръмп и цялата му кампания са медиен феномен – 
фигура, превзела екраните, част от американската митомания за преуспелия човек, с 
когото иска да се идентифицира американският работник, но медийното му поведе-
ние е характерно за телевизионен риалити формат. Медийните експерти коментират, 
че медиите и Тръмп са се разминали, журналистите не са разбрали посланията на из-
бирателите. Работещите в медиите са съсредоточени в Ню Йорк, Вашингтон и Запад-
ното крайбрежие. Това са градски тип хора, образовани, с либерална ориентация. Ни-
кой от тях не е взел насериозно проблемите на безработните от социалните низини на 
„ръждивия пояс” (поредица от щати с ръждясали и пустеещи предприятия). 
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Журналистите са вярвали, че в САЩ учтивостта и почтеността са част от пуб-
личността, а злобата и арогантността не могат да изтласкат някого към властта. Вой-
ната между кандидат-президента и американските медии като Телеканал на Фокс 
Нюз, „Ню Йорк Таймс”, „Вашингтон Поуст”, телевизионните компании СиБиЕс, 
ЕнБиСи, СиЕнЕн се основава на следните обвинения – Тръмп смята себе си за 
жертва, дискредитиран медийно чрез фалшиви новини, ненавижда продемократични-
те медии, определяйки ги като „врагове на народа” (ние от Източна Европа добре 
знаем какво означава това комунистическо клише). Но Тръмп воюва с авторитетните 
медии, а защитава социалните. Според него те са „поразително и полезно изобрете-
ние”, защото му помага да печели привърженици без медиатори.[4 ] 

С помощта на съветници Тръмп поства по един или друг въпрос, който е недо-
статъчно обяснен и коректно предаден. Милиардерът и медиите са дълбоко свързани 
от 2004 г., когато стартира риалити шоуто „Стажантът” (The Apperentice), в което 
Тръмп търси мениджър за една от компаниите си, през 2015 г. телевизия ЕнБиСи 
съобщава, че водещ на шоуто става Арнолд Шварценегер. 

Социалните мрежи приютяват възванието на Тръмп, той използва Facebook като 
телевизионен канал с 14 милиона потребители и го превръща в инструмент за кон-
такт с милиони свои съотечественици. Клиповете от кампанията му, качени в мрежа-
та, регистрират няколкостотин милиона прочитания. Тръмп е велик манипулатор на 
медиите, който познава отвътре шоубизнеса, скандалите му носят популярност, съз-
дават ядро от фенове, които споделят клиповете и речите му.  

Именно социалните мрежи внушават, че това са мисли на средностатистическия 
американец. Тръмп е медиен субект, използващ умело медиите, превърнат от тях в 
еталон, когато говорим за лична марка. Той е получил над 3 млрд. долара в „без-
платна” реклама по телевизия, Интернет, радио, печатни издания. За да бъде гледан 
по телевизия и компютър, той залага на нещо, което не е практикувано – скандали и 
конфронтации, които медиите размножават, защото това повлиява на рейтингите им. 

Така той се прицелва в мита за „забравеният американец”, както и чрез тактика-
та  Защо? (е нужна промяна) и Какво? (иска да промени и да постигне). Това може да 
бъде лесно обяснено като маркетингова стратегия. Необразованият избирател се 
интересува от горните два въпроса, а не от въпроса „Как” (за него Тръмп има прост 
отговор: „Просто ще го направя”). 

Друга тактика са речите му (по пет на ден), за които Тръмп е вземал по един 
милион долара на час. Това, което внушава на американската нация, е ентусиазма, че 
ще бъдат велика страна с помощта на предприемача. В американската история това 
ще остане като кампания, спечелена от социалните мрежи. 

Лингвистите забелязват, че езикът на Тръмп отговаря на неговия суперконсер-
вативен начин на мислене: „Кръв, войни и вдовицата на един загинал войник”, ме-
диите размножават тези словесни образи и облъчват обществото с негативизъм, екст-
ремални нагласи и омраза към различните. 

Той изобретява собствен социолект – смесица от дебелашки хумор, скверносло-
вия, лозунги и проклятия. Получава се своеобразно брандиране (риторика на изключ-
ването). 

Културните антрополози са склонни да разглеждат епохата на постистината ка-
то рефлексия на американската контракултура. Американските 60-те раждат феноме-
на „контракултура” – движение, родено от политическите, социалните и културните 
проблеми на епохата. Бунтът на младите е срещу „американската мечта”, конформиз-
ма и консумативния начин на живот. Историческият контекст я дописва чрез недо-
волството от войната във Виетнам, расовата дискриминация, ядрената заплаха, неза-
читането на женските права, хомофобията (1955-1968), период, характерен с походи, 
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масови движения, стачки, сблъсъци с правителствени сили. Емблематични стават фи-
гурите на Мартин Лутър Кинг, Малкълм Екс и боксьорът Мохамед Али. Кристофър 
Лаш в книгата си „Бунтът на елитите” заговаря за „изменящата се класова структура 
на Съединените щати”.[5]  

Радикалните 60-те водят до дисквалифициране на идеята за истината, предста-
вена като фикция в служба на опазване на обществения ред. Една симбиоза между 
Маркс и Фройд нахлува в социалните науки и обявява, че ще „деконструира” знание-
то. Книгата на Теодор Розак „Създаването на контракултурата” (1970) очертава прог-
рамата на цяло едно поколение, решило да промени ценностната система на общест-
вото, отказало се от обвързване със социалната условност, отървавайки се от всеки 
свръхаз. Център става Чикагския университет със своите теоретици Лео Строс и 
Алън Блум. Ако пресечем времето, ще видим, че Тръмп прилага технологията на 
контракултурата парадигматично, преобличайки дрехата на водач на простолюдието, 
служейки си с брутален и груб език.[6]  

Тръмп прави завой от западната политика и ценности, иска да се намалят сред-
ствата, които САЩ отпуска на НАТО, прави сексистки изявления срещу жените, обя-
вява се против абортите, подкрепя притежаването на огнестрелно оръжие, одобрява 
смъртното наказание, депортирането на нелегалните имигранти, пледира за задължи-
телна регистрация на мюсюлманите н САЩ. 

Задълбоченият анализ сочи, че в  ХХІ-ви век  в Америка е видимо разочарова-
нието от двете големи партии – демократи и републиканци, дефектите на демокра-
цията и остарелия механизъм на избирателната колегия, а в Европа постистината сри-
ва авторитета на европейските институции, дискредитира евроатлантическите цен-
ности и налага фалшива представа за световните събития, защото произхожда от не-
авторитетни и непроверени източници.  

Явлението Тръмп остро поставя въпроса за медийната култура, за това как тряб-
ва да се отнасяме към медийните конструкции и пейзажи, компетентно да защитава-
ме своя избор, който подобрява или влошава живота ни. Първата крачка е да знаем 
кой е адресантът на медийното съобщение и какъв вид реалност създава самото съоб-
щение, адекватен ли е образът спрямо реалността. Ние като медийни потребители 
трябва да съзнаваме кои разкази не трябва да бъдат съобщавани, чии интереси об-
служва медията, какви са в същността си корпоративните медии. 

Днешните медийни експерти въвеждат в училищата медийната грамотност, за-
щото само този, който е медийно образован, е в състояние да различава фалшивата 
новина от истинската, но най-вече – той трудно може да бъде медийно манипулиран. 

Именно президентската кампания в САЩ показа как социалните мрежи изоли-
рат своите потребители в „информационни балони”. Защо именно те са изложени на 
измама, медиевизирани митове, слухове, конспиративни теории, откровени лъжи. 
Особеното е, че целият мътен информационен поток смесва надеждна информация от 
независими източници и фалшиви такива, а истината трудно се филтрира, дезинфор-
мацията се припознава като истинска. 

Въпросът, който всички си задават, е дали дигиталната информация и агресив-
ните й атаки не са повлияли сериозно на президентските избори в САЩ, като и на 
други политически процеси в Европа и света. Виртуалната реалност роди измамни-
чески сайтове, които със смайваща бързина разпространяват слухове и конспиратив-
ни теории за повлияване на общественото мнение – социални ботове, фалшиви 
акаунти, контролирани от софтуер, наподобяващи истински хора и печелещи влия-
ние. Онлайн инструменти за идентифициране на ботове разкриват организирани кам-
пании за манипулации по теми – Брекзит и онлайн коментарите преди изборите за 
президент на САЩ. 
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Самата плътна структура на Мрежата предполага, че в даден социален кръг 
всяка дезинформация се мултиплицира. Вътре, в информационния „балон” всеки е 
избирателно изложен на информационен поток, съобразен с идентитета му. Наблюда-
ва се споделяне на предразсъдъци, нагласи, без понякога да се прочита самото съдър-
жание.  

Мрежата не е ефективна да разпознае достоверна спрямо изфабрикувана инфор-
мация. Консервативно настроените могат да четат, че Папата подкрепя Тръмп, а ли-
бералните – че одобрява Хилъри Клинтън, без да си дават сметка, че Папата е пред-
ставител на духовната, а не на светската власт и не подкрепя никого.  

Наблюденията на мрежите показват, че дезинформацията е също толкова споде-
ляна, колкото и истинските новини. Самият Тръмп обвинява американските медии в 
разпространяване на фалшиви новини за него. Той посочва авторитетно издание като 
„Вашингтон Поуст”, в което се публикуват материали с цел накърняване на имиджа 
му. 

Онези, които Тръмп не може да манипулира и са негови истински противници, 
са интелектуалните елити в САЩ и по света. Той успя да насочи срещу себе си 
единайсет Нобелови лауреати, носители на престижни премии, членове на академии, 
университетски преподаватели от престижни университети, писатели, актьори и из-
вестни имена от музикалния и шоубизнеса. Става ясно, че Тръмп не е техния прези-
дент.  

Това, което взриви интелектуалните кръгове, е президентският указ за ограни-
чаване приема на бежанци. Интелектуалците подписват петиция, определяйки указа 
като дискриминационен, противоречащ на националните интереси на САЩ, удар 
върху студенти, учени и членове на международната научна общност. Походът на 
Тръмп срещу интелектуалците беше окачествен като „революцията на Тръмп срещу 
интелигенцията” и припомни за репресиите на Сталин срещу руските интелигенти. 
Тръмп в предизборните си речи говори как ще разруши елита и статуквото. Но най-
вероятно под тези две понятия той разбира единствено и само интелектуалците. В 
САЩ ясно се оформя двубой между интелектуални и бизнеселити.  

В България определени интелектуални прослойки създават анти-Тръмп общест-
ва и това е обяснимо, като се знае колко чувствителни са източноевропейските инте-
лектуалци по въпроса за тежките тоталитарни репресии върху тях в продължение на 
четиридесет и пет години. 

Една от критиките към Хилъри Клинтън е, че тя не е била достатъчно настоя-
телна и директна за това колко неподготвен и зле информиран е Доналд Тръмп. Тя 
води кампанията си твърде интелигентно, меко, елегантно, докато опопентът й – ряз-
ко, грубо и брутално е настоявал върху едно – че Хилъри е политик, който не разбира 
от работата си.  

Съвременните американски медии тънко анализират двете начала в тази кампа-
ния – изкусният политик Хилъри Клинтън, една от иконите на политическия живот в 
Америка, лидерът на преуспелите жени, съпруга на екс-президент, държавен секре-
тар в екипа на Обама, зад която стоеше цяла мислеща и интелектуална Америка.[7] 
Тръмп символизира другото начало на Америка – рязко, рационалистично, прагма-
тично и в определени аспекти – грубовато. Той представлява Америка на бизнеса, на 
корпорациите, на милиардерите, на строителните предприемачи. Така двете Америки 
се срещнаха, сблъскаха се и се разминаха. Остана единствено ехото на ненавистта, 
омразата и страха.  

У нас в социалните мрежи отехтява национализъм, расизъм и ксенофобия, 
голяма част от медиите следва не самите новини, а страховете на хората. Всяко раз-
личие – етническо, политическо и културно – е посрещнато враждебно. 
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Епохата на Тръмп, на Брекзит, на постистината разлюля света в своята несигур-
ност, конструира гротескната картина на уличен театър, на улична разюзданост и 
размножи хейтърските езици, а медиите все по-често не обясняват света по критичен 
начин, а следват това, което хората искат да чуят. 
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В т о р а  н а г р а д а  
 
Abstract: Прогнозирането на динамични финансови редове изисква използването на 
разнообразие от финансови модели, базирани върху статистиката, иконометрията 
и теорията на вероятностните. Нищо не съчетава по-добре описаните направле-
ния в науката от Монте Карло симулацията, чиято популярна функция е именно 
това – да позволява прогнозирането, чрез извеждане вероятностното разпределе-
ние на очакваните данни. 
 
Key words: Вероятностно разпределение, логаритъм, експонента, случайно число, 
Монте Карло симулация 
 
 

В съвременния динамичен свят е налице необходимост от добро познаване на 
пазара и събитията, които оказват влияние върху цената на акциите. Информацията, 
която може да бъде получена от историческите стойности, представя въздействието 
на процесите на капиталовия пазар. Важна предпоставка при вземането на инвести-
ционно решение е моделирането на прогнозна оценка за бъдещ период, като се взема 
под внимание представянето на компанията в предходен период. С развитието на 
финансовата теория и появата на множество модели за оценка, а изборът на даден ме-
тод е от ключово значение за последващите резултати. Един от най-разпространените 
методи за прогнозиране е използването на Монте Карло симулация, която генерира 
голям брой възможни сценарии, които от своя страна натрупват количествена ста-
тистическа извадка за прогнозиране на крайните резултати. 

 

Обект на изследване на настоящата разработка е приложението на Монте 
Карло симулация на цената, доходността и риска на български публични компании. 
Предмет на изследването са петте акции, които съставят индекса SOFIX с най-
големи тегла, като това са Софарма АД, Първа инвестиционна банка АД, Химимпорт 
АД, М+С Хидравлик АД и Монбат АД. Целта на изследването е да се установи 
приложимостта на метода (модела) Монте Карло за прогнозиране на цените на ак-
циите на компаниите.  

В предходни авторови разработки основен акцент в изследванията е историчес-
кото представяне на инвестициите (инвестиционните активи) и резултатите от тях 
след определен период от време. В разработката „Приложение на модерната порт-
фейлна теория на германската фондова борса“ се конструират пасивни портфейли с 
акциите, съставящи индекса DAX и тяхното представяне през 2013 и 2014 г. Послед-
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ващите изследвания включват извършване на ретроспективен анализ на два регио-
нални индекса – SeeLinX и SeeLinX EWI и представяне на историческите им ре-
зултати. 

При вземане на инвестиционно решение важна роля има както историческата 
цена, респективно доходност, така и очакваната. Причината е да се обхванат събития-
та, които се случват на капиталовия пазар и да се установи влиянието, което същите 
оказват върху компаниите. Възможен начин за прогнозиране на очакваната цена 
(доходност) е използването на модели за тяхната симулация, които биха дали прог-
нозни стойности за бъдещето. В практиката един от най-популярните и използваните 
модели за прогнозиране е Монте Карло симулацията. 

Монте Карло симулацията представлява специфичен модел за прогнозиране, 
който се основава на генерирането на случайни числа, с помощта на които да се изве-
дат очаквани статистически възможни бъдещи стойности, на база на представянето в 
предходни периоди. Моделът възниква като част от свръх секретен военен проект 
наречен „Монте Карло“, а за негови създатели се считат американските математици 
Джон Нойман и С. Улам (1949 г.). 

Посредством Монте Карло симулацията е възможно оценяване на риска чрез 
генерирането на вероятностно разпределение от възможните резултати, които могат 
да се реализират, на база влиянието на различни фактори. Моделът се характеризира 
с неопределеност, отразена чрез случайни числа, изменящи се в определен диапазон 
(граници), на база разпределение на вероятностите им по даден начин. Чрез прилага-
не на симулацията е възможно генерирането на различни сценарии, които се базират 
на допускания за начина, по който ще бъде получено разпределението на бъдещите 
стойности. За реализация на модела е използвана средата в Microsoft Excel като са 
приложени определени функции, които предлага софтуера. 

Монте Карло симулацията позволява да се вникне в същността на процеса, да се 
визуализират възможните изменения, да се представи начина, по който си взаимо-
действат различните компоненти на модела, да се установят възможни проблеми и 
др. Моделът се счита за универсален метод и един от най-точните методи за оценка 
на пазарния риск, тъй като при него се представя пълната негова картина, на база 
приложението на различни теоретични вероятностни разпределения. 

 

Важен етап от модела е конструирането на вероятностно разпределение, което в 
разработката се приема за нормално, с цел проследяване на резултативните вероят-
ностни разпределения на анализираните показатели. За да бъде едно разпределение 
нормално, то трябва да отговаря на следните условия: 

 стойностите най-близо до средната да са с най-голяма вероятност за реализа-
ция, докато с отдалечаването от нея, вероятността за реализация на стойнос-
тите да намалява; 

 стойностите да са разположени на еднакво разстояние около средната, за да 
бъде разпределението симетрично. 

 

За извършване на симулацията е необходимо изчисляването на средната и стан-
дартното отклонение на вероятностното разпределение на цената (доходността). 
Теорията изисква използването на доходността вместо цената от статистически съоб-
ражения. Причината за това е, че използването на цената не е коректно, тъй като 
симулираните цени ще се разполагат в границите на изменение на цената (стохасти-
чен процес), без да следват нейния тренд (детерминистичен процес). Независимо от 
това, разработката си поставя за задача да приложи Монте Карло симулацията и за 
цените, за да се представи с резултати защо същото е неправилно. 
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За целите на изследването се използват цените на Първа инвестиционна банка 
АД, Софарма АД, Химимпорт АД, М+С Хидравлик АД и Монбат АД за период от 1 
година. Доходността се изчислява чрез натурален логаритъм на съотношението нас-
тояща спрямо предишна цена. За разпределенията от цени и доходности на компа-
ниите се изчисляват средна и стандартно отклонение, с помощта на които в последст-
вие да се симулират очакваните цени, респективно доходности. 

Същинската симулация (в среда MS Excel) започва с генерирането на случайни 
числа, чрез функцията RAND. Функцията генерира случайни променливи в диапазо-
на между 0 и 1 като същите се променят при всяка рекалкулация. Така получените 
случайни числа са всъщност кумулативните вероятности, които цената (доходността) 
би реализирала в бъдещето. За да се трансформират същите в цени (доходности) се 
използва функцията NORM.INV, която в нормалния случай би трансформирала веро-
ятностите за реализация на дадена стойност в самата стойност (където обратното 
действие е всъщност изчисляването на вероятността на стойността чрез функцията 
NORM.DIST). За приложението и на двете функции са необходими средната и стан-
дартното отклонение на разпределението от стойности, които са предварително кал-
кулирани чрез функциите AVERAGE и STDEV.S. 

На база генерираните случайни числа, за които се прави допускане, че са куму-
лираните вероятности за реализация на дадени стойности на цената (доходността). В 
последствие те се трансформират в действително симулираните стойности на цената 
(доходността). С това Монте Карло симулацията е завършена, без значение дали ста-
ва дума за симулация на цената или доходността. Необходимо е доходността да се 
трансформира в цена, на база действието обратно на логаритмуването, а именно кал-
кулирането на експонента. В случая, експонентата на доходността, е именно цената. 
В MS Excel същото става чрез функцията EXP, която приложена за доходността дава 
индексираното изменение на цената при база единица.Умножението на същото „ин-
дексирано изменение на цената“ с последната цена дава новата симулирана цена. 

Следващото действие представлява многократно повторение на всяка от двете 
симулации с цел генериране на множество от случаи, всеки от които описва реализа-
цията на цената в бъдещето. В разработката броят симулации, който се прави е 
10 000, за периода до 30.04.2017 г. По този начин получените резултати при всяка 
симулация ще са различни и сценариите, които ще се генерират, ще имат съществени 
различия. Те дават повод за размисъл в какви възможни граници ще се движи цената 
и каква ще е тенденцията им в бъдеще. 

Преминавайки към емпиричното представяне на самите Монте Карло симула-
ции – на цената и на доходността, се забелязва разлика още при вероятностните им 
разпределения. Фигура 1 представя разпределението на цената на Софарма АД, което 
макар и нормално е частично. Причината е, че цената има лог-нормално разпределе-
ние (от където произтича и необходимостта за калкулиране на доходността, като лог-
нормална на цената), същото е и частично, и несиметрично (в частта в дясно спрямо 
частта в ляво). Цената на акциите на Софарма АД се разпределя между 2,50 лв. и  
4 лв., като вероятността за реализация на всяка цена е различна. Аналогична е ситуа-
цията и при другите компании. 
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Фиг. 1. Частично вероятностно разпределение на цената на Софарма АД 
 

На фиг. 2 е представено вероятностното разпределение на доходността на 
Софарма АД, което всъщност е същинско нормално разпределение. При тълкуването 
на резултатите от Монте Карло симулацията е рационално и по-надеждно използва-
нето именно на доходността, поради нормалното ѐ вероятностно разпределение. Съ-
щото се вижда ясно на фигурата, показваща симетричната и цялостната ѐ форма. 
Известно е, че делът от площта под нормалната крива съответства на вероятността 
дадена стойност на случайната величина да се намира в определен интервал. Преве-
дено в числа същото означава, че вероятността дадена стойност да е в нормално раз-
пределение, в диапазон от ±3σ е 0,9973 или 99,73%. От посоченото следва, че вероят-
ността за правилно симулиране на цената е много по-висока, когато се основава на 
нормалното разпределение, каквото има доходността. 

 
 

Фиг. 2. Вероятностно разпределение на доходността на Софарма АД 
 

Макар двете вероятностни разпределения да са достатъчен аргумент срещу из-
ползването на цената като променлива, която да се симулира, Монте Карло симула-
цията продължава и с цената, и с доходността, за да се представят нагледно различия-
та. На фигура 3 са представени две симулации – на цената и на доходността. Както 
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може да се види, проблемът е налице, когато при симулиране на цената диапазонът 
на изменение е целия наличен диапазон на цената, плюс частта от частичното разпре-
деление на цената, която липсва в същото (симулираните цени под нивото от 2,55 лв.). 

 
 

 
 

Фиг. 3. Симулация на Софарма АД чрез цената и чрез доходността й  

 
Теоретичното обяснение, както стана дума, е не само в частичността на разпре-

делението на цената, но и в спецификата че същата е детерминистична, а не стохас-
тична. Доходността като стохастична може да се симулира, респективно трансформи-
ра в „по-правилна“ цена от симулираната чрез самата нея. 

На фигура 4 са представени границите, получени на база максималните и мини-
малните симулирани стойности от 10 000 симулации. В случая става дума единствено 
за Монте Карло симулация чрез доходността. Както може да се види, очакването е 
много по-голямо за отклонение в положителна, отколкото в отрицателна посока. 
Причината е асиметричното вероятностно разпределение на доходността.  

 

 

Фиг. 4. Диапазон от 10 000 симулации на Софарма АД 
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В резултат на извършеното изследване са изведени следните изводи: 
 Посредством Монте Карло симулацията е възможно оценяване на риска чрез 

генерирането на вероятностно разпределение на прогнозираните стойности. 
Чрез нея е възможно също генерирането на различни сценарии, базирани на 
допускания за това какво ще бъде разпределението на очакваните стойности. 

 От статистическа гледна точка е доказано, че използването на цената не е ко-
ректно, а трябва да се използва доходността. Основната причина за това е, че 
симулираните цени се разполагат в границите на изменение на цената (сто-
хастичност), без да следват нейния тренд (детерминистичност). 

 За симулирането на очакваните цени, респективно доходности, е необходимо 
да се изчислят средната и стандартното отклонение за разпределенията от 
цени и доходности на компаниите. 

 Симулираните от модела кумулирани вероятности за реализация на дадени 
стойности на цената (доходността) се трансформират в действително симу-
лираните стойности на цената (доходността), но е необходимо допълнител-
ното трансформиране на доходността в цена, на база действието обратно на 
логаритмуването, а именно калкулирането на експонента. 

 При емпиричното представяне на Монте Карло симулациите – на цената и на 
доходността, се забелязва разлика още при вероятностните им разпределе-
ния. Разпределението на цената на Софарма АД, както и на останалите ком-
пании се определя като частично нормално разпределение, заради лог-нор-
малната природа на разпределението на цената. Затова, при тълкуването на 
резултатите от симулацията е рационално и надеждно използването на до-
ходността, поради нормалната природа на вероятностното ѐ разпределение. 

 При извършването на симулации и на цената, и на доходността се установи, 
че цената се изменя в целия наличен диапазон на цената, плюс частта от час-
тичното разпределение на цената, която липсва в него – симулираните цени 
под нивото от 2,55 лв. 

 Границите на прогнозните стойности на цената са получени на база макси-
малните и минималните симулирани стойности от 10 000 симулации чрез до-
ходността. Доказано е, че очакването е много по-голямо за отклонение в по-
ложителна, отколкото в отрицателна посока, а основната причина за това е 
асиметричното вероятностно разпределение на доходността. 

 Моделът Монте Карло е приложим за прогнозиране на цените на акциите на 
компаниите, а неговото приложение се улеснява от възможността за използ-
ване на определени функции, които предлага Microsoft Excel. 
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Abstract: В настоящата публикация е представена реализация на лазерен проектор 
на текст. Физическата му част представлява октограм, принтиран на 3D принтер 
с 8 панели с вградени огледала, мотор с 3D принтирана стойка, сензор за отброява-
не на оборотите, лазер в кутия, отпечатана3D принтер, платка с микроконтролер, 
който управлява системата. При завъртане на огледалата се изобразява предва-
рително подадения му от C# приложение текст. 
 

Keywords: лазерен проектор, текст, 3D проектиране и принтиране, контролер, 
ръчно изработена и проектирана платка, C# приложение, фърмуер, лазер. 
 
 

1. Въведение 
 

Лазерният текстов проектор се състои от няколко компонента – въртяща част, 
платка, контролираща въртенето на двигателя, и обработване на текстовото съобще-
ние, приложение написано на програмен език C#, което служи като интерфейс за по-
даване на съобщение за изобразяване. Основното приложение на този прототип е в 
рекламната област. Поради възможността на микроконтролера да записва подаденото 
му съобщение в паметта, системата е независима от външни източници и след първо-
начално зареждане на текст, тя може да работи самостоятелно, изписвайки вече запа-
метеното съобщение. 3D проектираните и принтирани на 3D принтер части, както и 
проектираната и ръчно изработена платка правят конструкцията уникална, единстве-
на по рода си. 

 

2. Хардуерна част 
Компонентите участващи в хардуер-

ната част са следните (фиг. 1, фиг. 2): мо-
тор с въртяща се част, октрограм, принти-
ран на 3D принтер, 8 панели с огледала, 
които са плътно залепени за октограма 
под различен специфичен ъгъл, с помоща 
на гайки и пружини, поставка с крачета, 
върху която стои цялостната конструк-
ция, амортизирана с материала, поглъ-
щаш вибрации и пружини, ръчно израбо-
тена платка (фиг.3), на която основната ѐ 
част е микроконтролер от семейството 
PIC на Microchip, а именно PIC18F4620. 

 

Фиг. 1. Основни хардуерни компоненти 
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Фиг. 2. Дизайнът на текстовия проектор 
  
 
 

 
 
 

Фиг. 3. Управляващата платка 
 

 

Модул за външно захранване на цялата система допълва управляваща платка 
(фиг.4). Той е снабден от потенциометър, чрез който е възможно да се управляват 
броят на завъртанията (оборотите) на двигателя.  
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Фиг. 4. Модул за външно захранване Фиг. 5. Изчистен вид 

 
                                                         

3.  Фърмуер и софтуерна част 
Фърмуерът представлява програма, написана на програмния език С в програ-

мата PIC C Complier. Самата програма приема като масив съобщението, което му се 
изпраща по сериен интерфейс (чрез серийна комуникация) от интерфейсното прило-
жение и го преобразува, като за целта използва ASCII кодовете на изпратените му 
символи. 

 

Фиг. 6. представянето на символи във фърмуера 
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След преобразуване на съобщението се стига до специфична подредба от нули и 
единици. Това представлява построеното изображение, което трябва да бъде визуали-
зирано от устройството. На фигура 7 се вижда едно такова построено изображение, 
визуализирано от симулация в програмната среда на Proteus. След построяване на 
изображението, останалата част се базира на така наречените хардуерни и софтуерни 
прекъсвания, които микроконтролерът предоставя като възможност. Сензорът за за-
сичане на оборотите изпраща сигнал до микроконтролера, като това му дава знак, че 
трябва да се започне изобразяването на съобщението от начало. Един оборот е с вре-
метраене 20 мили секунди, при 3000 оборота на двигателя за минута. При тези стой-
ности изображението излиза стабилно на стената, като самото визуализиране не може 
да бъде забелязано от човешкото око, точно поради бързината.  

 

 

            Фиг. 7. Построено изображение от текст „BFU 2017!“ 

Възможността на избрания микроконтролер да позволява записване в паметта 
му, е важна част от идеята на проекта. В софтуерното приложение има checkbox поле, 
което когато бъде избрано, това казва на фърмуера да подаде команда на контролера, 
която да запише последващото изпратено съобщение в енергонезависимата памет.  

 

Фиг. 10. Приложение на C# 

Интерфейсът на приложението е максимално опростен. Има възможност за из-
биране на COM Порт за осъществяване на комуникацията между компютъра и хар-
дуерното устройство, както и бодовата скорост, която е важна, за да може да се пре-
дава съобщението в правилния формат. Полето с вече построеното изображение се 
явява обратната връзка на микроконтролера. След изпращането на текста, задача на 
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микроконтролерът е да преобразува съобщението във вид удобен за изобразяването 
му. След построяването на въпросното изображение, микроконтролерът го изпраща 
обратно на C# приложението, за да види потребителят дали всички данни са изпра-
тени и обработени по най-правилния начин.  
 

4. Растерна решетка 
Растерната решетка представлява полето, в което се изобразява текстът (фиг. 8а 

и 8б).  

      

               Фиг. 8а. Растерна решетка                     Фиг. 8б. Растерна решетка 

Получаването ѐ се гради на принципа на отразяване на лазерна светлина от ог-
ледална повърхност, като се знае, че ъгълът на падане на светлината е равен на ъгъла 
на отражение. С помощта на тези закони и пресмятането на точните ъгли, под които 
трябва да се отразява светлината, се получава различна по големина растерна решет-
ка. Самата големина зависи и от разстоянието, на което се намира устройството от 
повърхността, на която ще бъде прожектиран текстът. 

 

5. Приложение 
Основно приложение на тази техника е 

външна реклама. Поради универсалността при из-
ползване върху различни повърхности лазерен 
проектор е лесен за използване. Ефективността на 
такъв метод предаване да дигитална информация е 
доказано с различни примери в целия свят. Другия 
немаловажен фактор е минимално парично вложе-
ние в сравнение с краен резултат. Лазерен текстов 
проектор не е нова технология, но е уникална въз-
можност за развитие на все по-нови идеи и ре-
шения в областта на реклама и обучение 
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Abstract: The main purpose of this study is to discover and compare the parenting styles  in 
raising a child  with and without developmental disorders. The analysis of the used 
methodologies presented that parents of children with developmental disorders show 
higher levels of protection and control and lower levels of requirements, sanctions and 
understanding the condition of their children in comparison with the parents of children 
without developmental disorders. The parents of children without developmental disorders 
are less rigid in the selection of educational methods and the strategies they use regarding 
their children. 
 
Key words: parenting styles, children, disorders 
 
Анотация: Основната цел на тази разработка е да се разкрият и сравнят родител-
ските стилове при отглеждане на дете без или с нарушение в развитието. Анали-
зът на използваните методики показва, че родители на деца с нарушения в разви-
тието проявяват по-високо ниво на протекция и контрол, и по-ниско ниво на изиск-
вания, санкции и разбиране състоянието на децата си, отколкото родители на деца 
в норма, а също така, че родителите на деца в норма са по-малко ригидни в избора и 
прилагането на възпитателни методи и тактики по отношение на децата си. 
 

Ключови думи:  родителски стил, деца, нарушения 
 
 

Стиловете на възпитание се оформят като цялостни конструкти, които изразяват 
„всички трайно наложили се начини на родителско поведение относно възпитанието 
на децата. Индикатор за утвърден възпитателен стил е честотата, с която родителите 
се отнасят по определен начин към своите деца, т.е. има се предвид типичното роди-
телско поведение.“ [5] 

Стилът на семейно възпитание е свързан с индивидуалните и личностните осо-
бености на родителите. Той е взаимосвързан с особеностите на семейното функцио-
ниране – според сплотеността, гъвкавостта и удовлетвореността от брака. 

Под стил на семейно възпитание следва да се разбират най-типичните начини за 
прилагане на определени средства и методи на педагогическо въздействие в отноше-
нието на родителя към детето, които се изразяват  по своеобразен начин в общуване-
то и взаимодействието. 
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Има основание да се помисли за това по какъв начин, при какви условия и об-
стоятелства се формира определен тип личност. Анализирайки условията за форми-
ране, могат да се отделят основни форми на отношение на родителя към детето и 
другите, които в последствие са в основата на класификацията на стиловете семейно 
възпитание. 

 

Тези основни форми на връзка с детето и другите са: 
•  отношението на родителя към дейността на детето; 
•  отношението на родителя към използването на методи за наказание и 
поощрение; 

•  отношението на родителя към детето; 
•  отношението на родителя към околните; 
•  отношението на родителя към формирането на моралните ценности на детето; 
•  отношението на родителя към умствената дейност на детето. 
 

Въз основа на посочените форми на отношения някои руски автори идентифи-
цират следните стилове на семейно възпитание: толерантен, състезателен, разумен, 
предупреждаващ, контролиращ и съчувстващ. 

Въпросът за възпитателните стилове на семейството има значително място в со-
циалната психология още през 30-те години на XX век. Известни са няколко под-
хода.[1] 

Първата концепция води началото си от 70-те години и с нея се свързват имена-
та на много автори. Те представят полето на възможните състояния като координатна 
система с две оси. По един и същи начин приемат едната ос – любов/враждебност, 
различия се появяват по линията на втората ос, и то по-скоро в нюансите.[1] 

По Ив. Иванов (1998) подходът на Ролинс и Томас, Маккоби, Пуртиос и Десме 
(Rollins&Thomas, 1979; Maccoby, 1980; Pourtios&Desmet, 1989) се разгръща около две 
основни измерения на родителското въздействие. Първото е разрешение – принуда. 
Второто е любов-враждебност.  

Подходът на Баумринд и Рьошлин (Baumrind, Reuchlin, 1972) също е свързан с 
две основни оси: авторитаризъм и либерализъм, и любов и враждебност. Разглеж-
дат се следните модели на възпитателно поведение (възпитателни стилове на родите-
лите): Авторитетен родителски контрол, (autorite), (контрол и поддръжка на дете-
то); Авторитарен стил, „диктат”, (autoritaire), (контрол над детето и слаба под-
дръжка); Разрешаващ стил, (permissif), „нонконформизъм”, (слаб контрол, под-
дръжка на детето); „Ненамеса” (слаб контрол, слаба поддръжка на детето). [1] 

Д. Баумринд посочва и извращения на семейните стилове: „Снизходителност” – 
невзискателност, неорганизираност, лош бит, не поощряват децата, рядко и вяло 
правят забележки, не възпитават независимост и самоувереност на детето. „Протек-
ция” – родителите осигуряват с труда си удовлетворяване на всичките потребности 
на детето, премахват всичките му грижи.[1] 

Български автори посочват следната типология на родителски стилове: Автори-
тарен, Демократичен, Либерален, Индиферентен. [3] 

Появата на дете с увреждане променя драматично живота на семейството. Често 
поради липса на физически недъг или друга явна симптоматика, за родителите е мно-
го трудно да приемат, че детето им има някакво увреждане. 

Всяко нарушение в детска възраст, когато е идентифицирано и осъзнато от ро-
дителите, представлява тежък стресогенен фактор за семейството. Родителите преми-
нават през етапи на различни реакции на случващото се с появата на „различното” 
дете.  
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Психологическото консултиране в подобни случаи е необходимо условие за 
повишаване качеството на взаимодействие между страните, имащи отношение към 
отглеждането, възпитанието и обучението на дете с увреждане. Според Диана 
Циркова „консултативната работа с родителите е работа за детето”. (2007) 

Преживяванията на родителите в определен момент, или на етапа на приемане 
на детето, до който са достигнали, както и редица други фактори, могат да повлияят 
или да формират определено отношение към детето. 

Тези отношения могат да забавят или ускорят процеса на социализация и спо-
ред  А. Караколева (1997) най-общо се свеждат до 5 типа: Суперпротективно, Пре-
тенциозно, Индиферентно, Отхвърлящо, Амбивалентно. 

 

За целите на диагностичното изследване са използвани следните методики: АСВ – 
Анализ на семейните взимоотношения; ОРО – Въпросник за родителско отно-
шение; Методика „РОДИТЕЛСКО СЪЧИНЕНИЕ”. 

Изследвани лица: Контингент на изследването са 30 родители – 15 родители на 
деца в норма (6-14 год.) и 15 родители на деца с нарушение в развитието (6-14 год.), 
потърсили психологическо консултиране в Консултативно-терапевтична инициатива 
„Хвърчило” – гр. Пловдив. Децата на изследваните родители имат следните наруше-
ния в развитието: Аутистичен спектър – 4, ДЦП, съчетано с епилепсия – 2, Хромо-
зомни аберации – 1, Синдром на Даун – 1, ХАДВ – 3, Езикови нарушения (забавено 
езиково развитие, заекване и др.) – 3, Обучителни трудности – 1. 

Организиране и провеждане на изследването: Изследването е проведено в пе-
риода август 2016г. – януари 2017г. със съдействието на специалисти, работещи в 
центъра и родители на деца, посещаващи го. Всички участници бяха информирани, 
че участват в научно изследване и бяха запознати с тематиката, проблематиката и це-
лите му.  

Анализът на резултатите е представен по методики.  
Методика АСВ – Анализ на семейните взаимоотношения. „Анализ семейных 

взаимоотношений” е разработен от Е.Г.Ейдемилер и В.В.Юстицки  за диагностика на 
нарушенията в областите на: семейните представи и проявленията им във взаимоот-
ношенията между родители и деца; интеграционните механизми в семейството; сис-
темата за взаимно влияние на членовете на семейството; взаимоотношенията на дете-
то и родителите му. Въпросникът съдържа 130 айтема, обединени в 20 скали. От тях 
14 са полярни – (2х7) и останалите 6 – не. Всяка скала е свързана с някаква неправил-
на насока на семейните взаимоотношения. В скалата е включена и критична граница. 
Ако се достигне и надхвърли, следва, че съответната особеност е налице в семейство-
то. В идеалното („нормално”) семейство няма нито една от тези особености. Създаде-
ни са два варианта на този инструмент: за родители на деца от 3 до 10г. и за родители 
на деца от 11до 21 год. В това изследване са използвани и двата варианта на въпрос-
ника. 

Скалите са следните: Завишен (Недостиг) контрол над детето (К+), (К-); 
Завишено (Недостатъчно) ниво на удовлетворение на потребностите на детето 
(У+), (У-); Разширение (Неразвитост) на сферата на родителските чувства (РРЧ), 
(НРЧ); Завишено количество (Недостатъчно) забрани към детето (З+), (З-); Извън-
редна (Недостатъчна) строгост при наказание (С+), (С-); Завишено (Занижено) 
количество и трудности на задълженията на детето (И+), (И-); Нагласа на роди-
телите за предпочитане на мъжките (женските) качества (ПМК), (ПЖК); Фобия 
от загубата на детето (ФУ); Непоследователност във възпитанието (Н); Предпо-
читане на детски качества (ПДК); Възпитателна неувереност на родителя (ВН); 
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Проекция в детето на собствените нежелани качества (ПНК); Липса на единни 
педагогически изисквания, съперничество между родителите (ВК).  

В графика 1 и 2 са представени отклоненията по скалите и честотата на срещане 
при двете групи изследвани родители. Прави впечатление, че кривите почти се при-
покриват, т.е. няма съществени различия във видовете отклонения и тяхната проява, 
която да има пряко отношение с това дали в семейството се отглежда дете в норма 
или дете с нарушение. В обобщение можем да кажем, че типът семейни взаимоотно-
шения не се влияят толкова от особеностите на децата в семейството, колкото от лич-
ностовите качества и ценности на родителите. 

Най-големи различия между двете групи изследвани родители се наблюдават по 
скалите К+, К-, У+, З+, С+, С-, Н, РРЧ, ФУ, ВК и ПЖК. Родителите на деца в норма 
по-често демонстрират намален контрол (К-), презадоволяване (У+), недостатъчна 
строгост при наказание, липса на санкции (С-), нестабилност на родителския стил 
(Н), разширение на сферата на родителските чувства (РРЧ), конфликт във възпита-
нието (ВК) и предпочитания за женски качества (ПЖК). Родителите на деца с нару-
шения по-често демонстрират завишен контрол (К+), високо ниво на забрани, гос-
подство над детето (З+), завишена строгост (С+) и фобия (страх) от загуба на детето 
(ФУ). 

 

графика 1 
 

 
 
графика 2 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 55

От казаното дотук можем да обобщим, че родителите на деца с нарушения 
проявяват свръхпротективен или авторитарен родителски стил, при който родителят 
се опитва да оформи детето, да го контролира. Оценява неговото поведение и нагласи 
според поставени стандарти, обикновено дадени от по-висш авторитет (вероятно соб-
ствените му родители). Подчинението се определя като добродетел, наказанието се 
приема за нещо обикновено и се прилага, когато детските действия и вярвания влез-
нат в конфликт с това, което родителят мисли, че е правилно. Запазването на реда и 
традиционната структура се цени високо. 

Родителите на деца в норма проявяват по-често пермисивен и авторитетен стил 
на поведение.  

При пермисивния стил те се държат ненаказващо, приемащо и потвърждаващо 
към детските желания, импулси и действия. Родителят често се консултира с детето 
за определени решения, дава обяснения за семейните правила. Той позволява на дете-
то само да управлява своята активност, доколкото е възможно. Отделно избягва уп-
ражняването на контрол и не го кара да се подчинява на външни стандарти.  

При авторитетния стил родителят се стреми да насочи детските дейности, но по 
един рационален начин. Споделя с детето смисъла зад определени забрани и изслуш-
ва неговите възражения, когато откаже да се подчини. Цени автономната воля и дис-
циплинираното подчинение. Той налага своята собствена перспектива като възрас-
тен, но признава и детския индивидуален интерес и специални начини. Авторитет-
ният родител утвърждава детските качества, но също така и поставя стандарти за бъ-
дещо поведение. Използва разум, сила и оформяне от режим на подкрепление, за да 
постигне целите си и не поставя основата на решението си на групов консенсус или 
индивидуални детски желания. 

ОРО – Въпросник за родителско отношение. „Опросник родительского 
отношения” (ОРО) е разработка на А.Я.Варга и В.В.Столин. Съдържа 61 айтема, 
групирани в 5 скали: Приемане/отхвърляне, Кооперация, Симбиоза, Контрол (Авто-
ритарна хиперсоциализация), Малък неудачник. 

Тестът представлява психологически инструмент за откриване на родителското 
отношение при клиенти, които се обръщат за семейна консултация по въпроси, свър-
зани с възпитанието на детето си и общуването с него. Под родителско отношение 
следва да се разбират разнообразни чувства по отношение на детето, поведенчески 
стереотипи, практикувани в общуването с него, особености на възприятието и разби-
рането на характера, на личността на детето и неговите постъпки. 

Високият бал по скалите се интерпретира както измервания параметър по ска-
лата: отхвърляне; социална желателност; симбиоза; хиперсоциализация; инфантили-
зация (инвалидизация). Високите балове свидетелстват за значително развити роди-
телски отношения, а ниските – за слаборазвити. 

Графики 3 и 4 показват сравнителните отклонения по високите и ниски скали 
при двете групи родители. Колкото по-ниско е нивото на отклонение по високата 
скалата, толкова повече родителското отношение се доближава до оптималното и 
обратното – колкото по-високо е отклонението по ниската скала, толкова по-близо е 
родителското отношение до благоприятното за развитието на детето. 
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графика 3 
 

 
 
В графика 3 ясно се вижда, че родителите на деца в норма имат високо ниво на 

приемане на децата си – харесват ги такива, каквито са; проявяват по-ниски прояви 
на засилен интерес към детето, т.е. поощряват инициативността и самостоятелността; 
по-рядко се проявява симбиотична връзка, неотделяне – приемат, че детето расте, 
както неговата автономност и насърчават самостоятелността му; не проявят автори-
тарно отношение към детето – позволяват инициативност и право за свободен избор; 
вярват в силите на децата си и стимулират към успех. При родителите на деца с 
нарушения в развитието показателите по тези скали са също високи, но те по-скоро 
се приближават към засилване на отклонението. Те приемат децата си такива, какви-
то са, но в същото време проявяват много по-засилен интерес към дейността им – 
ограничават инициативността и самостоятелността; поддържат „слепналост” с децата 
си, стремейки се да ги предпазят от всичко и да ги улеснят; проявяват висок контрол 
именно, поради инфантилизиране на децата си, защото смятат, че без тях децата им 
няма да се справят. 

 
графика 4  
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Графика 4 показва, че родителите на деца в норма няма отхвърляне на детето; 
демонстрират повече доверие и уважение към децата си спрямо родителите на деца с 
нарушения, проявявайки нисък интерес към дейността на децата; имат значително 
по-изразена дистанция, по-често липсва емпатия и отговорност; упражняват по-често 
нисък контрол над децата си и вярват в силите им. При родителите на деца с наруше-
ния също няма отхвърляне на детето; по-рядко проявяват нисък интерес към децата 
си, т.е. се стремят всячески да им помагат и съчувстват; рядко се отчита значителна 
дистанция, т.е. смятат ги за малки, неопитни и беззащитни дълго време; малка част 
от тях проявяват нисък контрол към децата си; голяма част от тях вярват в силите на 
детето. 

 

Методика „Родителско съчинение” – „Моята история като родител” Пара-
метрите, по които е направен анализа са следните: особености на поведението на ро-
дителя при възлагането на задачата; формални показатели; съдържателни показатели. 

1. Особености на поведението на родителя при възлагането на задачата. 
От изследваните 30 родители, 27 предадоха съчинение (14 родители на деца в 

норма и 13 родители на деца с нарушения). Малка част от тях приеха задачата с ин-
терес и желание, върнаха попълнените въпросници в срок и с видимо удовлетворение 
от написаните съчинения. Друга част изглеждаха видимо притеснени още с взимане-
то на въпросниците. Някои връщаха попълнени първите два въпросника, а съчине-
нието носеха на по-късен етап. Отказът на тримата, които не изпълниха задачата 
беше категоричен.  

12 от родителите на деца в норма и 10 от родителите на деца с нарушения пре-
дадоха написани на ръка съчинения. 2-ма от първата група и 3-ма от втората пре-
дадоха компютърно обработени текстове.  

2. Формални показатели – обем, форма, език, стил. 
Родителите на деца в норма са използвали общо 1775 думи в своите текстове 

(14 текста). При родителите на деца с нарушения общият брой думи е 2702 в 13 
текста. Разликата е значителна и ни кара да си мислим, че родителите от втората гру-
па имат нужда да говорят повече за себе си, за децата си, за живота си. Обемът на съ-
чиненията е различен – от едно изречение до текст, заемащ две страници.  

Най-късият текст при родителите на деца в норма съдържа 5 думи, а при роди-
телите на деца с нарушения 78 думи. Малкият обем на съчиненията може да бъде 
интерпретиран като неприемане на задачата, пасивен отказ за нейното изпълнение, 
„затвореност” на автора да изразява своите мисли, чувства и преживявания.  

Най-дългият текст при родителите на деца в норма съдържа 347 думи, а при 
родителите на деца с нарушения 431 думи. Големият обем на съчиненията отразява 
висока емоционална включеност на автора или опит да бъде разрешен проблемът по 
пътя на рефлексивния анализ.  

 

По форма всички съчинения са повествователни. В зависимост от степента на 
разгърнатост в описание на проблема, се делят на:  

 Описателно-проблемна форма, която предполага разумно съотношение меж-
ду информационно-събитийното описание и постановка на проблема за развитието и 
възпитанието на детето, наличие на молби и въпроси в текста. 3 от съчиненията на 
родители на деца в норма и 2 на родители на деца с нарушения са написани в тази 
форма.  

 Проблемна форма, която се характеризира с минимално описание на свойст-
вата и качествата на родителя и детето (в това число дотолкова, че трудно да се опре-
дели кога родителят е станал такъв или каква е възрастта на детето). Нерядко в по-
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добна форма на съчинение се срещат много въпроси, възклицания, затвърждаващи 
неспособността на автора за разрешаване на проблема. При родителите на деца в нор-
ма няма съчинение, написано по този начин. При другите родители са 4 съчинения. 

 Чисто описателна форма – съдържа информация за конкретното съдържание 
на проблема, отсъстват молби и въпроси. 9 съчинения на родители на деца в норма 
отговарят на този показател и 5 на родители на деца с нарушения.  

 Канцеларска форма – напомня автобиография. Такава форма на родителско 
съчинение изобилства от канцеларизми, често и по форма, и по съдържание. Може да 
се приема като показател за значителна дистанция във взаимодействието с детето, 
трудности в общуването. Съчиненията се отличават с конформност, в някои случаи с 
недостатъчно развита речева култура, ригидност на мисленето, а вероятно манифес-
тират и защита. 2 от съчиненията на родители на деца в норма  и 2 на родители на де-
ца с нарушения са написани така. 

Структуриране на пространството на листа дава информация за индивидуално-
личностовите особености на автора на съчинението. Тук отчитаме пълнотата на за-
пълване на листа, използване на полета, абзаци. Добре структурираният текст е пока-
зател за хиперсоциализация на автора, неговата ориентация към „закон и ред”, прио-
ритетност на социалните норми и правила. Само 4 текста на родители на деца в нор-
ма и 7 текста на родители от втората група отговарят на стилистични норми –  завър-
шени редове, наличие на абзаци, употреба на препинателни знаци. Лошият, неструк-
туриран текст се явява индикатор за емоционална ангажираност с проблема, недоста-
тъчна осъзнатост и рефлексивност на автора, импулсивност и загуба на контрол. 10 
текста на родители от първата група и 6 на родители на деца с нарушения нямат сти-
листично оформяне, не са форматирани добре, липсват абзаци и параграфи. 

Всички родители ползват книжовен език в текстовете си, но богатството на из-
каза е различен в зависимост от интелектуалното ниво на авторите. Прави впечатле-
ние, че високото образование не е критерий за стилистично издържан текст. 

3. Съдържателни показатели. 
 Съответствие на съчинението с дадената тема. 6 текста на родители на деца в 

норма отговарят на темата , като 3 от тях напълно, а в 3 темата преминава към описа-
ние на детето и дейностите, свързани с отглеждането му. При родителите на деца с 
нарушения  всички текстове започват по темата, но след това преминават в описване 
на трудностите, които ги съпътстват в ежедневието им, в описване способностите на 
децата и това, което не умеят, в разсъждения какво означава да бъдеш родител. 

 Времеви план на съчинението. 8 от съчиненията на родители на деца в норма 
са ориентирани към настоящият момент. 5 са насочени към миналото и правят пре-
ход към настоящето. Само едно съчинение съдържа ретроспекция, настояще и поглед 
към бъдещето. При родителите на деца с нарушения 7 съчинения съдържат малко 
поглед назад, но основно са насочени към настоящият момент. 4 съчинения са ориен-
тирани към настоящето само. В едно се загатва за минало и бъдеще, основният план е 
настоящият момент, а в едно е направена ретроспекция, настояща ситуация и опти-
мистично изказване, ориентирано към бъдещето. 

 Оценка на родителя към детето. В 9 съчинения на родители на деца в норма 
присъства положителна оценка към детето. В 1 текст оценката е малко по-критична, 
но не негативна; в останалите 4 текста – няма оценка към детето. В 10 съчинения на 
родители на деца с нарушения е налице положителна оценка към детето; в 1 амбива-
лентно отношение; в 2 липсва оценка лъм детето. 

 Описание на типа семейно възпитание (противоречия, хармоничност, роля на 
втория родител). В нито един от текстовете няма данни за противоречия в семейното 
възпитание. В голяма част не фигурира изобщо вторият родител. Само в 3 текста на 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 59

родители на деца в норма се подразбира наличието на такъв и ролята му във възпита-
нието на детето от използваното 1л.мн.ч. При родителите на деца с нарушения в 7 
текста се споменава вторият родител, писани са като от двама, използвано е 1л.мн.ч., 
а в два дори се описва като по-добър. 

 Открито деклариране на ценностите и приоритетите във възпитанието (кон-
трол, поощрения и наказания). В 12 от текстовете на родители на деца в норма се сре-
щат мисли за любовта, уважението, разбирането, споделянето, взаимоотношенията 
между деца и родители, отговорността, приятелството, щастието. Родителите посоч-
ват, че предпочитат по-либерално отношение, градящо се на взаимно уважение. Само 
в 3 текста на родители на деца с нарушения са засегнати теми като ценности и прио-
ритетети във възпитанието. Усеща се авторитарно отношение.  

 Оценка на ефективността на родителското справяне (емоционално отноше-
ние, степен на рефлексия, способност за ментализация). Във всички съчинения се до-
лавя емоционалното отношение на всеки автор – от силата на желанието да се спра-
вят като добри родители до това да споделят щастието си, че го правят. Родителите 
на деца в норма описват доста по-богат регистър от емоционални състояния (техни и 
на децата си). Описват чувства и емоции, както и способност за разбиране чувствата, 
мислите и нуждите на децата си. Преобладават чувства и емоции от позитивния 
регистър – радост, щастие, любов. При родителите на деца с нарушения е доста по-
различно. Тонът на текстовете е меланхоличен. Преобладават чувства и емоции от 
негативния регистър – съжаление, тъга, страх, но представени на повърхностно ниво, 
почти не се наблюдава рефлексия. 

 Критичност на автора на съчинението по отношение на своята родителска 
компетентност (личностни особености на родителя, наличие на неразрешени пробле-
ми, фрустрация, социална тревожност, готовност за саморазвитие, въпроси към 
психолога и др.). 8 от родителите на деца в норма смятат, че са добри родители, 2-ма 
се надяват да са такива. В останалите 4 текста не е повдигната тази тема. При родите-
лите на деца с нарушения 1 родител открито заявява „за себе си мисля, че не съм до-
бър родител”. 8 приемат себе си за добре справящи се, въпреки че смятат, че не са 
направили всичко необходимо. В останалите 4 текста няма оценка на собственото 
справяне. Всички родители на деца с нарушения директно или индиректно манифес-
тират в текстовете си, че им е трудно. В два от текстовете родители заявяват желание 
за промяна на собствени качества. 

 Използвани изразни средства (съществителни имена, прилагателни имена, 
глаголи, местоимения). За написването на текстовете си, родителите на деца в норма 
са използвали 337 съществителни имена, 138 прилагателни имена, 317 глагола и 177 
местоимения. Родителите на деца с нарушения са включили 532 съществителни 
имена, 185 прилагателни имена, 427 глагола и 264 местоимения. 

Обобщението, което можем да направим е, че като цяло задачата се оказа труд-
на за участниците в изследването. За това говори най-напред непридържането им към 
темата на съчинението. В голяма част от текстовете и на двете групи липсва дълбочи-
на на изказа, представени са факти, или се разсъждава какво означава родителстване-
то за хората, без да се прави себеотнасяне. Родителите на деца с нарушения са 
фиксирани към минали и настоящи затруднения на децата си и не могат да отправят 
поглед към бъдещето. Текстовете на повечето звучат като изповед, не случайно и в 
няколко от тях присъства оповаването на Божията сила. Оказа се, че за родителите на 
деца в норма е по-трудно себеразкриването и желанието за споделяне, усещат се за-
щити, конформност и страх от оценка. (графика 5) 
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По параметрите за оценка на типа възпитание, приоритетите във възпитанието и 
ефективността на родителското справяне, данните от анализа на съчиненията се при-
покриват с данните от резултатите на другите две използвани методики.  

 
графика 5 
 

 
 
Заключение 
Анализът на родителските стилове в изследваните семейства показва, че роди-

телите демонстрират тенденция към съчетаване на характеристики на различни мо-
дели на поведение, но има и индивидуални разлики. 

Родителите на деца с нарушения основно използват във възпитанието на децата 
си свръхпротективен (обгрижващ) стил на родителстване, често проявяват изразен 
авторитарен стил. Засилената симбиотична връзка възпрепятства разбирането на със-
тоянието на другия, в това число на детето с нарушение. То се възприема от родителя 
като едно цяло с него, което не предполага наличие на отделни чувства, мисли и же-
лания. Отделно единият родител, в повечето случаи майката, е иззела почти всички 
функции по отглеждане и възпитание на детето, което измества бащата като равно-
правен родител и не се стига до конфликт във възпитанието. Стилът се налага от 
грижещия се за детето, поради тази причина не се наблюдава индиферентен стил на 
възпитание. 

Родителите на деца в норма прилагат разрешаващ и авторитетен стил на роди-
телстване. Проявяват либерално отношение, често индиферентно, а не липсва и авто-
ритарно.  

Всеки модел на родителстване оставя своите резултати у децата. 
Родителските стилове са важен конструкт, както и резултатите от тях и затова е 

ценно в практиката да се познават добре. Специалистите не бива да влизат в кон-
фронтация с родителите в началния етап на работа, а постепенно да интервенират по 
посока на промяна в някои тенденции, които ще имат благоприятен ефект за разви-
тието на детето. 
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Всяка страна по закон има държавен бюджет, който е израз на всички извърше-
ни приходи и разходи от дадено правителство. Българският държавен бюджет е 
сложна структура от съставни бюджети. В него се наблюдават периоди с различно 
бюджетно салдо, което до известна степен е повлияло на цялостната правителствена 
обстановка през годините. Целта на изследването е да се представи по-подробна ин-
формация за структурата и съдържанието на държавния бюджет, бюджетния баланс 
както и прехода на България от положително бюджетно салдо към дефицитен цикъл.  

 

I. Държавен бюджет 

 Държавният бюджет обхваща всички приходи и разходи на дадено прави-
телство за определен период от време. 

 Той се съставя по определена процедура, която често започва почти веднага 
след като е приет предходния бюджет.  

 В началото се определя макрорамката – списък от показатели, с които тряб-
ва да бъде съобразен бюджетът. Такива са например валутните курсове, лих-
вените равнища, платежният баланс на страната, размерът на държавния 
дълг, ръстът на инфлацията, очакваният икономически растеж. 

 Правилното съставяне и стриктното изпълнение на бюджета, в съчетание с 
подходяща фискална политика е от решаващо значение за икономическата 
стабилност на държавата. 

 

II. Какво включва държавния бюджет? 
 

ПРИХОДНА ЧАСТ 

 Данъчни приходи – включват постъпления от подоходни, корпоративни, 
косвени данъци, мита и др. 

 Неданъчните приходи – включват държавни такси, приватизация, глоби, 
санкции, наказателни лихви. 

 Други приходи – тук се записват очаквани безвъзмездно предоставени суми/ 
помощи/ по различни програми. 
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РАЗХОДНА ЧАСТ  

 Текущи разходи – включващи цялостната издръжка на държавната админи-
страция (заплати, осигуровки, стипендии, поддръжка на материалната база), 
субсидии, разходи за лихви по държавния дълг. 

 Капиталови разходи – включващи придобиване на дълготрайни активи и ос-
новен ремонт. 

 Непредвидени и неотложни разходи – включва покриване на разходи 
вследствие на природни бедствия и аварии 

 
III. Какво представлява бюджетната политика? 
Държавният бюджет и най-вече бюджетния дефицит е израз на провежданата 

фискална (бюджетна) политика. Чрез нея правителството се намесва в икономиката, 
регулирайки държавните разходи и данъчните приходи.    

 
IV. Видове бюджетна политика 
Експанзионистична – прилагане на фискални инструменти с цел увеличаване на 

паричното предлагане. Стабилизираща фискална политика, която се провежда, кога-
то макроикономиката функционира под равнището на потенционалното производ-
ство. Целта на тази политика е да стимулира съвкупното производство и заетостта 
чрез увеличаване на правителствените разходи и намаляване на данъците. 

Рестриктивна – използва се при инфлация, когато съвкупното търсене надхвър-
ля обема на производство, който икономиката може да осигури при зададените ре-
сурси. Това състояние на икономиката се нарича инфлационен разрив и при него обе-
мът на съвкупните разходи е по-голям от обема, необходим за осигуряване на равно-
весие при потенциално равнище на дохода. Варианти за въздействие:  

 увеличаване на данъците 
 намаляване на държавните разходи за стоки и услуги 
 и двете 

 

V.  Какво представлява бюджетното салдо? 
 Разликата между приходната и разходната част на държавния бюджет 

е бюджетното салдо.  
 То може да бъде бюджетен излишък и бюджетен дефицит.  
 Това салдо също се финансира – ако е дефицит, се записват колко и какви 

средства ще го покрият. 
 Ако салдото е излишък – то финансирането е с отрицателна стойност и най-

често представлява плащания за погасителни вноски по държавния дълг 
 

VI. Начини за финансиране на дефицит: 
  заемане на средства от Централната банка, или „валутизиране” (монетизация) на 

дефицита 
  заемане на средства от останалата част от банковия сектор (финансови, бан-

кови институции) или заемане на средства от вътрешния небанков сектор 
(домакинства, фирми)  

  заемане на средства от чужбина, или използване на валутния резерв. 
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Графично представяне на бюджетното салдо на РБ за периода 2003-2015 г. 
 

 
VII. От излишък към дефицит 
Едно от основните притеснения преди въвеждането на пропорционален данък 

върху доходите през 2008г. е потенциалната загуба на данъчни приходи за държавния 
бюджет. Една от най-известните теоретични постановки на връзката между данъч-
ната тежест и приходите от данъци е тази на Артър Лафер. Чрез „Крива на Лафер“ 
най-общо разбираме, че с покачването на данъчната тежест приходите от данъци се 
увеличават до един момент, в който се достига оптимално равнище на данъците, при 
което се събира максималното ниво на приходите. При всяко по-нататъчно увеличе-
ние на данъчната тежест, приходите започват да намаляват, тъй като динамичният 
ефект от преминаването в сивия сектор заради високите данъци е по-голям от ефекта 
на по-високите приходи от данъци, които остават във формалната икономика. 

 

 

Фиг. 1. Крива на Лафер 
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Графично представяне на бюджетното салдо на България  
спрямо други страни за 2015 г. 

 

 

 

Страни със сходни на РБ дефицитни показатели 
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Страни с бюджетно салдо излишък през 2015г. 

 

 

VIII. Анализ и изводи от данните 
 

Добре извършеното съчетание на правилно съставен ДБ и подходяща фискална 
политика са от решаващо значение за икономическата стабилност на държавата. За 
да разгледаме адекватно показателите в една страна, трябва да бъдем наясно дали 
нейното салдо е положително или отрицателно, следователно дали става въпрос за 
дефицит или излишък. Така разбираме каква монетарна политика би била най-успеш-
на. Бюджетното салдо на РБ е в своя подем между 2004 и 2008 г., тези времена обаче 
са последвани от дефицит в ДБ от 2009г. до днес.  

Дефицита за 2015г. за РБ, изразен с цифри е -1.7. Унгария, Холандия, Латвия и 
Ирландия са страни със сходни дефицитни показатели на тези на РБ. Към този пе-
риод държавите в подем и с излишък в ДБ са само три – Естония, Швеция и Герма-
ния. У нас финансирането на дефицита се извършва предимно чрез заемане на сред-
ства от финансови и банкови институции, средства от чужбина или чрез валутния ре-
зерв. Финансирането му би било възможно и чрез валутизиране, но това би било 
твърде рисково, поради опасността от завишен инфлационен процес.  
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Abstract: This report is made considering new options for places to install wind generators. As 
the main areas, we are considering the unused mines and those parts of the operating 
mines that are no longer being used, the tunnels of the metro and the railway tunnels. 
The effect of using non-standard solutions can be enormous with the right application. 
Given that the whole effect is achieved through the correct use of natural processes, their 
redirection in the right direction, this can be considered the best use of what has already 
been created. 
 

Key words: wind generator, alternative using. 
 
 

Цели: изследване на алтернативни места за добив на електрическа енергия с цел 
на изследване са алтернативни места за добив на електрическа енергия с помощта на 
възобновяеми енергийни източници. 

Енергията на вятъра се използва активно в целия свят. Поради тази причина на-
шият екип започна да работи върху нови тенденции в използването на ветрогенерато-
рите. В този проект се представят нашите идеи за задвижването на ветрогенераторите 
и използването на енергия директно до човек, в градски и извънградски условия. 

Ветрогенераторите превръщат кинетичната енергия на вятъра в електрическа. 
Ветрогенератори биват: 
Хоризонтално-осеви – са такива ветрогенератори, при които валът се разполага 

хоризонтално (Фиг. 1). В момента те са едните от най-ефективните решения по КПД, 
но имат и недостатъци като: висока цена, трудно изграждане, нужда от периодично 
обслужване. 

 

 
 

Фиг. 1. Ветрогенератор с хоризонтална ос 
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Вертикално-осеви – валът се располага вертикално (Фиг. 2). КПД е по-малък от 
хоризонтално-осевите, но притежават следните предимства: по безшумни, започват 
да работят с по-малка скорост на вятъра и др. 

 

 
 

Фиг. 2. Ветрогенератор с вертикална ос 
 

В разработката се разглеждат вертикално-осеви ветрогенератори, поради това, 
че някои от тях имат сравнително близък КПД към вертикално-осевите, малки габа-
рити, поради исползването на маломощни системи, ниско ниво на шум, което означа-
ва, че няма да пречи на хората, независимост от посоката на вятъра, което означава, 
че може да се избегне моментът на насочване на ветрогенератора за най-ефективна 
посока за работа. 

Изяснявайки важните условия за работа на ветрогенераторите, като: скорост на 
вятъра, посока, колко е постоянен вятърът, влажност, плътност, температура на въз-
душния поток, се направиха изводи че, те могат да се исползват на места близки до 
активността на човек. Такива места са: пътища и магистрали (до самите платна), ту-
нели на жп прелези, тунели на метро, комини, мини които се исползват и които не 
функционират. При тях параметрите на въздушния поток са постоянни или перио-
дично се повтарят и имат голяма кинетична енергия, което дава голям потенциал за 
работа на ветрогенератора. 

До извънградски пътища – потокът на коли поражда странични потоци от 
въздух, който може да сее оползотворява (Фиг. 3). 

 

 
 

Фиг. 3. Извънградски пътища 
 

В тунели на метро, минаващите влакове създават мощен поток на въздушните 
маси, който работи на принципа на буталото. В ролята на бутало е влакът задвижващ 
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въздушната маса. Същият принцип може да се използва в тунели на жп транспорта 
(Фиг. 4). 

 
 

Фиг. 4. Тунел на метро 
 

 
Фиг. 5. Схема на мина 

 
В мините (Фиг. 5) се използва ефекта както при комините. В дълбоките мини 

има разлика в температура вътре и отвън, което пак води до появяването на течение 
на въздушни маси. 

Като заключение, искаме да кажем, че има голям потенциал от енергия наоколо, 
който не се исползва от човека, макар че човек е направил условия за освобождаване 
на тази енергия или дейности на човека пораждат тези источници на енергия. При 
ефективно исползване на енергия в места, посочени в нашата работа може да се 
постигнат изключителни ползи за човечеството. 
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П о ощ р и т е л н а  н а г р а д а  

 
Abstract: The main purpose of this work is to analyze the text of the selected publicistic 
article on three levels: lexical, morphological and syntactical. The analysis shows the 
methodology, which helps to get a better understanding of the text and the author’s 
intentions. 
 
Key words: analysis, author, text, article, lexical level, morphological level, syntactical level 
 
 

Статията „Пръстенът на честта” на Адриана Аврамова ще бъде анализирана в 
лингвостилистичен аспект, като се характеризират конотативните възможности на 
езиковите единици на лексикално, морфологично и синтактично равнище. Текстът не 
представя неутрална информация и авторката не констатира фактите безпристрастно.  
Целта на статията е да въздейства емоционално на адресата, като разкрие субективна-
та оценка на автора за представения проблем.  

„Пръстенът на честта” има и подзаглавия – „Или из спомените за НГДЕК”, и 
представя песимистичния поглед на журналистката за съдбата на Националната гим-
назия за древни езици и култури. От написаното става ясно, че проблематиката се от-
нася до неколкократното преместване на НГДЕК и личната позиция на А.Аврамова 
за това къде е „мястото” на гимназията и има ли значение то. В статията е представе-
на жестоката реалност, в която ценностите от преди години, които са били главните 
устои на гимназията, са безвъзвратно загубени.  

Заглавието на статията кореспондира с пръстен Тотенкопф, който се е  връчвал  
в Германия по време на Втората световна война само на заслужили офицери. Журна-
листката още в началото на текста разяснява значението на първото заглавие 
„Пръстенът на честта” и  какъв смисъл носи той за нея и всички, завършили тази 
гимназия. В изречението „пръстенът е символ на гордия класически дух, с който из-
лизаха завършилите гимназията ученици” авторката използва олицетворението „гор-
дия класически дух”, за да подчертае важността на пръстена и това, което символи-
зира той.  

Тук се наблюдава и перифразата: „Казваха, че пръстенът е символ на гордия 
класически дух, с който излизаха завършилите гимназията ученици”. Тя  говори за 
това, че на този етап А. Аврамова изразява съмнението си относно истинността на те-
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зи думи. За нея дори и преди време пръстенът да е значел нещо, вече не е така. По-
нататък в текста си проличава и недоволството на авторката от потъпкването на цен-
ностите и колективния дух на учениците от Класическата гимназия чрез метафората: 
„то той ще е просто една „тенекия”. За нея вече този пръстен е безполе-
зен…той е изгубил смисъла си „вече не носи същата тежест и послание, както 
преди години” – изразено отново чрез метафора. 

След това в текста журналистката създава нови метафори, за да подсили усеща-
нето за това, че гимназията й такава, каквато я помни, не съществува…тя е безвъз-
вратно изгубена: „Няма я вече моята гимназия”, „Няма ги вече и учителите, кои-
то ни мъчеха”, От тук следва и метонимичният израз в изречението „Няма кой 
да оставя цял випуск на поправка по латински или старогръцки” – цял випуск, 
визиращ завършващите ученици. А в изречението „Почти нищо не остана от „моя-
та” гимназия”, епитетът моята усилва усещането за дълбоката личностна привърза-
ност на автора към гимназията и за болката от развоя на събитията. В този абзац се 
наблюдава как посредством анафората „няма” А. Аврамова усилва емоционалното 
въздействие на текста и набляга над факта, че вече нищо не е същото. Учениците, 
учителите и мястото не са това, което са били преди години. В тази част на текста се 
открива и употребата на разговорна дума: „Някъде в сградата на ул. „Баба”, в 
шкафчето ми в коридора на гимназията остана учебникът ми по немски, чиито 
корици бяха изписани с лафовете на г-н Бойко Атанасов.”. В този случай лексемата 
е използвана в по-позитивен смисъл, в унисон със спомена на авторката за гимнази-
алните й години. 

От друга страна, с използването на жаргонния и вулгарен израз „Онази, намира-
ща се на „майната си” в Модерно предградие, на ул. „Баба”, Аврамова цели да 
демонстрира, че не мястото е важно, а хората, които са правели тази гимназия едно 
по-добро място.  

Недоволството и раздразнението на журналистката от създалата се ситуация 
проличават и от последвалата турска дума в изречението: „Заради това, че едни 
хора-ръководство, родители и министерски служители втора година не могат да се 
разберат къде, аджеба, й е мястото на тая гимназия”. А след това се забелязва и 
разговорният израз „тая гимназия”. Използва се и метонимията „трите страни”, 
за да се визират горните три институции, които според авторката на статията не са 
защитили НГДЕК: „Така и не проумяха трите страни, че не е важно къде ще се 
помещава гимназията”.  

По-нататък в текста се използва и метафората „братята роми”, за да визира 
повечето хора, обитаващи кварталите „Люлин” и „Женския пазар”, демонстрирайки 
още веднъж позицията си, че няма значение къде точно ще се намира Класическата 
гимназия: „разлика няма кой знае каква”. След това авторката отново използва пе-
рифраза: „Сега мястото на Класическата се вади като аргумент номер едно, че 
малко деца кандидатствали, понеже не била НА ЦЕНТЪРА.” От което ясно си про-
личава, че Аврамова изобщо не е съгласна с въпросно твърдение и че според нея този 
аргумент е единствено и само претекст, чрез който да се хвърли прах в очите на заин-
тересованите по въпроса. Непосредствено следва и дълбоко ироничният и саркасти-
чен отговор на авторката: „Ами малко ще са, ама не е това причината.” 

Използваните епитети „махленски свади” и „нормален родител” изразяват 
безумието на ситуацията и подсилват емоционалността на статията. За Аврамо-
ва не е чудно, че след ескалирането на напрежението с преместването на гимна-
зията родителите не желаят децата им да учат там.  В следващите изречения се 
употребява литотата „шепа родители” – визираща малкия брой, надигнали глас 
в опит да защитят Националната гимназия за древни езици и култури. Но за автор-
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ката е обезпокоително не че родителите са били малко…а че възпитаници въобще е 
нямало. В тази част на текста се открива и метонимичният израз „класици”, под кой-
то се има предвид миналото поколение, старият випуск – онези, за които „пръстенът 
на честта” е значел нещо. Открояват се и метафорите „водехме си „битки” с учите-
лите” и „не си спомням да сме се крили и мълчали зад тежестта на родителите 
ни”. Тези метафори демонстрират за поред път тезата на журналистката – миналото 
поколение превъзхожда днешното. От целия текст става ясно, че за Аврамова днеш-
ните ученици са забравили важните неща в живота, загърбили са ценностите и мора-
ла, символ на които е била и Класическата гимназия. В подкрепа на това твърдение е 
и силно ироничното, дори саркастично изречение: „Явно е важно какво искат мама 
и тате, а не децата” – Използването на умалителните думи „мама и тате” е с 
цел да подчертае неумението на децата да заемат  твърда собствена позиция.  

В края на статията авторката прави сравнение между незавидното бъдеще на 
НГДЕК и фалирането на банката КТБ. „За последната година видях как една 
банка беше унищожена за по-малко от месец. Това беше бързо.” Тук прави впечат-
ление използването на хиперболизация, с цел засилване на емоционалното въз-
действие на текста. В следващото изречение отново чрез метафора, по-точно олицет-
ворение, се описва съдбата на Класическата гимназия по много емоционален и екс-
пресивен начин: „бавно и болезнено я разчленяват, докато от нея не останат 
само спомените и пръстените”. Тук също е използвана и хиперболизация. Авра-
мова говори за гимназията си като за човек, поруган, измъчен и накрая разрушен. 
Също така чрез епитетите „моята гимназия”, „най-елитната гимназия” си проли-
чава силният сантимент, който има Аврамова към мястото, където е учила. 

От морфологична гледна точка в текста могат да се открият няколко транспози-
ции. Още в началото откриваме транспозиция по лице – „да се доказваш, че си 
завършил НГДЕК, че си „различен” (2л. ед. ч. вместо всяко друго лице). Тази транс-
позиция дава усещането за обобщено значение на това действие по отношение на 
всеки човек. Така и читателят се въвлича в проблема, за който се говори.  По-нататък 
следва и „да му се прииска на човек да се запише да учи в НГДЕК” (3л. ед.ч. + 
същ.име „човек” вместо 3л. мн.ч.), транспозиция, която също изразява обобщеност. 
В текста се открива и транспозиция по залог „Тя за 37 години е местена неведнъж” 
и „учебникът ми по немски, чиито корици бяха изписани с лафовете на г-н Бойко” 
(страдателен залог вместо деятелен). С това в статията се изразява безличност, не 
се акцентира върху вършителя, а върху действието. А в изречението „Не се ли 
сещате, че, откакто бившият директор Гергина Тончева е спряла медийните си 
участия, никой не говори за ползите и нуждата от класическото образование?” се 
открива транспозиция по род (м.р вместо ж.р.)  

Две са транзпозициите по време в статията „Пръстенът на честта”. Първата – 
„…как ми пишат двойка и ме оставят на поправителен септември месец.” 
(сег.вр. вместо мин. несв. вр.) Спомените на авторката са толкова ясни, че все едно се 
случва сега в този момент. И втората – „бавно и болезнено я разчленяват, докато 
от нея не останат само спомените и пръстените” (сегашно вместо минало несв. вр.) 

Открива се и една транспозиция при преизказните форми – „…че малко деца 
кандидаствали, понеже не била НА ЦЕНТЪРА.” (преизказна форма вместо изяви-
телна) Чрез това изречение Аврамова подлага на съмнение изтъкнатия довод. Тя 
подхожда с недоверие към скалъпеното обяснение защо изведнъж Класическата се е 
превърнала в непривлекателно учебно заведение. 

На синтактично равнище в статията се откроява въпрос и даден от журналист-
ката отговор. Те показват много ясно и точно раздразнението и гнева на авторката –  
„Накрая, оказва се, че НГДЕК място няма. Защо?” Следва отговор на въпроса –  
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„Защото същите в старанието си уж да спасят гимназията я убиха. Публично. 
Бавно и мъчително“ . Забелязваме и употребата на именни изречения, чрез които се 
акцентира върху признаци, характеризиращи начина на извършване на действието, а 
не върху самото действие. 

В текста прави впечатление  и употребата на реторични въпроси, които съдър-
жат отговора в себе си, подтикват читателя да се замисли и да го открие, изразяват 
авторовата позиция. В следващите няколко реторични въпроса се наблюдава и ана-
фора: „Не се ли замисляте, че…”, „Не се ли сещате, че…”, „…– не се ли 
сетихте”. Забелязва се също, че въпросите започват с отрицателната частица 
„НЕ” – което е показател, че Аврамова очаква отрицателен отговор. Разкрива се 
разочарованието й от начина, по който са се стекли обстоятелствата. Тя е огор-
чена от факта, че една гимназия, нейната гимназия, е обречена на забрава.  Ос-
вен това тук ясно се отличава и последният въпрос – зададен в минало свърше-
но време – знак, че авторът приема щетите, нанесени от „трите страни”, за необ-
ратими. 

Почти на финала на текста отново откриваме  реторичен въпрос - „Но кой 
ще поеме отговорността? Родители, учители, директори, министри, кой?“ И двата 
въпроса издават безнадеждността на ситуацията. Отправени по този начин, подсказ-
ват, че няма кой да поеме отговорността…никой не желае да го направи. 

Накрая журналистката завършва с именното изречение „Убийци” – много 
силен финал на статията – обвинение и присъда, насочени към всички виновни-
ци, позволили от „пръстена на честта” да остане само неясен спомен.  

Статията на Адриана Аврамова е наситена с емоционалност. От началото до 
края си личи нейната лична ангажираност към темата и колко важна е съдбата на 
гимназията за нея. Тя е провокативна, честна и безкомпромисна – без страх застава 
зад собствената си позиция и я защитава през цялото време. Поставя някои много 
важни въпроси и кара читателя да се замисли над тях.  

 

Научен консултант: доц. д-р Веселина Ватева 
 

Приложение 
 

ПРЪСТЕНА НА ЧЕСТТА 
 

Или из спомените за НГДЕК… 
 

Пръстенът, който виждате на снимката горе го получих преди три години, 
когато завърших Класическата гимназия. Връчваше ни се по традиция на дип-
ломирането от директора на НГДЕК. 

Казваха, че пръстенът е символ на гордия класически дух, с който излизаха за-
вършилите гимназията ученици. Да го носим с нас, за да ни напомня откъде сме тръг-
нали по пътя на живота. Да носим НГДЕК винаги с нас. 

Седя и гледам този пръстен, който старателно съм прибрала в една кутий-
ка... не съм го носила никога. 

Винаги ми е изглеждал като голяма отговорност. Сякаш носейки го постоянно 
трябва да се доказваш, че си завършил НГДЕК, че си „различен”, както ни определяха 
учителите... Може би само някой минал през Класическата би разбрал за какво говоря. 

Към днешна дата не знам дали завършилите НГДЕК получават този пръстен, но 
дори и да го, той вече не носи същата тежест и послание, както преди години. 

Днес, ако още има пръстен за дванадесетокласниците, то той ще е просто 
една „тенекия”. 

Няма я вече моята гимназия. Онази, намираща се на „майната си” в Модерно 
предградие, на ул. „Баба”, онази, в която понякога не исках да стъпвам. 
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Няма ги вече и учителите, които ни мъчеха, докато не наизустим дума по дума 
нужния материал. Същите, с които и до ден днешен сънувам кошмари как ми пишат 
двойка и ме оставят на поправителен септември месец. 

Няма кой да оставя цял випуск на поправка по латински или старогръцки. Няма 
я любимата ми директорка. Почти нищо не остана от „моята” гимназия, такава, как-
вато аз я помня. 

От вчера го няма и г-н Атанасов, който ми преподаваше по немски. Беше 
добър човек. Почина на поредната стачка-протест или каквото и да е било на 
НГДЕК. Поклон пред паметта му. 

Някъде в сградата на ул. „Баба”, в шкафчето ми в коридора на гимназията оста-
на учебникът ми по немски, чиито корици бяха изписани с лафовете на г-н Бойко 
Атанасов. Той си замина заради НГДЕК. Заради това, че едни хора – ръководство, ро-
дители и министерски служители втора година не могат да се разберат къде, аджеба, 
й е мястото на тая гимназия. 

Накрая, оказва се, че НГДЕК място няма. Защо? Защото същите в старание-
то си уж да спасят гимназията я убиха. Публично. Бавно и мъчително. 

Така и не проумяха трите страни, че не е важно къде ще се помещава гимназия-
та. Тя за 37 години е местена неведнъж. Дали ще е при братята роми в Люлин или 
при тези на Женския пазар – разлика няма кой знае каква. Въпросът е, че, когато е 
имало нужда от класическо образование и, когато децата са искали да учат история, 
литература и т .нар. „мъртви езици”, местоположението на НГДЕК никога не е било 
пречка. 

Сега мястото на Класическата се вади като аргумент номер едно, че малко деца 
кандидатствали, понеже не била НА ЦЕНТЪРА. Ами малко ще са, ама не е това при-
чината. 

Не се ли замисляте, че може би сегашното ръководство някакси не се ползва с 
какъвто и да е статут в обществото, че да му се прииска на човек да се запише да учи 
в НГДЕК? 

Не се ли сещате, че, откакто бившия директор Гергина Тончева е спряла ме-
дийните си участия никой не говори за ползите и нуждата от класическото образова-
ние? 

И не на последно място, все пак – не се ли сетихте (към изпълняващия длъж-
ността директор и сие) че с тия махленски скандали по медиите никой нормален ро-
дител няма да се съгласи да си запише детето в НГДЕК? 

И като казах родител, ето ви още една разлика. В споровете за НГДЕК се 
чува гласът на шепа родители, но не и на учениците. 

Явно е важно какво искат мама и тате, а не децата. Или може би учениците 
и те като гимназията са претърпели пълна промяна и не са успели да запазят качест-
вата на завършилите вече класици... имам предвид, едно време ние сами се оправях-
ме, водехме си „битки” с учителите, имаше наказания, драми, скандали, но не си 
спомням да сме се крили и мълчали зад тежестта на родителите ни. 

За последната година видях как една банка беше унищожена за по-малко от 
месец. Това беше бързо. 

Сега виждам как една гимназия, моята гимназия, най-елитната гимназия, 
бавно и болезнено я разчленяват, докато от нея не останат само спомените и 
пръстените... 

Последствията от липсата на класическо образование тепърва ще се проявяват. 
Но кой ще поеме отговорността? Родители, учители, директори, министри, кой? 
Убийци. 

 

Автор: Адриана Аврамова 
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ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ 

 

Деница Миленова Мутафова 
Русенски университет „Ангел Кънчев” 

 
LEGAL LIABILITY 

 

Denitsa Milenova Mutafova 
 

П о ощ р и т е л н а  н а г р а д а  
 

Abstract: The present report is aimed at acquainting its readers with the notion of „legal 
liability”. As far as legal liability is concerned, the legal sanction should also be 
mentioned, which is directly derived from it. The generic division of legal liability as well 
as the division of the two genders in separate types will also be covered in this report. 
 

Key words: legal liability, sanction, genders, types. 
 
 

1. Понятие и характеристика на юридическата отговорност 
Юридическата отговорност намира израз в принуждаването на субекта на пра-

вото да претърпи мерки на държавнопринудително въздействие за извършено от него 
правонарушение. Следователно тя има принудителен характер. Юридическата отго-
ворност възниква въз основата на действащото право и се подчинява на основните 
принципи на правната система. Има ретроспективен аспект т.е. осъществява се като 
последица от извършено правонарушение. Юридическата отговорност може да се оп-
редели и като своеобразна реакция на държавата за извършено правонарушение.1 Тя 
е специфична система от правоотношения. Това обстоятелство има значението на не-
ин основен признак. Останалите признаци на юридическата отговорност се проявяват 
като специфични признаци на системата от правоотношения, в които се проявява 
юридическа отговорност.2 Тези признаци се проявяват само в рамките на основния 
признак. Те имат определено място в системата от правоотношения. Специфичната 
система от правоотношения освен основен признак е и определящ. Именно по него 
бихме могли да започнем изследването на същността на понятието “юридическа от-
говорност”. Той може да бъде категоризиран като един от признаците, които показ-
ват общото между изучаваното явление и другите близки до него явления и спада 
към категорията признаци, които разкриват принадлежността на самия вид явление. 
В конкретния случай явлението юридическа отговорност принадлежи към определен 
род явления – отговорността. Юридическата отговорност е обществено явление, кое-
то спада към рода на отговорността, но има специфични за него видови признаци. 
Специфичните видови принципи всъщност са особеното в нея проявление на отго-
ворността. Според едно от правилата на логиката, условието да се даде научна дефи-
ниция на едно понятие е то да се подведе под по-общо родово понятие. В случая 
подведохме понятието юридическа отговорност към по-общото понятие – обществе-
на отговорност.  
                                                            

1 Вж. Ирина Мулешкова „Основи на правото – Книга първа”, стр. 98; 2007 г.; 
2 Вж. Георги Бойчев «Юридическа отговорност”, стр. 17; 1994 г.; 
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2. Юридическата отговорност в системата на охранителните 
правоотношения 

Видово правоотношенията се разделят на два вида – регулативни и охранител-
ни. В правната теория се приема, че системата от правоотношения, в която се проявя-
ва юридическата отговорност, спадат към охранителния вид. Трябва изрично да ка-
жем, че правоотношенията на юридическата отговорност имат и признаци на регула-
тивните правоотношения. Ето защо следва да изследваме характеристиката на право-
отношенията, в системата на юридическата отговорност, въз основа на връзката меж-
ду регулативните и охранителните правоотношения. Трябва да отбележим обаче, че 
правоотношенията по осъществяване на юридическата отговорност имат специфични 
признаци, присъщи само за тях. Именно заради специфичните проявления на тези 
признаци, те съществуват като самостоятелна система от правоотношения. 

От изследването на правоотношенията, чрез които се осъществява юридичес-
ката отговорност, стигаме до извода, че юридическата отговорност съществува и се 
развива в рамките на особено охранително правоотношение. Когато говорим за юри-
дическа отговорност, трябва да отбележим, че правоотношенията, в които се проявя-
ва, са специфични не само по своето съдържание, но и по обекта и субектите. Въп-
реки че отношенията в тази сложна система са специфични, те ни разкриват някои 
сродни признаци с регулативните. В основата на това твърдение е фактът, че право-
отношенията, в които се проявява юридическа отговорност, се реализират на база на 
съдържащите се институти в явлението юридическа отговорност, които спадат към 
нормите с охранителен характер, но същевременно изпълняват и регулативна функ-
ция. Тези норми са предназначени да охраняват спазването на правно регулираните 
обществени отношения, а с това и закрепените в тях блага, което им придава втори-
чен и субсидиарен характер. 

В обобщение бихме могли да кажем, че същността и съдържанието на юриди-
ческата отговорност определят същността, съдържанието и ролята на правоотноше-
нията, в които тя намира израз като социално явление. 

 
3. Обект на юридическата отговорност 
От казаното стана ясно, че правоотношенията, в които се проявява юридическа-

та отговорност са вид охранителни и имат за цел да охраняват спазването на правно 
регулираните отношения, с което защитават обществените блага. Тези блага са от 
съществено значение за отделния индивид. Тъй като са значими за индивида, те са 
уредени и защитени от правото. Тяхното наличие и защита са гарантирани чрез пра-
вото. Всички основни материални и нематериални блага се проявяват в обективната 
действителност в юридическа форма. Ето защо те се реализират от личностите като 
техни субективни права.3 

Въздействието на юридическата отговорност върху обекта, води до засягане на 
правно защитени материални и/или нематериални блага.4 Тяхното накърняване е ре-
зултат от извършеното правонарушение и е изрично нормативно установено. Именно 
това придава правомерен характер на действията, засягащи обекта на юридическата 
отговорност, за разлика от тези, посягащи върху обекта на правонарушението. 

 

                                                            

3 Вж. Георги Бойчев „Юридическа отговорност”, стр. 42; 1994 г.; 
4 Вж. Светлин Антонов автореферат на дисертация „Юридическата санкция и нейната реализа-
ция”, стр. 56; 2015 г.; 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 77

4. Съдържание на юридическа отговорност  
В настоящия труд посочихме, че юридическата отговорност е специфична сис-

тема от правоотношения. В тази система субектите имат определени права и задъл-
жения. Тези права и задължения определят същността на насоката и дейността на су-
бектите в тази система. С други думи, поведението на субектите в конкретните пра-
воотношения трябва да бъде съобразно правата и задълженията, които са регламенти-
рани. От всичко това следва, че има връзка между субектите и юридическата отго-
ворност. Самото притежание на права и задължения от субектите по повод конкретно 
правоотношение не означава, че юридическата отговорност се е проявила в обектив-
ната действителност. За да се прояви трябва тези права и задължения, които са регла-
ментирани да бъдат приложени и съответно спазвани. Без взаимодействие между су-
бектите и изпълнението на задълженията, съответно прилагането на правата в право-
отношението, не е възможно да съществува системата на правоотношения, в която се 
проявява юридическата отговорност. Това взаимодействие между субектите и техни-
те права и задължения в правоотношенията в правната наука се нарича реално взаи-
модействие. Аналогично това реално взаимодействие формира съдържанието на юри-

дическата отговорност.5 
 

5. Субект на юридическа отговорност 
Субектите на юридическата отговорност са два вида – тези, които реализират 

отговорността и тези, спрямо които тя се реализира. Ако анализираме юридическата 
отговорност като правно явление, което се намира в нормативно-логическа връзка с 
правонарушението, то би трябвало да изследваме първо субекта, който реализира от-
говорността. В тази връзка реализацията на юридическа отговорност се осъществява 
от упълномощен държавен орган. Следователно освен вида на правонарушението и 
предвидената за него санкция, в правото е определен и държавният орган, който би 
могъл да осъществи съответната отговорност. Субектът, който реализира юридичес-
ката отговорност, има своите т. нар. „материалноправни” права и задължения. Тези 
права и задължения са преди всичко правото на компетентния държавен орган да оп-
редели конкретна мярка на отговорност и да я реализира. Те имат материалноправен 
характер. Конкретният характер произтича от непосредствената връзка с правонару-
шението, което е и причината те да възникнат.6 

Следва да посочим, че при гражданската отговорност, освен от компетентен 
държавен орган, тя може да се реализира и самостоятелно от правните субекти. Те 
могат да определят санкционните последици и да ги изпълнят, без изричната намеса 
на държавните органи. Това изключение е резултат от широката автономност в об-
ластта на гражданскоправните отношения. 

По-горе беше отбелязано, че юридическата отговорност възниква само след из-
вършено правонарушение. Най-често правонарушението се определя като обществе-
ноопасно, противоправно и виновно извършено деяние. Извършителят на това деяние 
е насрещната страна в правоотношенията, които наричаме юридическа отговорност. 
Това е субектът, спрямо когото се осъществява юридическата отговорност и който 
следва да претърпи съответни на извършеното деяние, неблагоприятни правни после-
дици. Авторството на правонарушението води до неговото конституиране като цент-
рален субект на юридическата отговорност. Той участва в тези правоотношения с 
присъщите му права и задължения. 

                                                            

5 Вж. Георги Бойчев „Юридическа отговорност”, стр. 36; 1994 г.; 
6 Пак там, стр. 22; 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 78

Правонарушението представлява сложен юридически факт, тъй като изисква 
едновременно проявление на съвкупност от признаци. Този сложен юридически факт 
в правната наука се нарича „състав на правонарушението”.7 Юридическа отговорност 
може да се търси само когато са налице всички елементи от състава на правонаруше-
нието. Те са четири групи – обект на правонарушението, субект на правонарушение-
то, обективна страна и субективна страна. 

Обект на правонарушението е това, срещу което е насочено противоправното 
действие. Обектът може да бъде пари, вещи, достойнство и прочие. Обектите на пра-
вонарушението са материални неща или нематериални явления, но винаги са част от 
заобикалящата ни действителност.  

Субект на правонарушението може да бъде само деликтоспособно лице. С дру-
ги думи лице, което може да носи юридическа отговорност. Предпоставките за това 
са две – да е навършило определена възраст – 18 години (при отделните видове юри-
дическа отговорност – 14 или 16 години) и да е вменяемо. 

Обективната страна на правонарушението съдържа деянието, отрицателният ре-
зултат и причинната връзка между тях. В тази група попадат и евентуалните призна-
ци за предмета на правонарушението, обстановката, условията, начините и средства-
та за неговото извършване. 

Основен елемент от субективната страна на правонарушението е вината. Тя 
представлява субективното отношение на дееца към извършеното от него деяние и 
настъпилите от него правни последици.8 Освен вината, други елементи на субектив-
ната страна могат да бъдат целите, мотивите и намеренията.9 В немалко случаи може 
да се вземе предвид и емоционалното състояние, в което се е намирал деецът, което 
също следва да се причисли към субективната страна на правонарушението. 

 
6. Видове юридическа отговорност 
Юридическата отговорност се дели родово на два вида. 
Първият вид е наказателната отговорност. Наказателната отговорност се харак-

теризира с това, че винаги е лична. Тя се търси винаги от конкретно лице за опреде-
лено негово деяние (правонарушение). Не е възможно наказателна отговорност да се 
търси от колективни правни субекти. Към нея спадат административнонаказателната, 
дисциплинарната и класическата наказателна отговорност за извършено престъпле-
ние. 

Административнонаказателна е тази, при която е налице административно нару-
шение. Наказанието при този вид отговорност се налага по административен ред. 
Дисциплинарната отговорност от своя страна се реализира при трудовоправни нару-
шения. Тези нарушения са описани в Кодекса на труда (КТ), където фигурират и 
следващите се за тях санкции. Наказателноправната отговорност възниква при из-
вършване на престъпление. Тя поглъща административнонаказателната и затова не 
може да се кумулира с нея, тъй като престъплението съдържа в себе си по-голяма 
степен на обществена опасност от административното нарушение. 

Вторият вид е правовъзстановителната отговорност. Този вид отговорност има 
за цел да установи имуществените и неимуществените вреди, причинени вследствие 
на правонарушението, с цел увредените лица да бъдат обезщетени за загубите, които 

                                                            

7 Вж. Росен Ташев „Обща теория на правото”, стр. 240; 2010 г.; 
8 Вж. Димитър Радев „Обща теория на правото”. стр. 232; 1995 г.; 
9 Вж. Александър Стойнов „Наказателно право – Обща част”, стр. 159; 2013 г.; 
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пряко или косвено са претърпели. Правовъзстановителната отговорност се среща в 
теорията като „гражданскоправна отговорност”. В нея се включват деликтната и до-
говорната отговорност. Деликтната обхваща предимно имуществени и неимуществе-
ни вреди, причинени на лице, което не е в договорно отношение с правонарушителя 
и поради това се нарича извъндоговорна. Договорната произтича от нарушение на 
договорно задължение. 

Най-често срещаното и класическо деление на юридическата отговорност е на 
отраслов принцип. По този начин тя се подразделя на гражданска, наказателна, адми-
нистративно наказателна и дисциплинарна отговорност. 

 
7. Заключение 
В заключение следва да отбележим, че юридическата отговорност представлява 

специфична система от правоотношения, произтичащи от наличието на правонару-
шение. По своята същност тя е санкционна отговорност пред държавата и чрез нея, 
която се реализира чрез прилагане на санкциите, предвидени в съответната правна 
норма. Юридическата отговорност се осъществява в случай, че бъдат нарушени уста-
новени забрани или не са изпълнени съответни правни задължения. Нещо повече, 
нейното осъществяване е насочено към преустановяване на противоправното поведе-
ние и недопускане за в бъдеще на други правонарушения. Теоретичните проблеми, 
свързани с юридическата отговорност като правно явление, са класическа тема за 
правната наука. Поради тази причина тя ще продължи да бъде предмет на разглежда-
не и за в бъдеще от правната доктрина. 
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ПРОУЧВАНЕ НА ПРЕДСТАВАТА НА СТУДЕНТИТЕ  

ЗА ТРАФИК НА ХОРА 
 

Десимира Петкова 
Анастасия Танарова 

Бургаски свободен университет 
 

П о ощ р и т е л н а  н а г р а д а  
 

Анотация: В доклада са представени резултатите от проучване на представата 
на студенти от БСУ за същността на явлението „Трафик на хора”.  
 

Ключови думи: студенти, трафик на хора, експлоатация 
 
 

Трафикът на хора в световен мащаб представлява сериозно нарушение на чо-
вешките права и е свързан с експлоатацията на хора, които биват третирани като сто-
ка за продан. Темата привлече нашият интерес в следствие на прекараната от нас 
практика в асоциация Интегра / Местната комисия по борба с трафикът на хора. Тра-
фикът на хора е определян още като съвременно робство. 

България е страна на произход на жертви на трафик на хора. Защо България? 
Причините за разпространението на това явление са бедност, безработица, не 

информираност, семейни и личностни дефицити, голям брой неграмотно ромско на-
селение. Най-често срещаните методи за набиране на хора за трафик са обяви за ра-
бота в медии и интернет; чрез близки и роднини /в ромската общност/, влюбване/ 
Loverboy/. Статистиката показва, че страните на крайна дестинация са предимно от 
Западна Европа: Холандия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Франция, Полша – 
за сексуална експлоатация; Гърция, Великобритания, Австрия – просия и джеб-
чийство; Гърция, Испания, Италия, Германия, Швеция, Чехия – за трудова експлоа-
та-ция; Гърция, трафик на бременни жени за продажба на бебета. 

  
Същност на явлението „Трафик “ 
Трафик на хора е набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването 

или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля, чрез използване на 
принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с 
власт, злоупотреба с положение на зависимост или чрез даване, получаване или обе-
щаване на облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол върху 
друго лице,когато се извършва с цел експлоатация. Съществуват различни видове 
трафик: 

 Трафик с цел сексуална експлоатация; 
 Трафик с цел трудова експлоатация; 
 Трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им; 
 Трафик с цел просия или експлоатация за престъпни дейности; 
 Трафик на хора с цел продажба на телесни органи, тъкани и яйцеклетки. 
 

Основните елементи на трафика могат да се обединят в три групи, които са 
свързани с набирането на жертвите по определени механизми , тяхното придвижване 
до избраната дестинация и влизане в  „режим на експлоатация“. 

Жертвите на трафика са преди всичко жени и момичета за сексуална експлоата-
ция, мъже за трудова експлоатация, бременни жени – с цел продажба на бебетата им 
и деца – с цел просия и джебчийство. 
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Проучване на разпознаваемостта на явлението „Трафик на хора” сред сту-
дентите от БСУ. 

За нас представляваше интерес доколко са запознати студентите от БСУ с явле-
нието „Трафик на хора” и могат ли да реагират адекватно спрямо неговите прояви. 
Затова през месец февруари  2017 година организирахме и проведохме проучване по 
тази тема. 

 Цел на проучването – установяване до колко са запознати младите хора/ 
студенти от БСУ с различните аспекти на трафикирането на хора; 

 Целева група/респонденти на проучването – 20 студенти от БСУ; 
 Инструмент на проучването – анкетна карта, състояща се от 13 въпроса (зат-

ворен тип), предоставена от Месната комисия за борба с Трафика на хора. 
 
Анализ на резултатите от проучването 
Анкетираните студенти са давали повече от един отговор. Изследваните лица са 

между 20-27години. Анализът следва реда на задаваните въпроси. Отговорите са 
представени графично и са изчислени в проценти. 

 
№1  Когато си мисля за ”трафик”……… 

 

 
 

Изследваните лица имат вътрешната нагласа и представа, че разпознават проб-
лема „Трафик на хора” и неговите проявления. 

 
№2    Трафикът може да включва част от следните действия: 

 

 
 

Според изследваните лица трафикът може да включва преди всичко: насилстве-
на работа/насилствена проституция, експлоатация, насилие или заплахи за насилие, 
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насилствено заробване или условия за робство, трансфер или приемане на момичета 
със сила или заплахи. 
 

№3     Повечето жени от България, които попадат в трафик са: 
 

 
 

В съзнанието на младите хора, повечето жени попаднали в трафик на хора са на 
възраст между 14-17 и 18-24 години. Те са предимно от малки градчета, нямат обра-
зование, бедни са, преживели са домашно насилие, сексуален тормоз. Някои са не-
омъжени,от ромски произход или самотни майки, които сами се грижат за децата си. 

 

Повечето жертви на трафик от страните в Централна и Източна Европа и Общ-
ността на Независими Държави имат следните характерни черти (но и други  хора, с 
други характеристики, могат също да са уязвими към трафик). 

Възраст: Повечето жертви на трафик от региона са жени между 18-24 години. 
Жени от други възрастови групи са също уязвими към трафик. Най-малко вероятно е 
за мъже на средна възраст да бъдат трафикирани, въпреки че мъже от тази група мо-
гат да мигрират нелегално, за да търсят работа. 

Местожителство: Жертвите на трафик идват и от провинциалните и от градски 
райони, и няма ясен критерий основан на местожителството. 

Образование: Както жени с университетско образование, така и недообразова-
ни жени могат да станат жертви на трафик. Всъщност много жени казват, че им е би-
ло предложено да работят в чужбина докато са били студенти в университет. Недооб-
разованите жени, обаче имат по-малко възможност за намиране на работа и следова-
телно може да са по-уязвими към трафик. 

Социално-икономически статус: В общия случай, бедни жени са най-уязвими 
към трафик, защото нямат много начини да издържат себе си и семействата си. Но 
дори и жени със среден доход могат да бъдат въвлечени в трафик, когато търсят въз-
можности за работа. 

Семейно положение: Повечето жени на трафик са неомъжени, много от тях са 
самотни майки и се грижат сами за децата си. 

Работа: Проучванията показват, че повечето жертви на трафик имат професио-
нален опит и имат опит в различни сектори в родната си страна и/или в чужбина. 
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№4    Опасният човек, който вербува за трафик е: 

 

 
 

Младите хора свързват опасния човек, които вербува за трафик обикновено с 
мъжката фигура. Мъжът „вербовчик” притежава определени характеристики. Той мо-
же да е непознат или познат, или и двете. 

 
 

№5     Момичетата попадат в трафик по следните начини: 
 

 
 
 

Анкетираните студенти са посочили различни начини за попадането на момиче-
тата в трафик. Но според тях най-често срещаните начини са – отвличане, фалшива 
обява за работа, фалшиви покани за посещение в чужбина, фалшива подготовка за 
пътуване, фалшиви обещания за женитба, истински обещания за законна работа.  
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№6    След като жертвите попаднат в трафик……. 
 

 
 
 

Младите хора имат представа за това, какво се случва със жертвите на трафик. 
Повечето от тях знаят, че жертвите са подложени на психическо насилие, че повече 
от половината жертви биват насилени сексуално от трафикантите или техните прия-
тели, че често биват принудени да делят жилище в лоши хигиенни условия и че имат 
ограничен достъп на храна. Отнемат им се техните лични вещи, паспорт и пари, те 
нямат контрол над действията си, често са държани заключени в стаите си през деня 
и биват принудени да проституират нощем.  

  
№7  Жертвите често правят съзнателен избор да заминат в чужбина в 

търсене на по-добър живот. 
 

 
 

90% от анкетираните студенти са съгласни с твърдението, че жертвите често 
правят съзнателен избор да заминат в чужбина в търсене на по-добър живот. Това 
твърдение е вярно: Сред най-силните фактори за решението на жертвата да работи в 
чужбина са безработицата и бедността в страната на жертвата и по-високите заплати 
и стандарт на живот в станите-дестинации. Примамливи оферти или обяви за работа, 
които изглеждат легитимни, вкарват жертвите в ръцете на трафикантите. 
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№8   Жертвите понякога частично или напълно разбират възможността да 
бъдат въвлечени в комерсиална секс работа.  

 

 
 

50% от младите хора смятат, че жертвите понякога частично или напълно раз-
бират възможността да бъдат въвлечени в комерсиална секс работа, но останалите 
50% са против това твърдение, което предизвиква притеснение, защото показва, че 
респондентите подценяват последствията от трафика на хора върху личността на тра-
фикираните. Това твърдение е вярно: Според доклада на МОМ само 22,6% от жерт-
вите на трафик, на които е била предоставена помощ, са били частично или цялостно 
наясно с опасността да бъдат въвлечени в комерсиалната секс индустрия.  

 
№9  Трафикираните жени очакват да бъдат държани като робини и не 

предполагат, че ще избират условията на работа. 
 

 
 

20% от изследваните лица смятат за вярно твърдението,че трафикираните жени 
очакват да бъдат държани като робини и не предполагат, че ще избират условията на 
работа, но останалите 80%  не мислят, че това е очакването на трафикираните жени. 

Това твърдение е невярно: Никоя от жертвите не е очаквала да бъде държана 
като робина и всички жертви са смятали,че сами ще избират условията, при които ще 
работят. 
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№10  Трафикираните жени най-често искат да идат в чужбина, за да 
намерят работа. 

 

 
 

85%  от студентите са съгласни с това твърдение и само 15% не приемат, че 
жените тръгват към друга държава за да търсят работа. Това твърдение обаче е вярно. 
Според доклада на МОМ-82,6% от жертвите на трафик, на които е предоставена 
помощ, са посочили намирането на работа като основната причина да заминат в 
чужбина. 

 
№11 Трафикираните жени получават добро заплащане за услугите си и се 

радват на щедри осигуровки.  
 

 
 

Едва 5% от анкетираните са съгласни, че трафикираните жени получават добро 
заплащане за услугите си и се радват на щедри осигуровки, останалите 95% души не 
са съгласни с това твърдение. И наистина това твърдение е невярно. Според доклада 
на МОМ, жертвите на трафик обикновено не получават нито доход, нито други 
осигуровки, свързани с работата. Само 4% от жените са казали,че са получавали ре-
довно заплащане за работата си. Някои от жените получават скромни надници 
(49,1%), които те основно използват, за да покриват разходите си по наем, храна и 
дрехи.  
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№12 Повечето трафикирани жени получават медицинска помощ  само 
в спешни случаи, особенно когато  симптомите могат да се отразят 
на “представянето” в работата. 

 

 
 

60% от изследваните лица смятат за вярно това твърдение, а останалите 40% 
смятат, че е невярно. По същество това твърдение е вярно. Медицинска помощ се 
предоставя на жертви на трафик само при спешни случаи. Докладът на МОМ казва, 
че 33,3% от жертвите на трафик, на които са предоставили помощ в Косово между 
Февруари 2000 и Септември 2002, са казали, че им е била отказана медицинска по-
мощ по време на трафика. Оказало се е, че по-голямата част от жените са били зара-
зени с болести, които се разпространяват по сексуален път. 

 
№13 Трафикираните жени са  най-често млади, наивни, необразовани и 

от малки градчета и села. 
 

 
 

95% от младите хора са на мнение, че трафикираните жени са  най-често млади, 
наивни, необразовани и от малки градчета и села, само 5% казват, че не са съгласни. 
Това твърдение е невярно. Според доклада на МОМ, 52,17% от жертвите са били от 
градски райони и по-голямата част от тях (76,1%) имат професионален опит, напр. 
имат предишен работен опит в различни сфери в родната си страна и/или в чужбина. 
Жертвите, на които е било помогнато в Косово, са от всякакви възрастови групи, ня-
кои имат само основно образование, други са завършили университет. Много от тях 
са самотни майки, които сами се грижат за децата си. 
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Изводи 
 

 Резултатите показват липса на адекватна представа у анкетираните студенти 
относно съдържанието на явлението „Трафик на хора”. 

 Студентите от БСУ подценяват рисковете от възможното попадане в  „тра-
фик” и не възприемат саба си като потенциални жертви на трафика. 

 Безспорен факт е, че те имат потребност от допълнителна информация, свър-
зана с явлението. 

 Институциите, които се борят с трафика на хора, трябва да извършват обра-
зователна дейност сред младите хора, за  да не стават те жертви на трафик. 

 

Към момента в РБългария действа Национална комисия за борба с трафика на 
хора, която е създадена през 2003 г., към Министерски съвет на РБ. Дейността на 
Националната комисия е насочена към: създаване и осъществяване на национал-
ната политика за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите; превен-
ция на трафика на хора; обучения на професионалисти от полиция, съд, прокуратура, 
училища, социални служби, доброволци; закрила и подкрепа на жертви на трафик на 
хора; събиране на статистическа информация и международна дейност. В осем града 
на страната действат Местни комисии за борба с трафика на хора. 
 
 
АСОЦИАЦИЯ „ИНТЕГРА БЪЛГАРИЯ“ 
 

http://www.iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATION/EN/Kosovo_sit _report.pdf). 
http://www.stopvaw.org. 
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CONTRACT OF EMPLOYMENT. ESSENCE. CONTENT. 

CONCLUSION 
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П о ощ р и т е л н а  н а г р а д а  

 
Abstract: The article presents an employment contract which is a kind of contract use in 
lobour law. Employment is a relationship between 2 parties, usually based on a contract, 
where work is paid for. The contract is between an employee and an employer. An employee 
is a person who is hire and is economic dependent and social subordinate. An employer is a 
person or institution that hires employees or workers. This article looks into the essence, 
elements of content and order to conclude employment contract.   
 

Key words: contract of employment, content of an employment contract, concluding 
employment contract, employers, employee 
 
 

Разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) предписва да се уреждат 
само като трудови, отношенията по предоставяне под наем на работна сила. По тру-
довото правоотношение се дължи престиране на работна сила от работника или слу-
жителя на работодател. 

 
1. Най-често ползваното в практиката основание за възникване на трудово 

правоотношение е трудовият договор. Действащият от 1986 г. Кодекс на труда не 
дава легална дефиниция на понятието „трудов договор”. Легално определение не се 
съдържа и в отменения Кодекс на труда от 1951 г.. Чл. 1 на Наредбата-закон за трудо-
вия договор от 1936 г. обаче употребява понятието „трудов договор” като му дава и 
легално определение: той  „..е съгласие между две или повече лица, по силата на 
което едната страна, работникът, предоставя на другата своята физическа и умствена 
работна сила за заплата.” Определение, актуално и днес. 

По трудовия договор работникът или служителят се задължава да предостави 
своята работна сила за изпълнение на определена трудова функция, договорена в него 
и определена в детайли в длъжностната му характеристика. Тъй като предоставената 
под наем работна сила е неотделима от работника или служителя негова способност, 
това обосновава и определянето на трудовия договор като intuitu personae, който е 
сключван винаги с оглед личността му. Работната сила представлява психичните и 
физически способности на едно лице[1], които са му изключително индивидуално 
присъщи. Аргумент за това, че трудовите права и задължения са лични следва и от 
разпоредбата на чл. 325, ал. 1, т. 11 КТ, съгласно която поради особения характер на 

                                                            

1 http://www.legaltheory-forums.org/phpBB3/viewtopic.php?f=47&t=2835&start=10 
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престацията, която се  дължи, със смъртта на работника се прекратява и създаденото 
с него трудово правоотношение. Специфика съществува и относно работодателя, 
встъпващ като страна в трудовото правоотношение. Съгласно разпоредбата на § 1, т. 1 
ДР КТ работодателят е физическо лице, юридическо лице, негово поделение, както и 
организационно и икономически обособено образувание, което не е юридическо ли-
це, но му е било предоставено правото да сключва трудови договори[2] и на което 
работникът или служителят предоставя работната си сила. Трудовият договор, пред-
ставляващ единство на две насрещни съвпадащи волеизявления, е договор[3], сключ-
ван между работника или служителя и работодателя с проявена от тях свободна воля. 
Страните по него към момента на сключването и изменението му са равнопоставени, 
но при изпълнение на трудовото правоотношение, работникът е подчинен на законни-
те нареждания на работодателя относно начина на изпълнение на трудовата функция. 

 
2. Съществен белег на трудовото правоотношение е, че за неговата действи-

телност като абсолютно необходимо условие е той да бъде сключен в писмена форма, 
като по този начин се гарантира сигурност и яснота в отношенията на страните по 
повод престиране на работна сила. Изрично визираната  в чл. 62, ал. 1 КТ писмена 
форма е форма за действителност на трудовия договор, макар че през периода от 
1995г. до 2002 г. се дава възможност за съществуване на т. нар. „устни” трудови дого-
вори. С тази отмяна на задължителната писмена форма законодателят е целял да се 
признаят за действителни устно сключените трудови договори и по този начин да се 
постигне защита на трудовите интереси на работниците и служителите. Но установе-
ната в този период правна несигурност в трудовите отношения, накърнените трудови 
интереси на работниците и служителите, както и разширяването на черния пазар на 
труда, налагат отмяна на цялата разпоредба на чл. 62, ал. 2 от КТ. Сега действащата 
уредба предписва освен сключването на трудовия договор в писмена форма за дейст-
вителността му и уведомление за сключването му съгласно чл. 62, ал. 3 КТ. Съдържа-
нието и реда за подаването му са уредени в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържа-
нието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Не-
подаването на такова уведомление до Националната агенция по приходите не води до 
недействителност на трудовото правоотношение, но обосновава налагането на адми-
нистративнонаказателна отговорност на работодателя за нарушаване на разпоредбите 
на трудовото законодателство по смисъла на чл. 414, ал. 3 КТ, като законодателят из-
рично е квалифицирал това деяние като немаловажно с разпоредбата на чл. 415в, ал.2 
КТ. 

При създаването и впоследствие при изпълнението на трудовото правоотноше-
ние страните по него следва да съобразяват волята си с проведените със законодател-
ството принципи. Тези основополагащи идеи, върху които се изгражда правната уред-
ба, притежават в достатъчна степен утвърденост и приложимост. Проведените с раз-
поредбите на Конституцията и Кодекса на труда общоприети принципи, служат и 
като средство за аргументация при търсенето и формулирането на норма [4] за уреж-
дането на отношения по предоставяне на работна сила под наем. Кодексът на труда 
преди всичко цели поставянето под закрила на личността на носителя на работна си-
ла, поради което е въвел принципа за закрила на труда с разпоредбата на чл. 16 от 

                                                            

2 Милованов Кр., Трудов договор, София, ИК „Труд и право“, 2008 
3 Йосифов, Н.,  Съдържание и сключване на трудовия договор, Български счетоводител XIV, 
2003 г., №21 и №22 
4 Ташев, Р. Обща теория на правото, София, Сиби, 2010 
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Конституцията и чл. 1, ал. 3 КТ. Свободата на труда е измежду изрично формулирани-
те основни принципи – чл. 48, ал. 3 КРБ, чл. 1, ал. 3 КТ. Чрез това ръководно начало 
законодателят предоставя на работниците и служителите възможност да избират сво-
бодно професия, вид работа и място на работа. Принудителният труд също е измежду 
конституционно закрепените принципи. Установяването на каквито и да било ограни-
чения, които биха препятствали свободния избор на труд, е нарушение на разпоредба-
та на чл. 48, ал. 4 КРБ. Равенството на гражданите и забраната за дискриминация е от 
особено значение при уреждането на трудови правоотношения. Разпоредбата на чл. 8, 
ал. 3 КТ забранява установяването на привилегии или ограничения, основани на ня-
кои от критериите – народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на ко-
жата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други 
обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на 
психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и про-
дължителността на работното време. В това отношение в съдебната практика на ВКС 
и ВАС[5] са приети редица решения, които установяват наличието на дискриминация 
по повод упражняване правото на труд, което е в разрез с разпоредбите на Закона за 
защита от дискриминация. Освен изброените до сега принципи, различните позиции 
на работодателите от една страна и на работниците и служителите от друга, налагат 
въвеждането на принципа на равнопоставеността. Това ръководно начало, отнасящо 
се до правното положение на насрещните страни, установява защита на работника 
спрямо работодателя си, който е икономически по-силната страна и това е предпос-
тавка за неравното третиране на неговите работници и служители, които като носите-
ли на работната сила се поставят във фактическа и юридическа зависимост в рамките 
на трудовото правоотношение. 

 

3. Трудовият договор се сключва между работника или служителя и 
работодателя преди постъпването на работа – чл. 61, ал. 1 КТ. Сключването на тру-
дови договори се предшества от подготвителен етап, в който страните целят пости-
гане на съгласие относно минималното задължително съдържание на трудовия дого-
вор. Преговорите са един относително самостоятелен етап, който не винаги води до 
сключване на трудов договор. Въпреки че преддоговорните отношения между работ-
ника и служителя и работодателя не са уредени в КТ, страните при сключване на тру-
дов договор са длъжни да се ръководят от нормите, установени в Закона за задълже-
нията и договорите (ЗЗД). Независимо чия е инициативата за сключване на трудов до-
говор обичайно се отправя предложение (оферта), което по своята същност е едно-
странно волеизявление, насочено към сключване на трудов договор. Макар че на 
практика инициативата се поема и предложението се прави от кандидата за работа, за 
работодателя не съществува пречка и той да изрази воля за сключване на трудов дого-
вор[6]. За да се породят желаните правни последици в преддоговорните отношения: 
сключване на договор, е важно да се отбележи дали предложението е направено на 
присъстващо или неприсъстващо лице. При присъстващите, които са в непосредствен 
контакт по едно и също време и място, приемането на офертата поражда юридическа-
та си сила незабавно. При неприсъстващи страни приемането ще възпроизведе дейст-
вие от момента, в който съгласието достигне до знанието на отправилия предложе-
                                                            

5 Решение №158/ 06.01.2006 г. по гр. д. №2105/2005 год. на Пловдивски районен съд 
  Решение №36/ 16.02.2008 год. по гр.д.№1996/2008 год. на ВКС. 
  Решение №13846/ 18.11.2010 год. по гр.д. № 2961/2010 год. на ВАС 
  Решение №2238/ 26.02.2008 год. по дело №12666/2007 год. на ВАС 
6  Мръчков, В. Договорът в трудовото право, София, Сиби, 2010 
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нието, като не е необходимо това писмено съгласие да бъде материализирано непре-
менно в един документ[7]. Необходимо е получилият предложението да го приеме 
безрезервно или в противен случай той се явява инициатор на нова оферта, различна 
по съдържани[8]. Волеизявлението на страната, която изразява съгласие с предложе-
нието, е от значение за задълженията на работодателя, които той е длъжен да изпълни 
по повод сключване на трудов договор, а именно: подаване на уведомление по чл. 62, 
ал. 3 от КТ до НАП, предоставяне на екземпляр от завереното от НАП уведомление и 
подписан от двете страни по него екземпляр от трудовия договор на работника. При 
водене на преговори относно съдържанието на трудовия договор, страните са задъл-
жени да действат добросъвестно. Съгласно чл. 12 ЗЗД договарящите се трябва да 
спазват определено поведение съблюдавайки интересите си. 

Работодателят в стремежа си да приеме на работа лице, което отговаря напълно 
на предварително заявените критерии, е длъжен при сключване на трудовия договор 
да изисква от кандидатите за работа да му предоставят документите, посочени в чл. 1 
на Наредба №4 от 11.05.1993г. за документите, които са необходими за сключване на 
трудов договор. Работодателят може да изисква и други документи, които не са посо-
чени в Наредбата, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен 
акт (чл. 2 от Наредбата), за да извърши преценка дали личността и професионалните 
умения на кандидата съответстват на интересите на предприятието. В зависимост от 
правното значение на някои от непредставените документи, които спомагат формира-
нето на воля у работодателя за учредяване на трудово правоотношение, това обстоя-
телство може да доведе до недействителност и на сключения трудов договор. Непред-
ставянето на личен паспорт или друг документ за самоличност не може да доведе до 
недействителност на договора, ако работникът или служителят е бил лично познат на 
работодателя[9], докато липсата на документа по т.6 – разрешение от Инспекцията на 
труда, когато работникът или служителят не е навършил 16-годишна възраст или на 
възраст от 16 до 18 години, ще доведе до недействителността на трудовия договор по-
ради противоречие със закона. В тази връзка при събиране на тази информация рабо-
тодателят е длъжен да се съобразява с разпоредбите на Закона за защита на личните 
данни[10], който повелява личните данни да се обработват законосъобразно и добро-
съвестно за конкретни, точно определени и законни цели, като се забранява да се об-
работват допълнително по начин, несъвместим с тези цели (чл. 2 ЗЗЛД). Друг норма-
тивен акт, с който работодателят трябва да се съобразява при приемането на докумен-
тите е Закона за защита от дискриминация, забраняващ на същия преди сключване на 
трудовия договор да иска от кандидата информация за признаците по чл. 4 (пол, раса, 
народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, рели-
гия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или об-
ществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, 
имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в 
международен договор, по който Република България е страна), освен в случаите по 
чл. 7 или когато това е необходимо за нуждите на проучване за получаване на разре-
шение за работа с класифицирана информация при условията и по реда на Закона за 
защита на класифицираната информация[11]. 

                                                            

7  Решение №410/ 27.VI.1990 г., III г.о ВС 
8  Калайджиев, А. Облигационно право, София, Сиби, 2013 
9  Василев, А.  Трудово право, Бургас, Хеликонпрес, 1997 
10 Решение №70/ 28.07.2015 по дело №3829/2014 ВКС 
11 Решение №70/ []28.07.2015 по дело №3829/2014 ВКС 
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4. При определяне на съдържанието на трудовия договор, страните трябва да 
съобразят договореното от тях с императивните правни норми. На първо място нор-
мативните актове определят рамките, до които се простира договорната свобода на 
работника и служителя и работодателя. Автономията на волята на страните им позво-
лява свободно да определят съдържанието на договора и да включат уговорки от раз-
лично естество, които не противоречат на повелителните норми на закона. На второ 
място страните са задължени при определянето на съдържанието на трудовия дого-
вор да съобразяват клаузите на колективните трудови договори, с които са обвързани. 
Колективният трудов договор е правно средство, чрез което страните в него (синди-
кална организация и работодател) целят постигане на по-благоприятни, справедливи 
и достойни условия на труд от минимално  нормативно установените стандарти[12]. 
Работникът и работодателят са задължени да съобразяват колективните трудови дого-
вори, сключени на ниво бранш, отрасъл, община и в предприятие, които ги обвързват, 
като за работника се прилагат най-благоприятните колективнодоговорни клаузи из-
между тях [13]. Тези колективнодоговорни клаузи стават част от съдържанието на ин-
дивидуалния трудов договор. В индивидуалния трудов договор страните могат също 
да уговорят по-благоприятни условия от предвидените в колективния/ите трудови 
договори, с които са обвързани съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 КТ. Договаря-
нето на по-неблагоприятни клаузи обосновава недействителността им съгласно  
чл. 74, ал. 1 КТ. 

 

4.1. Трудовият договор има задължително договорно съдържание, чиито 
елементи са определени изчерпателно в разпоредбата на чл. 66, ал. 1 КТ. Страните по 
трудовото правоотношение са длъжни да включат посочените в чл.  66, ал. 1 КТ уго-
ворки. Липсата на някои от необходимите уговорки би довела до неизпълнение на им-
перативно законово предписание и обосновава недействителност на трудовото право-
отношение. В необходимото договорно съдържание на трудовия договор се определя 
задължително длъжността: характерът на работа на работника съгласно чл. 66, ал. 1, 
т. 2 КТ. В трудовия договор могат да бъдат уговорени изчерпателно задълженията, 
които определят трудовата функция на работника. Но обичайно подробното им фор-
мулиране става в длъжностна характеристика. Именно посочените в длъжностната 
характеристика права и задължения на работника и служителя, определят характера 
на работата му.  Изготвянето на визираната в чл. 62, ал. 6 КТ длъжностна характерис-
тика като акт, с който се обозначава трудовата функция на работника и служителя, е 
задължение на работодателя. Задълженията, определени в длъжностната характерис-
тика, трябва да са известни на работника и при трудов спор това е необходимо да бъ-
де установено по безспорен начин. Това е така, тъй като работникът не може да бъде 
привличан към отговорност (дисциплинарна или имуществена) за неизпълнението на 
задължения, който не са му били известни. 

Посочените в чл. 66, ал. 1, т. 3 КТ дата на сключване и начало на изпълнение на 
трудовия договор могат да се различават във времевия диапазон. Датата на сключване 
е моментът, в който волеизявленията на страните за сключване на трудов договор на-
пълно се припокриват и са постигнали съгласие за съдържанието на договора. Начало 
на изпълнението се отнася до срока, в който след сключване на трудовия договор, ра-
ботникът или служителят трябва да постъпи на работа. Други  елементи от законоус-

                                                            

12 Иванова, Р.  Функции на колективния трудов договор, Бургаски свободен университет, Годишник 
на Бургаски свободен университет, 2015. 
13 Иванова-Мишинева, Р.  Колективнодоговорната обвързаност, проблеми на правната уредба.   
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тановеното съдържание на трудовия договор, които са уредени с повелителните раз-
поредби на закон са: място на работа, времетраене на трудовия договор, размер на ос-
новния и удължен платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни от-
пуски, основното и допълнително трудово възнаграждение, както и продължител-
ността на работния ден. 

 
4.2. Трудовият договор освен необходимото договорно съдържание може да 

включва и допълнително договорно съдържание като се въведат допълнителни уго-
ворки във връзка с предоставяне на работната сила под наем – чл. 66, ал. 2 КТ. 
Колективният/ите трудов/и договор/и може/гат да урежда/т както някои от задължи-
телните така и допълнителните договорни условия. Според разпоредбата на чл. 50, 
ал. 2 КТ допълнителните уговорки в индивидуалния трудов договор могат да бъдат 
само по-благоприятни от посочените в нормативния акт или в колективния трудов до-
говор условия, с който работодателят е обвързан. Предмет на включените в съдържа-
нието на трудовия договор клаузи от допълнителното договорно съдържание, догова-
ряни от работника и работодателя, могат да бъдат: срок за постъпване на работа от 
работника или служителя; уговорка за срок за изпитване; срок на предизвестието при 
прекратяване на трудово правоотношение. Независимо, че законът определя тези 
клаузи от допълнителното договорно съдържание като факултативни, те са елемент от 
трудовия договор и подлежат на изпълнение. Уговорките, поместени в трудовия до-
говор, без значение естеството им, са с еквивалентна правна сила и са еднакво задъл-
жителни за страните. 

 
5. Предвид специфичния предмет, който се явява престиране на работна сила  по 

трудовите договори, законодателят е въвел специални правила при уреждането на 
трудовите правоотношения във връзка с тяхното учредяване и прекратяване, както и 
при провъзгласяване на трудовия договор или на отделни клаузи за недействителни. 
Кодексът на труда борави единствено с понятието недействителност. Основанията за 
обявяване на трудов договор или отделна клауза за недействителни са визирани в чл. 
74 КТ, като субсидиарно се прилагат и основанията за недействителност на договори-
те по чл. 26 - чл. 34 ЗЗД. Страна по трудовото правоотношение, в чийто интерес 
законът допуска унищожаемостта, при предявяване на иска по чл. 74, ал. 2 КТ трябва 
да се съобрази с давностните срокове по чл. 358, ал. 1, т. 1-3 КТ. В случаите, когато 
този недостатък не отпадне или не бъде отстранен, съдът обявява недействителността 
с решение, което има действие занапред и страните могат да се позоват на недействи-
телността след като им бъде връчено решението. 

Отчитайки същността и значението на трудовия договор за работника и служи-
теля от икономическа гледна точка, законодателят установява важни правила, които 
трябва да се спазват от страните. Отличителната престация, която се дължи по склю-
чен трудов договор, налага по-специфична правна регламентация, въвеждайки по им-
перативен начин граници на свободата на договаряне. Кодексът на труда, независимо 
че в преобладаващата си част е закон, закрилящ носителя на работната сила, при 
материализиране на волеизявленията на работника и служителя и работодателя в тру-
дов договор, те трябва да се ръководят от нормите на трудовото право, които целят 
гарантиране на правната сигурност и защита на интересите на правните субекти. 
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П о ощ р и т е л н а  н а г р а д а  

 
The state as a person has unique features along with the regular ones, valid for all other 
persons. The state is the only person whose legal personality can be divided into three 
separate elements – in public law, in private law and in international public law. The state 
takes a basic part in constructing the law system and simultaneously it itself is bound to 
follow the rules along with all other persons.  
 
State; person; public law; private law; international public law; legal relations; rights; 
legal obligations; state bodies 
 
 

Терминът „субект на правото“ е доктринален, като съответства на правно-тех-
ническото понятие „лице“, използвано в законодателството и практиката. Понятието 
възниква още по времето на римското право. Латинската дума за активно начало или 
субект на правото е „persona“. Съвременната представа е обособена през XVII век от 
френския учен Рене Декарт, който поставя рязко разграничение между понятията 
„обект“ и „субект“.  

Видовете субекти на правото по своята същност търпят силно развитие с тече-
ние на вековете, започващо още от древни времена. То е породено от противоречи-
востта на въпроса кой може да бъде окачествен като субект на правото. За да се стиг-
не до съвременната представа, че съществуват три основни вида субекти, се налага да 
бъде преодоляно разбирането от времето на робовладелското право, че хората не се 
раждат равни, а са обвързани от своята принадлежност по пол, религия, език, етнос и 
други. Чак по времето на Просвещението – XVII век, се утвърждава идеята за равно-
правие чрез теорията на естественото право. Така всяко човешко същество придобива 
качеството субект на правото, наричано още „физическо лице“. 

Друг вид субекти на правото са обединенията от хора. Според римското право 
това са били общините, държавата и други обособени групи от хора по даден приз-
нак. Същността на този вид субекти на правото се обяснява чрез фикционната теория 
през Средновековието, според която се признава нещо несъществуващо, за да бъде то 
носител на права и задължения. Терминът „юридическо лице“ се обособява век по-
късно поради нуждите на бързо развиващия се търговски обмен. 

Като трети вид субекти на правото  се приемат други дадености като например 
обединения от имущество. В Древността това е било имуществото на боговете, по-
късно – животните,  а днес това са фондациите. 

Държавата е първият признат безспорен субект на правото, притежаващ това ка-
чество още от зараждането си като явление в исторически план, заедно с други обе-
динения от хора. На по-късен етап обществата съзряват, за да признаят това качество 
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на всеки човешки индивид като неотнемно право, а по-късно се обособяват и допъл-
нителни обединения от имущество, също признати като правни субекти.  

Така се формира понятието за субект на правото – това е отделната човешка 
личност или друго емпирично единство1, на което правният ред признава правото да 
участва в правния живот. Субектът на правото е юридическо явление. По тази причи-
на задължително условие за възникването му е съществуването му в материалната 
действителност чрез емпирично единство, център на субективни права и задължения. 
Правните норми обединяват последните и ги персонифицират – свързват с техния но-
сител, съответния субект на правото.  

Най-важното качество на всеки правен субект е неговата правосубектност. Тя 
включва три субективни права – правоспособност, дееспособност, деликтоспособ-
ност – изразяващи правните възможности пред субекта. Правоспособността е призна-
та от правния ред възможност правният субект да притежава права и задължения. 
Дееспособността е възможността той да упражнява чрез лични действия тези права и 
задължения в конкретни ситуации. Деликтоспособността е способността на субекта 
да носи отговорност за своите неправомерни действия. 

Отделните видове субекти на правото носят съответните характеристики, отли-
чаващи ги един от друг.  

Физическото лице е юридическата идентификация на човешката личност. Чрез 
този правен субект правният ред признава на всяка човешка личност правото да 
участва в правния живот. 

Юридическото лице е правен субект с призната от правния ред персонализация 
и право на участие в правния живот, съществувайки въз основа на обособено иму-
щество.  

Държавата от своя страна е особен субект на правото, като една от причините за 
това е сложната й правосубектност. Тя се дели на три – правосубектност в публично-
то, частното и международното право.  

Днес съществува и отделен вид субекти на правото – международни организа-
ции – обединения на държави за постигане на обща цел. 

За целите на тази разработка ще се съсредоточим именно върху държавата като 
субект на правото, като разгледаме нейната правосубектност в трите й измерения. 
Преди да вникнем в конкретните характеристики, нека изясним съдържанието на по-
нятието „държава“ и връзката му с понятието „право“. 

Държавата по своята същност представлява общност от хора, трайно заселила 
се върху определена територия. Тази общност излъчва върховна власт, която я орга-
низира и управлява, съблюдава за спазването на реда. Това определение се свързва 
основно с учението на немския юрист Георг Йелинек за конституитивните елементи. 
Те са съответно територия, население и власт. Правото според немския юрист е неиз-
менна част именно от третия елемент – държавната власт.  

Държавата е сложен социологически, политически и властващ феномен. За да се 
формулира единно общо понятие за държавата, е необходим интердисциплинарен 
подход. По тази причина Йелинек изгражда учението си от два съставни елемента – 
социално учение за държавата и правно учение за държавата. Подходът на немския 
юрист е критикуван немалко, тъй като предполага съществуването на два предмета – 
държава и право, без да е ясно кой от тях е с предимство. Несъмнено обаче те 

                                                            

1 Емпирично единство наричаме обособена даденост (човешка личност; имущество и други) 
във фактическата действителност. 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 98

съществуват и трябва да се разглеждат поотделно, като се има предвид тяхната 
взаимна обвързаност. 

Редица видни юристи излагат разсъжденията си относно това дали държавата 
стои над правото, или то е водещо. Гирке обяснява отношението държава-право като 
отношение между два равностойни елемента, които зависят един от друг. Държавата 
е тази, която осигурява външна организираща сила, за да бъде правото завършено. То 
от своя страна прониква навсякъде в реда на държавата, като организира всички от-
ношения вътре в нея. Ханс Келзен също подкрепя тезата, че държавата и правото не 
могат да съществуват едно без друго. Според него те са две равностойни страни на 
един и същ факт. Цеко Торбов твърди, че държавата може да се разглежда като орган 
на правото – санкцията е онзи външен натиск, който държавата упражнява в името на 
правната норма, за да осигури нейното зачитане от страна на членовете на общество-
то. Тя е единственият правен субект с право да наложи външна санкция. Затова тя е 
неизменно свързана със създаването и развитието на действащото право, без да има 
надмощие над него. 

Изхождайки от тези и други теории, можем да заключим, че както държавата, 
така и правото имат функции едно към друго. Държавата изпълнява превантивна и 
репресивна функция в защита на правото. Тя има за цел както да предотвратява нару-
шаването на правните норми, така и да установява вече извършеното нарушение и да 
прилага предвидените за него санкции. Тези свои функции държавата изпълнява чрез 
своите административни и съдебни органи. Правото, от друга страна, закриля мира и 
реда в обществения живот. Функцията му е да осигури преодоляването на всички 
спорове, застрашаващи благоприятното развитие на обществото, и да помогне за 
постигането на целите на неговете членове.  

Така се изгражда юридическата теория за държавата, която намира място сред 
общата теория на правото като цяло. Правото е система от правни норми, субективни 
права и задължения, правни догми и юрисдикции. Държавата е вид правен субект, на 
който правният ред признава универсална и комплексна правосубектност, реализира-
на чрез система от държавни органи и правото да упражнява правна власт и принуда. 
Тя притежава черти, характерни за всеки правен субект, но и редица ообености в ка-
чеството си на единичен и уникален субект.  

Държавата следва да се разграничава от юридическите лица. Държавните уч-
реждения обаче са организации, създадени от нея, които притежават качеството юри-
дическо лице. Те възникват въз основа на акт на Министерския съвет или нормативен 
акт. Имат за предмет осъществяване на нестопанска дейност предимно в интерес на 
широк кръг лица или общонационален интерес. Необходимо е да бъдат упълномоще-
ни от държавата да действат от нейно име и за нейна сметка, въпреки че  те са раз-
лични правни субекти от нея. Функциите им са в различни области на социалния жи-
вот. В този аспект те действат като субекти на частното, а не на публичното право. 
По тази причина не са носители на власт. Държавните учреждения обаче могат да 
издават административни актове в изпълнение на функциите си, за които държавата 
носи отговорност. В този аспект държавата и нейните учреждения се разглеждат като 
едно цяло. 

Държавата възниква като правен субект от предварително създадения правен 
ред, което я равнопоставя на всички останали правни субекти. В същото време обаче 
тя е тази, която чрез своите компетенции установява правния режим на всички ви-
дове правоотношения, на които са подчинени всички правни субекти, както и самата 
тя. Държавата се самоопределя и участва в създаването на правото, като в същото 
време е негов адресат. Тези нейни характеристики я правят особен субект на правото. 
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Отличителни белези на държавата като субект на правото се наблюдават във 
връзка с нейното признаване като такъв. Значение за него има участието на други 
държави на международно равнище. Признаването е акт на тяхната свободна прецен-
ка, като се вземат предвид няколко задължителни условия, съобразени с нормите на 
международното право. За да бъде призната като субект държавата, трябва да е нали-
це общност от хора; обособена територия; държавата да упражнява върховна власт 
върху тях. Признаването бива два основни вида – политическо и юридическо. От зна-
чение за правото е именно юридическото признаване. 

Всеки правен субект се признава въз основа на дадено емпирично единство. Ха-
рактерно единствено за държавата е, че при нея то не е едно, а цели три. Емпирични-
те единства на държавата са следните: система от органи; имущество; територия и 
народ. При всяка проява на държавата като правен субект се различава конкретно 
единство. 

Съществуват особености и при персонализацията и индивидуализацията на дър-
жавата. Персонализацията изисква създаване на отделна организация за различните 
емпирични единства, чрез която те да бъдат персонифицирани. Отличителен белег е 
и фактът, че организацията се осъществява от Конституцията и текущото законода-
телство, а не с вътрешен устройствен акт. Индивидуализацията от своя страна включ-
ва не само името и територията, а също така начина на устройство на територията и 
държавните органи. 

Както споменахме, правосубектността е основното качество на правните субек-
ти. Държавата притежава обща и универсална правосубектност – може да придобива 
всякакви субективни права и задължения, с изключение на тези, които противоречат 
на природата й. Правосубектността й е още комплексна, тъй като се проявява в три 
сфери – на публичното, частното и международното право – по специфичен начин.  

На първо място нека разгледаме държавата като система от органи. Това емпи-
рично единство дава възможност държавата да изпълнява една специфична и харак-
терна само за нея функция на властващ субект. Държавата е тази, която чрез юриди-
чески средства упражнява политическа власт върху всички останали субекти в пуб-
личното право. Държавата действа чрез своите органи, образуващи завършена сис-
тема, едно цяло. Всеки орган притежава строго определена компетентност. Тя е както 
право, така и задължение за извършване на определени действия при конкретни об-
стоятелства. Отделните компетентности съществуват единствено в системата от дър-
жавни органи. Тя притежава единство, поддържано чрез принципи от политическо и 
юридичеко естество. Някои от политическите принципи са: публичност; разделение 
на властите; политическо представителство; господство на правото. Юридическите 
принципи, от друга страна, са следните: законо- и целесъобразност; йерархично 
построение на държавните органи; непрекъснатост; отговорност за вреди. Системата 
се характеризира и с качеството трайност. То се постига чрез стабилността на взетото 
решение и забраната за пререшаване на въпроса, по който органът се е произнесъл. 
Актовете съответно също способстват поддържането на единство; те са материален 
израз на дейността на държавните органи, чрез който системата съществува във 
времето. Като последно определение редно е да споменем и това за длъжностно лице, 
тъй като то осъществява компетентността на държавния орган. То е човек, който е 
натоварен да върши това по установения от правото ред сам или съвместно с други 
хора. Той самият не е държавен орган. Нерядко се случва длъжностни лица да 
извършат действия извън компетентността на съответния орган. Впоследствие те не 
пораждат желаните правни последици, а задължение за държавата да поправи причи-
нените вреди от незаконните актове. В това се изразява и деликтоспособността на 
държавата като правен субект. 
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За да може държавата да изпълнява своите властнически правомощия, тя се 
нуждае от имуществени средства, които да придобива, разпределя и използва. Те са 
необходими, за да бъдат защитавани интересите на цялото общество. Това налага 
държавата да бъде правен субект и в областта на частното право, по-конкретно – 
гражданското. 

Като страна по гражданскоправни отношения държавата е равнопоставена на 
останалите гражданскоправни субекти. Тук тя не се явява носител на власт. Това оба-
че не заличава различията й с останалите субекти – физическите и юридическите ли-
ца. Това се дължи на факта, че тя установява правния режим на всички видове правни 
отношения, на които са подчинени всички гражданскоправни субекти, включително 
и самата държава. Властническите актове – нормативни и индивидуални, които тя из-
дава, й дават право да упражнява някои по-особени субективни права, характерни 
само за нея.  

Като субект на гражданското право държавата представлява имуществото, свър-
зано с нея, и държавните органи, които от нейно име извършват павни действия с 
последици в областта на гражданското право. Индивидуализира се като гражданско-
правен субект чрез наименованието си, столицата и държавния печат. Държавата мо-
же да участва във всякакви правоотношения, освен такива, несъответстващи на при-
родата й. Тя може да придобива вещни права върху всякакви вещи. Упражнява ги 
чрез своите органи или държавни юридически лица, които извършват действия от 
свое име. По правило тя запазва правото си на собственост и предоставя правото на 
използване и стопанисване. Конституцията обаче в своя чл. 18, ал. 1 определя ве-
щите, които са изключителна държавна собственост – те могат да се притежават 
единствено от държавата. Това са материални обекти, които са от голямо значение за 
интересите на цялото общество и така трябва да бъдат използвани. Според ал. 2 и 3 
на същия член държавата има изключителни права и при осъществяването на опре-
делени дейности. Също така тя може да установява монопол върху определени систе-
ми като тази на железопътния транпорт и националните пощенски далекосъобщител-
ни мрежи, както и други, изредени в чл.18, ал. 4 на Конституцията.  

Държавното имущество бива два основни вида – публична държавна собстве-
ност и частна държавна собственост. Публичната държавна собственост е уредена в 
Закона за държавната собственост, като това са предимно обектите, определени в 
Конституцията, законите или актовете на Министерския съвет; имотите, предоставе-
ни на ведомствата за изпълнение на служебните им функции и имотите от национал-
но значение за трайно задоволяване на интересите на обществото. Частната държавна 
собственост са всички останали имоти и вещи, притежание на държавата. 

Като гражданскоправен субект държавата притежава редица предимства при 
придобиване и защита на имуществени права. Тя единствена може чрез конфискация, 
отчуждаване за особено важни нужди на държавата по ЗДС и други случаи, опреде-
лени със закон, да придобива собственост и други имуществени права. Държавата 
може да упражнява и владение върху чужди вещи по смисъла на чл. 68 на ЗС и да ги 
придобива по давност чрез своите органи. 

Освен вещни права, държавата притежава и способност да участва по облига-
ционни правоотношения както с български правни субекти, така и с чуждестранни 
държави и лица.  Тя може да бъде както кредитор, така и длъжник.  

В областта на наследственото право също има особеност при характеризиране 
на държавата като гражданскоправен субект. По закон тя придобива имуществените 
права и поема правните задължения на починали граждани, които нямат наследници 
по закон или завещание или когато те са се отказали от наследството. Държавата е 
универсален правоприемник, като отговаря за задълженията само до размера на акти-
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вите на наследството. Възможно е тя да наследи въз основа на завещание, извършено 
приживе от физическо лице в нейна полза. 

По възникнали процесуални правоотношения държавата се представлява от 
министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройст-
вото, в зависимост от характера на спора. Министърът на финансите следва да пред-
ставлява държавата и по материални гражданскоправни отношения. 

Като всеки правен субект държавата носи отговорност за неправомерни дейст-
вия. В нейния случай обаче има особености при характеризиране на деликтоспособ-
ността й. Според чл. 7 от Конституцията държавата носи имуществена отговорност за 
вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни 
лица, без да се поставя изискване за вина. Закон ограничава случаите, по които дър-
жавата дължи такава отговорност. Отговорността се реализира чрез предявяване на 
граждански иск от страна на пострадалия срещу органите, чиито незаконни актове 
или действия са причинили вредите.  Ищецът поема таксите и разноските, ако искът 
бъде отхвърлен. В противен случай, длъжностните лица отговарят пред държавата за 
изплатените обезщетения.  

Държавата, носейки отговорност, в действителност играе ролята на посредник 
между своите органи, които осъществяват своята дейност от нейно име,  и членовете 
на обществото. Въпреки че тя е онзи властващ феномен, осигуряващ правилата и ре-
да в обществото, в същото време тя отговаря пред членовете му. Тази изградена сис-
тема показва именно откъде произлиза върховната власт, концентрирана в  правомо-
щията на държавата. Народът е този, който е суверен. Той предоставя част от своите 
права на държавата, за да може тя като организация да поеме отговорност за разви-
тието и защитата му. Държавата е система от органи, която не следва да се разглежда 
едностранно като субект, на който всички останали са подчинени. Тя трябва да бъде 
окачествена като субект, получил своите правомощия именно от народа – множество 
индивидуални правни субекти. Държавата е тази, чрез която става възможно въвеж-
дането на един общ ред, който всички да спазват, за да бъде осъществим просперите-
тът на обществото. Тя бива създадена съзнателно като единствен субект, в който е 
възможно да бъде съсредоточена насоката на управление и развитие на останалите 
правни субекти. Именно това е целта на съществуването й като организация; това ле-
гитимира нейния Imperium. Следвайки този път на разсъждения, се стига до извода, 
че държавата упражнява правомощия, отредени й от останалите правни субекти. Ни-
то повече, нито по-малко. Тя е зависима от субектите, даващи й власт; власт, обвър-
зана с още по-голяма отговорност. Кое оправдава тогава тя да се нарича властващ 
феномен, притежаващ върховна и неоспорима власт, след като тя е също толкова 
зависима? Именно тази отговорност, която държавата носи, притежавайки огромна 
власт, я прави необикновен субект. Държавата, с концентрирано цялото върховенство 
в себе си, носи тежестта да насочва посоката на развитие на обществото; да следи за 
опазването на установения ред, като преди това определя самия ред и правоотноше-
ния. Тази тежест е разпределена между отделните държавни органи, които чрез свои-
те компетентности, допълвайки се, образуват едно цяло. Това е мрежа от правомощия 
и отговорност, които се преплитат в цялостната система – държавата. Тази система 
носи отговорност за пропукване във всяко едно от звената в себе си. Така органите 
могат да бъдат окачествени като отделни елементи на един механизъм, който не 
може да функционира правилно, ако дори само един от тях възпрепятства това. 

Третата област, в която държавата притежава правосубектност, е тази на между-
народното право. Международното публично право е система от норми и принципи, 
регулиращи отношенията между държавите и международните организации. Тук 
липсва единен център за решаване на правни спорове. Субектите са равнопоставени 
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и напълно независими един от друг. Единствените субекти обаче, които притежават 
пълна и първична правосубектност, са държавите. Те създават международното пра-
во, сключвайки договори помежду си, в които се съдържат правните норми на този 
отрасъл. Участието на държавата във всякакви правоотношения е задължително доб-
роволно, като тя го съобразява със собствените си интереси. Държавата единствена 
притежава суверенитет – както вътрешен, така и външен. Вътрешният суверенитет 
гарантира върховенството на държавната власт вътре в самата държава. Външният, 
от друга страна, осигурява независимостта на вътрешната политика на всяка държа-
ва. Не се допуска каквато и да е намеса от чужда страна. Така държавата като субект 
на международното право отстоява интересите на народа и отговаря за отношенията 
с останалите международноправни субекти, като се има предвид, че към момента 
тенденцията е към задълбочаване обвързаността за сметка на самостоятелността им. 
За да се развива държавата добре във вътрешен план, са необходими именно пред-
поставките във външен план. 

Държавата като субект на правото притежава най-обширните правомощия, като 
същевременно носи най-голяма отговорност. Тя се издига от обществото, за да служи 
в негов интерес, като получава правото да стои над всички останали субекти. Държа-
вата е онзи правен субект, който властва и води. В същото време тя е един сред много 
правни субекти, обвързани помежду си в частноправни отношения, равнопоставени и 
зависими един от друг. Държавата е и субект в областта на международното право, 
където защитава интересите на обществото на национално ниво. Тя е както най-обла-
годетелстваният субект на правото, така и най-тежко ангажираният и отговорен та-
къв. Държавата е този правен феномен, който притежава уникални характеристики 
във всеки един отрасъл на правото. Тя е основно звено в изучаване теорията в сфера-
та на правото, както и на много други науки.   
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Абстракт: Оценката на риска изисква задълбоченото познаване на спецификите и 
особеностите на математиката, статистиката, икономиката и финансите. Мо-
дели като CAMEL премахват от части това изискване, позволявайки оценяването 
на риска по прост и последователен начин. Същия изисква оценката на основни 
аспекти на риска – капитала, активите, управлението, печалбата и ликвидността с 
абриевеатури C, A, M, E, L. 
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Управление и мениджъмнт, Печалба, Ликвидност 
 
 

Финансовата криза от 2007, която започна от банковия сектор доказа, че това е 
свързващото звено между всички отрасли на икономиката. Поради тази причина, 
нуждата от оценяване и контролиране на рисковете на същия е от съществено значе-
ние. С това се натоварват надзорните органи на съответните страни, често обаче е не-
достатъчно да се разчита единствено на тяхната преценка. Взимайки в предвид това, 
мениджърите на банките е необходимо да използват собствена методология за оцен-
ка на основните банкови рискове.  

Целта на настоящата разработка е да се представи методология базирана на мо-
дела CAMEL за оценка на банковите рискове. Обект на изследване е рисковото със-
тояние на девет банки в България. Предмет на изследване е модела, респективно ас-
пектите му, респективно различни показатели за изследване на състоянието на банки-
те. Задачите, които автора си поставя са: изчисляване на показателите на избраните 
банки; калкулиране на средните показатели за банковия сектор; прилагане на методо-
логия базирана на модела; изводи относно състоянието на банките, на база резултати-
ти получени след прилагане на модела; оценка за приложимостта на модела. 

Рейтинговата система за оценяване на дейността на банките CAMELе създадена 
през 1979 г. от Федералния съвет за оценяване на дейността на финансовите институ-
ции. Абриеватурата е акроним на петте аспекта, които моделът изследва: капиталова 
адекватност (C – capital adequacy), качество на активите (A – asset quality), менид-
жънт (M – management), печалба (E – earnings); ликвидност (L – liquidity). Класичес-
ката употреба на модела е чрез използване на петобална система за оценка на всеки 
един от аспектите.  

Капиталовата адекватност изследва съотношения като това на собствения капи-
тал и рисковите активи, целта е да се провери има ли съответствие между собствения 
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капитал и рисковия профил на банката. Качеството на активите от своя страна следи 
за кредитен риск и способността на банката да го контролира и управлява. Състоя-
нието на мениджънта се определя след всички останали компоненти, като той носи в 
себе си голям субективизъм, тъй като не се базира на конкретни количествени пока-
затели. За отчитането на печалбата най-често се използват показатели като ROA и 
ROE. Ликвидността измерва възможността на банката да покрива текущите си задъл-
жения. 

За всеки един от показателите съставляващи отделния аспект се оценява. Рей-
тинга за всеки аспект е резултат от осредняване на поставените вече оценки. Рей-
тинга се движи в диапозон от едно до пет, като: 1 се счита устойчив (strong), 2 за 
удовлетворителен (satisfactory), 3 за посредствен (fair), 4 за критичен (marginal), а 5 за 
неудовлетворителен (unsatisfactory). Казано по друг начин по-ниската оценка означа-
ва по-слабо влияние на конкретния аспект рискове, докато по-високата – по-силно 
влияние на същия аспект рискове. 

При поставяна на оценка на някои от показателите се изисква изчисляване на 
средна за банковата система. Изчислявайки един показател по този начин е необхо-
димо да се има в предвид, че състоянието на цялата банкова система е възможнно да 
е влошено. Вледствие на което конкретния показател на съответната банка ще полу-
чи добра крайна оценка, която не отразява реалното и състояние. Този модел има ре-
дица преимущаства и един основен недостатък – работи на принципа на текуща 
(моментна) „снимка”, отразяваща моментното състояние на дадена банка и на нейни-
те рискови аспекти, а не тяхното развите в динамика. 

Въпреки тази забележка модела доказва своята функционалност и ефикасност 
през годините, което го прави приложим и днес. Той продължва да се развива с въ-
веждането през 1995г на системата SCOR (Statistical CAMEL Off-site Rating) и доба-
вянето през 1997 г. на още един компонент към класическия модел – чувствителност 
на банката към пазарните рискове (обозначен със S – Sensitivitytowards market risk). 
Това трансформира акронима от CAMEL в CAMELS, както е познат и днес. 

Различните автори прилагат модела по различен начин и чрез различна методо-
логия, изчисляваща различно всеки един от аспектите. Това поражда затруднения 
при избора на правилната формулировка за оценката. Възможно е например използ-
ването на множество показатели, отчитащи рисковете за по-голяма сигурност. Това 
обаче може да доведе до дилемата „добре ли е банката или не”, тъй като част от пока-
зателите могат да дават положителни, а други отрицателни резултати за състоянието й.  

За целите на изследването е създадена съвкупност от девет банки: Българо-аме-
риканска кредитна банка, Централно кооперативна банка, Корпоративна търговска 
банка, Юробанк, Първа инвестиционна банка, Интернешънъл асет банк, Тексим банк, 
Уникредит булбанк и Обединена българска банка  

Чрез използване на методология базирана на модела CAMEL се проследява из-
менението на петте аспекта, съставляващи модела за периода от 2011 до 2016. Всеки 
аспект съдържа в себе си различни показатели, които представляват съотношения. От 
резултатите получени от изчислението на показателите от всеки един аспект се вади 
средната за съвкупността от стойности и се дели на стандартното отклонение. В зави-
симост от това дали има положително или отрицателно въздействие върху банката се 
умножават с „1” или „-1”. Получените резултати след направените изчисления чрез 
съответите съотношения включени в оцеяването на всеки аспект се осредняват. Тези 
осреднени стойностти представляват изменението на отделните аспекти във времето 
за отделните банки от съвкупността. След осредняването на аспектите в различните 
банки се получава темпа на средната промяна на съответния аспескта в избраната 
съвкупност. 
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Фигура 1. Изменение на капиталовата адекватност 

За капиталовата адекватност се използват 3 показателя: коефицент на общо пок-
ритие, капитал от първи ред и кредити към депозити. На Фигура 1 се виждат измене-
нията на капиталовата адекватност на всяка банка и общо средната за съвкупността. 
През периода средната за съвкупността остава относително постоянна и не търпи рез-
ки промени. Това може да значи, че избраните банки, които я съставляват нямат 
съществени промени в рисковите си нива. Изучавайки банките по отделно се вижада, 
че Тексим банк, Централна кооперативна и Интерешанъл асет банк имат по-ниски 
рискови стойностти спрямо среднити за съвкупността. Първа инвестиционна банка 
през периода от 2011 до 2014 също се е намирало под средото равнище, но след този 
период, макар и с малко е надвишава средния. 

 

 

Фигура 2. Качество на активите 
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Показателите измерващи качеството на активите представляват съотношения 
между: недоходоносните активи към кредитите плюс недвижимите имоти; провизии 
за загуби по кредити към недоходоносни кредити; недоходоносни кредити към общо 
кредити; Annualized aggregated net loans change to Annualized aggregated asset change. 
На фигура 2 прави впечатление повишение на риска през периода от 2013-2014. Това 
може да е следствие от проблемите на банковия сектор през този период- фалита на 
КТБ и намаленото доверие към банковите система. Най-резки промени в показателя 
се наблюдават при Българска-Американска банка и Юробанк. След 2014 рисковите 
нива се понижават. 

 

Фигура 3. Изменение на мениджънта и управлението 

За мениджънт и управление показателите са: приходи от лихви към общо при-
ходи; приходи от лихви към общите разходи; разходите по лихви към депозитите. 
През разглеждания период се наблюдава снишаване на риска в съответния аспект, 
което може да е в следствие на повишено внимание от страна на банкивите мениджъ-
ри към управлението на своите разходи и приходи и засиления контрол след 2013.  

 

 

Фигура 4. Изменение на печалбата 
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Показателите за изследване на печалбата: ROA; ROE; нелихвени приходи към 
общо приходи; нелихвени приходи към общо активи. От Фигула 4 се вижда, че риска 
на средата печалба за съвкупността търпи промяна към понижение след 2013, като 
след 2014 рисковите стойности остават относитело постоянни. На фигурата правят 
впечатление резките промени на рисковите стойности на Първа инвестиционна банка. 

 

 

Фигура 5. Изменение на ликвидността 

 
На фигура 5 е представена ликвидността за чието изчисляване са използвани 2 

показателя: ликвидни активи към общо активи; ликвидни активи към общо депозити. 
От графиката се вижда, че ликвиднито състояние на Тексим банк сравнено със сред-
ното е най-нестабилно. 

В заключение може да се каже, че методологията базирана на модела CAMEL 
илюстрира промените в изследваната съвкупност. В по-голямата си част модифици-
рания модел работи на базата на средни, което препокрива основния недостатъка на 
класическия модел. За разлика от него той отчита промените в динамика, което го 
прави по-обективен от първоначалия модел. Дава възможност да се отчете влиянието 
на резките промени в риска на една или друга банка върху средната за съвкупността. 
Да се проследят процеси като фалита на КТБ през 2013 и отражението му върху оста-
налите банки. Трябва да се има предвид обаче, че за по прецизно изследване на целия 
банков пазар е необходимо моделът да бъде приложен за всички банки.  
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IMPACT ON THE LOYALTY TOWARDS FELIVARU TUNA FISH 

CAN ON THE MALDIVIAN MARKET:  
MARKETING RESEARCH 

 

Sofoora Ali 
 

П о ощ р и т е л н а  н а г р а д а  
 
Abstract: In Maldivian cuisine, tuna plays an essential role. Canned tuna fish brand 
‘Felivaru’ has been ruling the Maldivian market for many years. There are many factors 
such as the quality, availability, price, taste, packaging etc that affects the buying decision. 
Various studies done by scholars reveal the relationship between the loyalty and factors 
that affects it. To evaluate this relationship as well how other brands were affecting the 
Felivaru brand consumers, a research was conducted using a convenience sample. This 
study revealed that since there are more options for the consumers, their purchase decision 
is changing based on their knowledge about other brands as well as their price and 
packaging. Therefore, Felivaru needs to strengthen their marketing methods and appeal to 
their consumers using social media to gain their trust and maintain the relationship. 
 

Key words: Felivaru, factors, loyalty, marketing 
 

 
Introduction:  About the company and the product 
Felivaru tuna fish can brand is one of the most established brand of tuna cans that 

Maldivians enjoy almost as a staple. It is manufactured by MIFCO, which was inaugurated 
in November 1993. Their biggest competitive advantage is the quality of their product as 
well as the environmental contribution they make as they are 100% pole-and-line users for 
their fishing process. Originally they only sold their products to Maldives only, however 
now they export to UK and as well as to many EU countries. (MIFCO, 2014) 

Felivaru tuna cans have held their market position due to the fact that Maldivians eat 
tuna on a daily basis. The tuna is steamed and cooled and are hermetically sealed. They 
were first introduced in just two types; in oil and brine. However, the product portfolio has 
been widened by the introduction of new flavors to meet demands. 

 
Research Problem 
With the introduction of many varieties of tuna fish can in the Maldivian market, the 

loyalty towards Felivaru tuna can; one of the most respected and trusted brands in Maldives 
is changing drastically. In order to maintain its position in the market, Felivaru has to 
evaluate the methods of maintain its relationship with their loyal customers as well as 
develop their marketing strategies and use their competitive advantages. 

 
Goals and research tasks 
 Evaluate the reasons buyers have maintained a loyalty towards Felivaru tuna cans 
 Deduce the methods of marketing used by Mifco regarding their Felivaru tuna fish 

cans 
 Evaluate which qualities attract customer towards Felivaru tuna (Taste, quality of 

fish, Packaging etc) 
 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 109

 Analyze which marketing strategies has most affected the buyers decision of 
purchase 

 Evaluate different type of tuna fish cans available in the market and evaluate their 
marketing strategies 

 Compare the data available and deduce the competitive advantage Felivaru tuna 
fish can have 

 Analyze the reasons why if any people have changed their brand of canned tuna 
 Analyze price as a factor in the buying process and how it has affected the loyalty 

towards Felivaru tuna fish cans 
 Investigate whether customer demographics affect loyalty 
 Evaluate the relationship between purchase of the product when compared to 

quality 
 Evaluate the relationship of product purchase when price changes 
 
Literature Review 
Most marketing researchers agree that brand loyalty plays an important role in 

creating opportunities for the product in terms of providing positive word of mouth, reduce 
marketing costs and increase their profitability (Dr. Maheshwari, Lodorfos, & Jacobsen, 
2014). According to Rizan, Warokka & Listyawati (2014) customer loyalty does not 
change on situational factors and their commitment to the brand or product maintains a 
chain of purchase. 

Price is an important part in any marketing mix, which is a crucial part of any 
company’s strategies as well be used as a signal to competitors. Pricing is also used to 
satisfy the customer in terms of the value of product in comparison to the price. In the study 
conducted by Dhurup, Mafini & Dumasi (2014), they deduced that there is a positive 
relationship between the pricing and the loyalty of customers. 

Brand awareness and brand loyalty go hand in hand. The information provided to 
customers to inform them about the qualities and competitive advantage of the specific 
products with regards to its competitors influence their purchase decision. (Dhurup, 2014) 

 
Hypotheses 
Based on the above literature, below hypotheses are tested within the scope of this 

research. 
1. H0 – Price of the product does not affect the loyalty towards Felivaru tuna cans. 

H1 – Price of the product affects the loyalty towards Felivaru tuna cans in a medium level. 
2. H0 – Income range does not affect the purchase of Felivaru tuna cans. 

H2 – Income range directly affects the purchase of Felivaru tuna cans. 
3. More than 50% of customers who changed their brand of tuna was due to higher 

price of Felivaru 
4. 2/3 of customers has bought another brand because it was unavailable at the stores. 
5. Marketing techniques used by competitive brands have affected the loyal customer 

pool of Felivaru tuna cans. (medium) 
6. There is a mid level correlation between quality and their choice of purchase of 

Felivaru tuna cans. 
7. 2/3 of women look into packaging of the product when purchasing 
8. More than 60% of the market is build up by Felivaru tuna cans 
9. 1/3 of Enzi users have seen their advertisements on any one source. 
10.  2/3 of advertisements are viewed on TV by consumers 
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Methodology 
Type of Research: Qualitative and quantitative research 
Method of data collection: Online questionnaire was distributed to Maldivian customers. 
Sample 
Recommended sample size and sampling method in order to generate more adequate 

results for this type of research is to use stratified random sampling method. In addition to 
this, considering Maldives population (below 0.5 million) the sample size can be small. 

However, for the purpose of the research paper during the study at Burgas Free 
University, the sample selected is based on convenience. Questionnaires were distributed 
online using google form platform to 35 customers who has used Fasmeer tuna fish can. 
Although it is a convience sample, the questionnaires were distributed to the most possible 
diverse personnel with regard to the research goals and tasks. 

Limitations 
 Due to the sample being a convenience sample, the results may under-represent or 

over-represent particular classifications of groups. 
 Since the sample selected could be biased, there is a high possibly for sampling 

error. 
 
Survey results and analysis 

1. Importance of price, quality and income 
Loyalty towards any product is based on various factors. 36 customer who have used 

Felivaru (but not necessarily loyal) were asked which brand of tuna they preferred the most. 
Below pie charts shows the result that indicate that more than 60% of the customer most 
preferred the brand ‘Felivaru’ tuna cans. 

 

 

Figure 1.1 

When it comes to products that are consumed on a daily basis, price becomes one of 
the most important factors. Irrelevant to the number of tuna cans consumed by a household, 
it was deduced that 20 out of the 36 (as illustrated by the below table) customers who 
participated in this research believed that price was a very important factor when 
purchasing tuna cans. Similarly, when compared with the household size with the 
importance of price, the results were same with more than 2/3 of the pool agreeing that 
price is a very important factor. 
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Figure 1.2 

Another factor that is related to the frequency of purchase and the fluctuations to the 
pricing of product is the income level of the customers. When the income level is high, the 
tendency to buy product is more dependent on other factors such as quality, taste, 
packaging and the brand awareness and loyalty. However, when the income level is 
decreased it has the opposite effect. When asked whether if an alternative brand of tuna fish 
can were available cheaper in the market, 50% of the customers revealed that they would 
switch brands. Whilst 25% of the customers were neutral to this factor the rest were 
revealed that it was unlikely or highly unlikely they would change their brand of tuna fish 
can. When the importance of price is compared to the income range the Pearson correlation 
shows a positive relationship (0.073). This figure however, is not very significant. 

Quality is another factor customers trust and purchase a brand. None of the customers 
participated in this research stated that the quality of Felivaru was poor. In addition to this, 
50% of the customers thought quality was the most important factor when purchasing tuna 
fish cans. 
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With these data, we can prove that the first hypothesis H1 is in fact true that price 
does affect the purchase and repurchase of a product which in term builds a loyalty towards 
a product, and cheaper products in the market is and can affect the loyalty towards a product. 

 
2. Loyalty and Marketing strategies 
Advertisement is an important factor to market the product and gain new customers as 

well as encourage repurchase. When customers were asked whether they have ever changed 
or bought a different brand of tuna can, 75% revealed they have. 50% of the people who 
bought another brand of tuna revealed the reason to do so was the unavailability of the 
product. 

There was an even split between the brands Felivaru and Enzi, when it came to most 
frequently marketed product. Customers stated that 69% were influenced due to the 
advertisements they saw on TV where as 23% was influenced due to social media 
marketing strategies. 

The customers who changed their brand of tuna more than 80% were influenced by 
advertisements on TV. It is also deduced that customers who have changed to Enzi brand 
have seen advertisements by them on any one media. 

 

 

With this data, we can deduce that half of the customers bought a different product 
due to the unavailability of the product. In addition to this, the marketing strategies of other 
companies are also influencing the purchase of their products and impacting the customer 
loyalty of Felivaru. 

 
3. Demographics and brand loyalty 
Customers of such a product that is being used almost daily, would be very diverse. 

The income level, household size, gender and other factors influence the perception 
towards a product. 
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When asked how importance was the packaging of the product when purchasing it, 
more than 50% of females indicate that it was very important to them, whereas only 33% of 
males indicated it was very important to them. This data shows that the female customers 
do consider and influence their buying habit more than male customers 

 
Conclusion 
Felivaru has maintained its position as the major brand of tuna can in Maldives even 

with the introduction of other brands. However, other brands advertisement techniques have 
impacted some loyal customer to change their purchase habit. Half of the customers who 
have participated in this research have identified that they have seen other brands 
advertisement. Felivaru has qualities that the customer look for such as quality, taste and 
they need to use their competitive advantage in order to maintain their position in the 
market so that even with the introduction of cheaper brands they could survive with these 
advantages. 

 
Suggestions 
 

 Using their hold in the  market share, Felivaru can introduce relationship 
marketing techniques which apply to customers emotionally and gain their trust. 
Advertisements could be increased with this aspect. In addition to this, they could 
get more involved in the public events to showcase their interest in the well being 
of the customers. 

 Since most consumers of Felivaru trust the brand and would recommend the brand, 
repurchase of the product should be encouraged by giving out discounts to 
customers who purchase their products on a weekly basis. For example a 10% 
discount if they purchase their products continuously for four consecutive weeks. 

 Using their quality, taste and market position to increase social media interactions 
by directly answering any queries asked by customer online and promoting their 
products. Feedbacks should be recorded and considered to increase customer 
satisfactions. 
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П о ощ р и т е л н а  н а г р а д а  
 

 
Въведение 
България, бивша комунистическа страна, която се присъедини към ЕС на  

1 януари 2007 г., има средно повече от 6% годишен ръст през периода от 2004 до 
2008 г., задвижван от значителни количества банково кредитиране, потребление и 
преки чуждестранни инвестиции. 

Последователни правителства показ-
ват ангажираност към икономически ре-
форми и отговорно фискално планиране, но 
глобалната криза рязко намалява вътрешно-
то търсене, износа, притока на капитали и 
индустриалното производство. БВП се сви-
ва с 5,5% през 2009 г., и бавно се възстано-
вява през следващите години. 

Въпреки благоприятния инвестицио-
нен режим, включително ниски, плоски 
корпоративни данъци, остават значителни предизвикателства. Корупцията в публич-
ната администрация, слабата съдебна система и наличието на организирана престъп-
ност продължават да възпрепятстват инвестиционния климат и икономическите перс-
пективи на страната. 

Износът на България расте с 5.2% през 2015г. и достига рекордно високо ниво – 
зад граница са продадени стоки за 45.5 млрд. лв. Увеличението идва от търговията с 
Европа. Най-добрата новина е, че голям растеж има точно при продуктите с висока 
добавена стойност – машини, апарати, авточасти, електроника. Тази група вече ня-
колко години е лидер в износа, като изпреварва други най-продавани стоки като го-
рива, метали и зърно. Точно при тези суровини има спад, но той е ценови и идва от 
международните пазари. Минус има и във фармацията заради проблемите в Русия и 
Украйна. 

Ръстът към Европа е значително по-голям – почти 8%. Така България вече про-
дава към Евросъюза 64% от общо изнесените стоки. По-стабилното представяне на 
европейския пазар не е изненада – икономиката на ЕС нараства с 1.8% през 2015 г. За 
този ръст благоприятстват обезценяването на еврото спрямо долара и по-ниските це-
ни на петрола, благодарение на което конкурентоспособността на европейската про-
дукция по света се увеличава. По-слабият растеж на продажбите извън ЕС е също ло-
гичен. Икономическите трусове и политическото напрежение в основни търговски 
партньори за България като Русия, Украйна и Турция няма как да не се отразят на 
стокообмена ни с тях. Икономическото забавяне на Китай също може тепърва да дава 
своето неблагоприятно отражение върху продажбите ни навън. 
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Износът на България за периода от 2010-2015 г. 
 
Традиционни стоки 
Вече няколко години България остава втора в 

света по износ на анодна (нерафинирана) мед, като 
за 2015 г. обемът на продажбите навън е бил близо 
761 млн. долара. Този резултат изцяло се дължи на 
„Аурубис България”. Заводът в Пирдоп, който е 
част от германската група Aurubis, отчита оборот от 
4.2 млрд. лв. и износ за 3.9 млрд. лв. през 2015 г. 
Предприятието произвежда също рафинирана мед и 
сярна киселина, а основните му пазари са Китай, Германия, Турция, Белгия, Синга-
пур и др. Пак благодарение на него водещата експортна стока в парично изражение е 
рафинираната (катодната) мед. През 2015 г. износът е бил за 1.172 млрд. долара, с 
което България се е наредила на 14-о място в света. 

Общият износ на страната за периода 2011 - 2015 г., измерен в долари, като  
цяло намалява средногодишно с 1%, а през 2015 г. намалението е с цели 12% до  
25.8 млрд. долара. Като се има предвид, че световният внос за 2015 г. се е свил с 13% 
обаче, България дори се представя малко по-добре от повечето основни търговски 
партньори, посочват от БСК. Освен поевтиняването на еврото, чиято стойност спада 
с 20% спрямо долара през 2015 г., други причини за по-слабия износ могат да се 
търсят в колебанията на цените на суровините. Например водещият продукт в 
експортната ни листа – катодна мед, макар да има 6% ръст в количеството, поради 
спад с близо 19% на цената, бележи стойностно намаление през 2015 г. спрямо 2014 г. с 
почти 14%.  
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Водещи стоки в износа на България 

Описание 
Износ 
(млн. 
долара) 

Промяна 
2015/2014 г. 

(%) 

Място в 
световния 
износ 

Рафинирана катодна мед 1172.488 -14 14 

Леки нефтени деривати 989.48 -29 37 

Нерафинирана анодна мед 760.997 -18 2 

Други нефтени деривати 682.658 -49 43 

Медикаменти в дози 670.555 -18 30 

Пшеница 605.964 -7 12 

Електроенергия 601.259 14 14 

Нефтени масла 402.951 -6 2 

Семена от слънчоглед 402.462 -19 3 

Комплекти проводници за автомобили 386.932 8 20 

Електротехническа 
апаратура 

291.658 23 20 

Руди и концентрати от благородни метали 278.348 -12 4 

Медни концентрати 228.468 -19 24 
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Като стокови групи горивата и електричеството отново оглавяват експортната 

класация на България с принос от 2.7 млрд. долара. През 2015 г. износът на електри-
чество е нараснал с 14%, въпреки че световният внос е намалял с 8%. Това нарежда 
България на 14-о място в света по износ на електроенергия. 

Добрата новина е, че през последните години се наблюдава ръст в износа на 
стоки с по-висока добавена стойност като медикаменти, електрически и електронни 
изделия, машини, детайли и възли за автомобили. Основните пазари за тях са Герма-
ния, Италия и Франция. 

Може да се очаква също така, че страната ще изнася повече трудоемки стоки и 
следователно такива с ниска добавена стойност както поради факта, че едно от ней-
ните сравнителни предимства е именно евтината работна ръка, така и заради все още 
ниското равнище на брутни инвестиции и приток на преки чуждестранни инвестиции 
в страната. 

Следователно би могло да се очаква подобно преструктуриране на износа и в 
България, при условие, че бизнес средата в страната се подобри, инвестициите бъдат 
стимулирани, а местните производители повишат ефективността на своето производ-
ство чрез внедряването както на нови и модерни технологии, така и на най-добрите 
практики на ЕС. 

В обобщение средният темп на прираст на общия износ на България е 15,1 % и е 
по-висок в сравнение със същия показател за износа на страните от Балканския по-
луостров – 12,1 %. Същата тенденция се наблюдава и при вноса, за който средният 
темп на нарастване на общия внос е 16,6 % и е по-висок от този показател за вноса на 
Балканите – 10,2 %. 

Тези констатации не трябва да се приемат като негативни. По-ниските темпове 
на прираст на външнотърговските ни отношения със съседните страни се дължат на 
сериозните сходства в социално-икономическото ни развитие с една част от тях, 
както и на сравнително близката специализация на някои от производствата. Това 
налага търсене на външно-икономическо партньорство извън региона на Балканите. 

Цигари 226.6 -24 21 

Царевица 208.39 -44 11 

Калцинирана сода 206.058 -17 4 

Слънчогледово олио, сурово 183.707 -1 5 

Резистори 164.714 19 6 

Процесори, контролери 143.307 -9 30 

Велосипеди 143.063 -1 10 
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Български стоки с най-високо място в световния износ 

Място 
2015 г. 

Стока 
Износ  

(млн. долара) 
Място  
2014 г. 

1 Брашна от маслодайни семена 40.297 2 

2 Нерафинирана мед 760.997 2 

2 Нефтени масла 402.951  

2 Патешки дроб/месо 64.003 2 

2 Череши, временно консервирани 20.195 2 

3 Маслодаен слънчоглед 402.462 2 

3 Подсилени тръбопроводи от каучук 99.709  

3 Седалки и капаци за тоалетни чинии 59.124 3 

3 Медна ламарина 24.969 4 

3 Неподсилени тръбопроводи от каучук 5.167  
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Изследването на динамиката на външната търговия на България със съседните 
страни дава възможност да се направят някои изводи: 

 
•  Външнотърговските отношения между България и съседните страни са доста 

динамични, задълбочават се търговските връзки между тях, което е добра ос-
нова за развитието на целия регион. 

•  От съседните ни страни основни търговски партньори са Гърция, Турция, 
Румъния. На тях се пада над 90% от външната търговия на България с бал-
канските страни и 35% от общия износ и 30% от общия внос на страната. 

•  Анализът на динамиката на износа и вноса със съседите ни показа, че за 
периода 2000-2008 г. е налице тенденция към нарастване на стокообмена. 
През 2009 г. е регистриран спад във външнотърговските потоци между стра-
ните, но през 2010 г. износът и вносът между страните на Балканите отново 
бележи повишаване. 

•  Продуктовата структура на износа и вноса по страни е относително стабилна 
и през анализирания период не се наблюдават съществени промени в нея. 

 
Изследването на външната търговия на България със съседните страни дава въз-

можност за провеждане на политика на стимулиране на външнотърговските връзки с 
тях, за разширяване и задълбочаване на сътрудничеството,за разработване и изпълне-
ние на съвместни проекти, в резултат на които да се развива регионът, като се пос-
тигне устойчив икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на населе-
нието. 
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Износни стоки с по-голяма добавена стойност 
- Компоненти за автомобилостроене и машиностроене като хидравлика, машин-

ни възли, акумулатори, лагери, кабели, електротехнически и електронни изделия, 
електрически ръчни инструменти; 

- Хладилници (където България е пети в света износител), фризери и санитарен 
фаянс; изчислителни машини; 

- Някои фармацевтични и медицински изделия; 
- Оптични изделия, сензори; 
- Някои софтуерни продукти за управление на процеси, игри; 
- Любителска радиотехника, сноуборд, велосипеди. 
 

 
Износ 2015-2016г.	
 

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни 
през периода януари - октомври 2016 г. е отрицателно и е в размер на 1, 93 млрд. лв., 
отчитат от НСИ. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и заст-
раховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1,2 млрд. лв. 
Само за октомври 2016 г. външнотърговското 
салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е 
отрицателно и е в размер на 321 млн. лв. За 
първите 10 месеца на годината от България са 
изнесени стоки общо на стойност 37,8 млрд. лв. 
спрямо същия период на 2015 г., което пред-
ставлява ръст от 0,2%. През октомври 2016 г. 
общият износ възлиза на 4,15 млрд. лв., което 
е с 6,5% повече в сравнение със същия месец 
на предходната година. 

 
 

Вносът на България за периода от 2010 г. до 2015 г. 
Вносът обхваща главно готови промишлени стоки, суровини и полуобработени 

материали: текстилни и кожени изделия, облекло, обувки, платове, метали и произве-
дения от тях и др. Постепенно се увеличава вносът на машини за леката и хранител-
но-вкусовата промишленост, транспортни средства, земеделски машини и инстру-

Внос CIF Внос FOB 

Години 
общо ЕС 

трети 
страни 

общо ЕС 
трети  
страни 

2010 51549,0 33157,2 18391,8 49014,1 31602,7 17411,4 

2011 45778,5 27183,7 18594,8 43850,6 26116,2 17734,4 

2012 479793,7 29259,4 20534,3 47390,6 27943 19447,6 

2013 50515,4 30164,7 20350,7 48311,7 28954,5 19357,2 

2014 51097,4 31512,3 19585,1 47594,5 29391,7 18202,8 

2015 51549,0 33157,2 18391,8 49014,1 31602,7 17411,4 
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менти, както и на някои суровини и полуфабрикати, химикали, каучук, хартия и т. н. 
Обект на вноса са и някои храни и напитки, които с развитието на хранително вкусо-
вата промишленост у нас постепенно се съкращава. 

Подобно на износа, се наблюдава лидерство на гръцкия и турския внос за 
България, като през различните години разменят челната си позиция. От 2000 г. до 
2003 г. Гърция заема първото място, а от 2004 г. до 2007 г. Турция става основен 
партньор на страната, следвана от Гърция. След влизането ни в ЕС, Турция е измес-
тена от Румъния, а през 2009 г. от Гърция. Въпреки тези промени за целия период 
тези три държави са наши основни партньори, на които са пада около 90 % от вноса 
от съседните ни страни. Вносът на суровини и материали представлява най-голям дял 
от вноса на стоки през 2015 г. (37%), докато вносът на енергийни ресурси бележи 
значителен спад през последните 2 години, най-вероятно поради срива на цените на 
петрола и свързаните с него енергийни стоки на световните пазари. 
 

Страни, внасящи в България 
На графиката е представен вносът на основните категории стоки според геог-

рафския регион, от който идват тези стоки през 2015 г. Вносът от ЕС е умишлено 
„скрит“, поради неговата голяма стойност. Абстрахирайки се от вноса на стоки от 
ЕС, който единствено не е лидер при вноса на енергийни ресурси, се забелязват ня-
колко интересни факта. 

 

Страна Стоки 
Гърция текстилни влакна, текстил и артикули от текс-

тил, облекло и допълнения за облекло, благо-
родни и цветни метали, зеленчуци и плодове 
 

Турция текстил, благородни и цветни метали, автомо-
били, облекло, обувки, мебели, руди и метални 
отпадъци, зеленчуци, плодове и др. 
 

Румъния  сондажни съоръжения, нефтени масла и масла 
от битуминозни минерали, месо и др. 
 

Сърбия нерудни изкопаеми, пластмаси в първични 
форми, текстилна прежда, медицински и фар-
мацевтични продукти, специални машини за 
някои производства, мебели и др 
 

Русия петрол и природен газ 
Германия автомобили 
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Вносът на потребителски стоки идва основно от Азия, което едва ли изненадва 
някого предвид огромното количество износ на потребителски стоки от Китай и ня-
кои други държави в източния континент. Вносът на суровини и материали е сравни-
телно равномерно разпръснат по всички региони (без да броим ЕС), докато вносът на 
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инвестиционни стоки отново идва основно от Азия, където развити страни като 
Япония и Южна Корея най-вероятно имат голям принос. За енергийните ресурси не 
трябва да ни изненадва факта, че Русия е лидер във вноса, както вече споменахме в 
текста по-нагоре.  

 

На следващата графика може да се проследи динамиката на растежа на вноса на 
стоки през годините както и приносът на основните категории към този растеж. За 
периода 2009-2015 г. година, вносът на суровини и материали има най-голям принос 
към растежа следван от вноса на инвестиционни стоки, а през последните няколко 
години ниските цени на петрола водят до негативен принос за вноса на енергийни 
ресурси. 

 
Внос 2015-2016 г. 
 

От данните на НСИ става ясно още, че вносът на България от трети страни 
през периода януари - октомври 2016 г. намалява с 9,8% в сравнение със същия пе-
риод на миналата година и възлиза на 13,9 млрд. лв. Най-голяма е стойността на сто-
ките вноса от  Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. 

 
Графика: НСИ 

Само за октомври 2016 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 
2,4% спрямо същия месец на 2015 г. и е в размер на 1,5 млрд. лв. През първите  
10 месеца на годината най-голямо увеличение спрямо година по-рано има в сектор 
„Разнообразни готови продукти” (15,3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор 
„Минерални горива, масла и подобни продукти” (26,4%).   
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Любопитно 
  

Странни сделки със Сингапур и ОАЕ  

 
 

Нефтените масла присъстват по-забележимо в експортната ни листа едва от 
2014 г., но вече са на 8-о място в нея, а България се е изкачила до втори доставчик на 
световните пазари след САЩ, посочват от БСК.  

От гледна точка на пазара притеснения буди фактът, че нефтените масла се из-
насят почти единствено за Сингапур, а Сингапур не отчита внос от България. Нещо 
повече, целият внос на Сингапур на тази стока е 15 пъти по-малък от декларирания 
от България износ.  

Износът на българска военна продукция е нараснал по предварителни данни с 
над 50% през 2015 г. спрямо предходната година и достига 640 млн. евро, като стра-
ната ни е заела позиции и на нови пазари.Това съобщи заместник-министърът на ико-
номиката Любен Петров при откриването на военната изложба „Хемус 2016“ в 
Пловдив. За сравнение – през 2012 г. 

България е изнесла оръжия, боеприпаси и друга военна продукция за 219 млн. 
евро, през 2013 г. износът нараства на 233 милиона евро. Големият ръст започна още 
през 2014 г., като причината е вероятно в развиващите се военни конфликти по света. 
Като най-успешни в износа на оръжие през 2015 г. са посочени фирмите „Аполо 
инженеринг“ (частен търговец, свързан с иракчанина Муханнед Наджим Абдуллах), 
производителя на калашници „Арсенал“, държавният търговец „Кинтекс“, частният 
търговец „Армитранс“ и производителя „Емко“. 

Основен пазар за българските цигари продължават да са арабските държави, 
като Обединените арабски емирства (ОАЕ) държат 72%. Интересно е да се отбележи, 
че ОАЕ декларират доста по-голям внос от България, отколкото е декларираният 
български износ и в стойностно, и в количествено изражение, се казва в анализа.  

Според вестник 24 часа българският внос на храни от трети страни е нараснал с 34%. 
Заключение 
Очакванията за 2016 г. обаче не са толкова оптимистични. Данните за януари 

2016 г. показват едва 1% нарастване на износа. Нов тренд е, че увеличението е изцяло 
благодарение на по-силно представяне на пазарите на трети страни (към тях търго-
вията расте с 6.3%), докато износът към ЕС през първия месец на годината намалява 
с 1.5%. 
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Все още не са публикувани подробни данни за търговията с ЕС, които да дадат 
повече яснота към кои европейски страни и при кои стоки се отчита спадът. 

Всички институции (МФ, БНБ, ЕК, МВФ) на практика предвиждат забавяне на 
износа през 2016 г., като посочват, че вътрешното потребление ще бъде моторът на 
БВП през годината. В средносрочната бюджетна прогноза на Министерството на фи-
нансите се очаква общият ръст на износа за 2016 г. да е 4.6%, за 2017 – 4.8%, и 5% за 
2018 г. От БНБ също както МФ и ЕК смятат, че приносът на износа за растежа на 
БВП ще се свива през тази и следващата година. 

Основна причина е международната 
конюнктура – влошаването на икономиката 
във важни за България търговски партньори 
като Китай, Русия и Гърция, както и геопо-
литическите несигурности. БНБ очаква, че 
през 2016 г. ще се забави и вносът на стоки и 
услуги и той ще се възстанови чак през след-
ващата година.  

 

 Слабо развитата и затворена икономика е неспособна да търси и развива 
външни връзки. 

 „Отварянето“ на страните в регионален мащаб ще спомогне за евроинтегра-
цията им. Интегрирането може да стане конкретно чрез: преодоляване на съществу-
ващите ограничения от търговски характер, хармонизиране на режимите и законода-
телствата на страните,създаване на международни регионални компании (клъстери), 
които ще си взаимодействат в сферата на производството, в сферата на реализацията 
на продукцията . 

 За първите 10 месеца на годината от България са изнесени стоки общо на 
стойност 37,8 млрд. лв. спрямо същия период на 2015 г., което представлява ръст от 
0,2%. 

 През октомври 2016 г. общият износ възлиза на 4,15 млрд. лв., което е с 6,5% 
повече в сравнение със същия месец на предходната година. 
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Въведение 
 

Целта на настоящия доклад е да представи динамиката на държавните разходи и 
съотношението между отделните компоненти, разходите за образование, както и 
сравнение между България и другите европейски страни. Периодът на изследване e 
бъде 2010-2015 година. Държавните разходи са важна част от всяка финансова систе-
ма. Чрез тях, държавата се намесва и участва пряко в обществения живот. Те се раз-
пределят и подразпределят в зависимост от интересите на цялото общество. А обемът 
им има определяща роля за финансовата и икономическата политика на страната. 
Според привърженици на кейнсианството увеличаването на държавните разходи во-
ди до стимулиране на икономическата активност. И на последно, но не и по важност 
разходите за образование са една приоритетна инвестиция за развитието на една кон-
курентно способна страна. 

 
Държавни разходи в бюджета на Република България 
 

Държавните разходи се разделят по функция (сфери) и по икономическа класи-
фикация. По функция или по сфери са за националната икономика, за социално оси-
гуряване, за образование, за здравеопазване, за отбрана и сигурност, за жилищно 
стоителство и благоустройство, за почивно дело, културни и религиозни дейности, за 
управление и за некласифицирани разходи и други функции. 

По икономическа класификация за три групи Текущи разходи, Капиталови 
разходи и приръст на държавния резерв и вноски в общия бюджет на Европейския 
съюз. 

В следващата таблица ще разгледаме по-подробно какво се включва в първата 
група от икономическата класификация. 
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Таблица 1. Динамика на държавните разходи (2010-2015 г). 

 
Както виждаме от таблицата текущите разходи се подразпределят. От 2010 г. до 

2015г. общите разходи са се увеличили от 26 милиона на 34 милиона. Най-голям дял 
от текущите разходи се насочва към заплати и осигурителни вноски, които варират 
от 5 до 6 млн. лева. В текущите разходи се включват и разходи за субсидии, лихва и 
за нефинансови предприятия и организации. 

Фигура 1 представява средните текущи разходи като дял от общите за периода 
2010-2015 година. Най-голям дял от бюджета се отделя за социално осигуряване, 
подпомагане и грижи.   

 
Фигура 1. Разпределение на държавните разходи по видове 

 

 
 
 

Година        2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Общо разходи (млн. лв.)  26755.4 26866.6 27828.3 30418.2 32482 34684.8 

Текущи разходи  22418.8 23012.0 23337.9 25372.1 26585.1 26838.6 

Заплати и осигурителни 
вноски  

5047.4 5120.7 5207.6 5822.8 6019.6 6083.2 

Издръжка  4441.7 4453.8 4481.6 4697.1 4725.5 4465.6 

За осъществяване на 
здравна дейност и 
медиц. помощ  

242.9 276.5 141.9 88.1 93.1 96.6 

 Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи  

10958.7 11295.5 11842.8 12746.9 13709.1 13941.3 

Капиталови разходи и 
приръст на държавния 
резерв  

3666.9 3075.4 3681.1 4111.9 4942.0 6899.7 

Вноска в общия бюджет  
на ЕС  

669.7 779.2 809.3 934.1 954.9 946.4 
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Следващата фигура (фиг. 2) показва динамиката на категориите на държавните 
разходи като дял от общите държавни разходи. Ясно се вижда, че независимо, че в 
абсолютен размер те нарастват, делът им намалява от 84 на 77 процента за сметка на 
капиталовите разходи които нарастват от 14 на 20 процента. Вноската в бюджета на 
ЕС остава постоянна като дял (3%), но расте по стойност от приблизително 670 до 
950 млн. лв. 
 
 

Фигура 2. Динамика на видовете държавни разходи 
 

За да са ефективни едни държавни разходи те трябва да са много добре разпре-
делени. Важните фактори за развитието на България трябва да се стимулират чрез 
държавни разходи, а именно социалната инфраструктура и стопанската активност. 
Бедността е важен показател, чието ограничение показва рационалността на разход-
ната система, защото когато една страна е с бедно населението, толкова повече дър-
жавни разходи се отделят за социално подпомагане. 

 
България е сред европейските страни със сравнително малък дял на държавата в 

икономиката, както показва фигура 4. Представени са данните на Евростат за Евро-
пейския съюз плюс Исландия, Норвегия и Швейцария. Това са средните държавни 
разходи като процент от БВП (брутния вътрешен продукт) за периода 2013-2015 г. 
Финландия е страната, която отделя най-голям процент от БВП за общи държавни 
разходи. Швейцария е държавата, която отделя най-малък процент от БВП за общи 
държавни разходи. България се нарежда на 26 място от статистиката.  
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Фигура 4. Среден размер на държавните разходи (% БВП)  
за периода (2013-2015г.) 

 

 
 

Разходи за образование 
 

За да бъде една икономика конкурентна, тя трябва да се развива в сферата на 
образованието, а именно добре обучения човешки капитал и развита научна дейност. 
Икономиката ще бъде не само конкурентно способна, но и се счита, че когато населе-
нието е по-образовано престъпленията ще намалеят, защото образованият човек се 
интересува от смислени и обществено полезни форми на изява.  

 

Държавните разходи за висше образование включват издръжка, която се разпре-
деля по равно между държавата и студента както и възможност за стипендия. Държа-
вата не поема пълните разходи за висше образование, както за средно, защото този 
подход отговаря на пазарните условия. Разходите за средно образование са почти по-
ловината от общите държавни разходи. Това, че държавата поема разходите за задъл-
жителното средно образование е много полезно за децата и особено за онези, които 
желаят, но нямат финансовата възможност да се обучават.това финансиране става от 
общите данъци. 

 

На схемата (фиг. 5) е представено разпределението на разходите за образование, 
първата колонка са общите разходи за образование, втората колонка са разходите са 
средни образование, като те са почти половината от общите разходи и с най-малък 
дял са разходите за висше образование.  
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Фигура 5. Динамика на разходите по степени на образование в България 

 
 
По-долу (фиг. 6) е проследен процентът от общите държавни разходи за образо-

вание в тридесет и една страни, като по статистически данни България е на 23 място.  
 

Фигура 6. Разходи за образование в някои европейски страни 
 

 
 

Изводи 
Кои са приоритетите на България? Въпреки сравнително ниското равнище на 

държавни разходи, имаме възможност за промяна, а тя трябва да е насочена към едни 
от „най-болните” места на страната – здравеопазването и образованието. Коя трябва 
да е целта на държавата ни? Нейната цел трябва да е да следи и контролира ефектив-
но изразходване на държавните разходи. Като последен извод можем да кажем, че 
може да се чувстваме горди, че плащаме данъците си, защото помагаме на деца же-
лаещи да се обучават да постигнат мечтите си. 

 
Литература: 
1. Чобанов, П. Макроикономика, 2009.  
2. http://www.minfin.bg/bg/statistics/13  
3. www.bg-ikonomika.com/2010/12/23.thml  
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5. ec.europa.eu/eurostat  
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ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЕЛЕМЕНТ НА ПЕЛТИЕ  
ПРИ РАЗЛИЧНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА 

 

Здравко Караджов 
Радослав Симионов 

Бургаски свободен университет 
 

PELTIER ELEMENT APPLICATIONS IN DIFFERENT REGIMES 
OF WORK 

 

Zdravko Karadzhov 
Radoslav Simionov 

Burgas Free University 
 

П о ощ р и т е л н а  н а г р а д а  
 

Abstract: This paper article shows the research results of a pelter-powered thermoelectric cooling 
system which include: optimal parameters of the working system, period of time for which a certain 
amount of closed volume is cooled. A practical application of the system in real life is also discussed.  
 
Key words: peltier element, thermoelectric, cooling, optimal voltage, optimal current  
 
 

Въведение 
 

Ефектът се проявява, когато ток премине през два различни (по състав) метала 
или полупроводника. Токът задвижва поток от топлина от единия метал към другия: 
единият се охлажда, а другият се нагрява (Фиг. 1).  

 
Фиг. 1. Ефект на Пелтие 

 
Елементите на Пелтие са термоелектрически преобразуватели, принципът на 

които е базиран на ефекта на Пелтие, открит още през 1834 г. Същността на процеса 
се заключава във възникването на разлика в температурите в мястото на контакт на 
материали при протичане на електрически ток през тях.  
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Фиг. 2. Елемент на Пелтие 

 
Елементите на Пелтие се състоят от два токопроводящи материала (полупро-

водници) с различни нива на енергия на електроните в зоната на проводимост.  
При протичане на ток през контакта на тези материали, електронът трябва да 

получи енергия, за да премине в по-високоенергийната зона на проводимост на дру-
гия полупроводник. При поглъщане на тази енергия става охлаждане на мястото на 
контакт на полупроводниците. Когато токът тече в обратна посока, мястото на кон-
такт се нагрява повече от нормалния топлинен ефект. Когато се използват два метала, 
ефектът на Пелтие в зоната на контакт е толкова малък, че е незабележим на фона на 
останалите възникващи топлинни явления. По тази причина, в практиката се използ-
ват два свързани полупроводника. 

Елементът на Пелтие се състои от една или повече двойки полупроводникови 
паралелепипеди от различен тип – n и p тип (както в диодите и транзисторите) – Фиг. 2. 

 

Елементите на Пелтие имат редица предимства: 
 сравнително ниско тегло и малки размери; 
 възможност за работа както в режим на охлаждане, така и в режим на нагря-

ване на системата 
 липсва на подвижни части, които лесно се износват (не е необходимат под-

дръжка). 
 

В същото време имат и редица недостатъци, съществено задържащи масовото 
им приложение: 

 нисък КПД на модулите; 
 необходимост от източник на ток за функционирането им; 
 голяма консумирана мощност за достигане на значителна разлика в темпера-

турите и като следствие, съществено топлоотделяне. 
 

Елементите на Пелтие успешно може да се използват за охлаждане и нагряване 
на пространства с различен обем за конкретни приложения. Източник на енергия би 
могъл да бъде възобновяем източник – например фотоволтаик. 
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I. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ТЕРМО-
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА С ЕЛЕМЕНТИ НА ПЕЛТИЕ. 

 
По каталог на производител основните параметри на елементите на Пелтие са: 
 максимална температурна разлика между страните – ΔТmax; 
 максимален ток – Imax; 
 максимално захранващо напрежение – Umax; 
 максимална абсорбирана мощност от студената страна – Qcmax. 
 

За проектирането и създаването на една високоефективна термоелектрическа 
система (ТЕМ), освен тези данни, са необходими и оптималните параметри на кон-
кретния – използван модул, а също и основните термоелектрически параметри на из-
ползваните за производството на модула материали.  

 

Това са: 
 коефициент на Зеебек α [V/K] (индуцирано термоелектрическо напрежение 

към температурната разлика); 
 специфичното съпротивление на материала ρ [Ω.cm]; 
 коефициент на топлопроводност k [W/cm.K]; 
 коефициент на преобразуване η; 
 качествен фактор Z0 (cвързан със способността на ТЕМ да абсорбира топ-

линна мощност); 
 Th – температура на горещата страна на елемента на Пелтие; 
 G – геометричен фактор, изразяващ отношението на височината към 

площта на полупроводниковите клонове. 
 

Методиката на определяне на оптималните параметри е следната [1-4]: 
 Изчисляване на параметрите на термоелектрически модул – Z0 (1), αm (2), 

ρm (3) и km (4) чрез три от граничните параметри – ΔТmax, Imax и Umax. (индекс  „m“ 
означава, че параметрите се отнасят за конкретен модул): 

(1)           
 2max
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 Изчисляване на термофизическите параметри на полупроводниците, от 
които са изградени термодвойките: 

(5)      
N
Gp

p m

2
  

Къдeто: N – брой термодвойки в елемента на Пелтие. 

(6)    
NG
k

k m

2
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(7)    
N
m

2


   

 Определяне на влиянието на промяната в тока върху абсорбираната от сту-
дената страна мощност Qc на база определените в методиката параметри.  

За определяне на температурната разлика между двете страни на елемента на 
Пелтие, при известни напрежение и ток може да се използва зависимостта: 

(8)   



  TkG

G
pIITNQ cc

2

2

1
2   

Температурната разлика между двете страни на елемента на Пелтие при 
известни стойности на напрежението и тока се определя от израза: 

(9)    



  T

G
pINU 2  

Коефициентът на преобразуване се определя от израза: 

(10)             
W
Qc  

 
 

II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

2.1. Методиката на експеримента 

 
Фиг. 3. Охлаждане на нагрятата страна на елемента на Пелтие 

 
За целта на експеримента бяха използвани два различни модела елементи на 

Пелтие - TEC1 – 12710 и TEC1 – 12706. Беше извършено следното: 
 Охлаждане на елементите. От страна на нагрятата част на елемента се пос-

тавя вентилатор, който охлажда елемента (Фиг. 3). Това се прави с цел поддържане 
на необходимата температурна разлика в двете страни на елемента (която остава пос-
тоянна) и за постигане на необходимата температура на охлаждане.  

 Сравняване на ефективността на двата елемента чрез намиране на оптимал-
ните параметри на работа, при които се осигурява максимална температурна разлика 
между страните на елементите. 
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2.2. Резултати: 
 

Бяха получени следните резултати за параметрите и температурата на студената 
страна – Tc (Таблица 1): 

Таблица 1 
 
 
 
 
 
 
 

Изследванията показват, че за конкретния експеримент най-добри резултати ще 
се постигнат с модел TEC1 – 12706. 

 Реален процес на охлаждане се реализира чрез създаване на модел на термо-
електрическа охладителна система (Фиг. 4). Обемът охлаждано пространство е 1344 см3. 
Достигната температура в пространството за време 5 минути е 19 0С при стайна тем-
пература 24 0С. Необходимата мощност за един елемент от този модел е 9,3 W. 

 

Фиг. 4. Модел на термоелектрическа охладителна система 
 

На база получените експериментални резултати за малка хладилна чанта за 
същия период от време ще са необходими 6 елемента (55,8 W),  

 
Изводи 
 

Направените експеримента доказаха ефективността на елементите на Пелтие, 
възможността за използването им за охлаждане на малки пространства, което трудно 
се постига с използване на други методи.  

 
Литература: 

1. Rowe, D. M., ed. (2006). Thermoelectrics Handbook:Macro to Nano. Taylor & Francis. 
ISBN 0-8493-2264-2. 
2. Ioffe, A.F. (1957). Semiconductor Thermoelements and Thermoelectric Cooling. 
Infosearch Limited. ISBN 0-85086-039-3. 
3. Thomson, William (1851). „On a mechanical theory of thermoelectric currents”.    

Proc.Roy.Soc.Edinburgh: 91–98. 
4. http://pcworld.bg/ 

 
Научни ръководители: доц. Силвия Лецковска и доц. К. Сейменлийски,  
БСУ, ЦИТН 

Модел I (A) U(V) Tc(oC) T(oC) 

TEC1 – 12710 3,4 7 10,5 24 

TEC1 – 12706 2,2 7,5 2,9 24 
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П о ощ р и т е л н а  н а г р а д а  
 

Abstract:  Design and construction design of a new type of generator suitable for wind 
turbines. 
 

Key words:  slow-motion rotation, direct-current, contactless generator, without field 
windings 
 

УВОД 
Осъзнаването на истината за глобалното затопляне, накара хората да преосмис-

лят отношението си към планетата и да потърсят нови енергийни източници, които 
не замърсяват околната среда. „Зелената енергия” е енергия придобита от възобно-
вяеми източници, като вятърна енергия, слънчева енергия, водноелектрически цент-
рали. Основният довод за използване на зелена енергия, е че, за разлика от центра-
лите работещи с изкопаеми енергоносители, възобновяемите енергийни източници не 
отделят парникови газове в атмосферата и ограничават глобалното затопляне. 

 Екологични ползи 
Без емисии на въглероден диоксид (CO2),  азотни оксиди,  серен диоксид (SO2) 

или твърди частици. Тези замърсители влияят негативно не само върху изменението 
на климата но и върху околната среда.  

Добивът на изкопаеми енергоносители,  също вреди на околната среда. 
А  ВЕИ-та са практически неизчерпаеми, за разлика от замърсяващите изкопае-

ми източници на енергия. 
 Икономически ползи 
Технологиите на ВЕИ ще позволят децентрализирането на енерго производство-

то и изнасянето му в близост до потребителя. Това ще минимизира загубите от пре-
носните и разпределителни мрежи, с което неминуемо ще се повиши ефективността 
на производството и потреблението. 

Именно тези аргументи поощряват търсенето и създаването на нови конструк-
тивни по-ефективни решения за ВЕИ-ци, с които да стават все по-ефективни. В духът 
на тези принципи, авторският колектив на тази разработка потърси неизползвани въз-
можности за такава оптимизация на работата на радиалните ветро генератори /до сега  
наричани „с вертикална ос“ /и установи:  всички вятърни турбини, и радиални и осе-
ви,  задвижват генераторите през трансмисия,  състояща се от демултипликатор и ва-
риатор с цел увеличаване и регулиране на оборотите на ел. машината. Тази кинема-
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тика формира допълнителни вътрешни загуби на ветро генераторите, и естествено 
възниква въпроса: възможно ли е създаването на такава машина без тази трансмисия.  
Оказва се, че никоя индустрия не е създала такъв тип ниско оборотен генератор,  по 
простата причина, че не е търсен на пазара. 

Това наложи проектиране и създаване на нов иновативен тип генератор, който 
да позволява да бъде монтиран директно на ротора на турбината.  

При наличие на загуби при повечето генератори (при синхронните до 10% , при 
постояннотоковите – динамомашини до 25%, като вътрешни загуби), сложната кон-
струкция и относително високите работни обороти при които те са ефективни, се на-
ложи конструиране на нов тип генератор: 

- Нискооборотен – работен диапазон на оборотите от 15 до100+ об/м. 
- Безконтактен  
- Постояннотоков 
- Без възбудителни намотки 
 
Избрана е схемата на компановка в ротора да се монтира възбудителя, състоящ се от 

постоянни неодимови магнити, а в статора котвите,  което го превръща в  
безконтактен постояннотоков, а липсата на индуктивни възбудителни намотки нама-
лява вътрешните загуби на енергия. 

Тези особености дават предимство пред останалите генератори, като повишава-
не на КПД-то, намаляване на тежестта и сложността на изработката му, а с това и 
снижаване на себестойността му. 

 
ПРОЕКТИРАНЕ 
 

За определянето на работните параметри на генератора, ще си послужим с ос-
новната формула (1) за определяне на линейната скорост на периферна точка от 
ротора на генератора, а именно:  

 

(1)    V = . .

.
 min-1 

където:     
- π – Лудолфово число  
- d – диаметър на ротора в мм. 
- n – брой обороти 

 
За пример разглеждаме параметрите на автомобилен генератор при който работ-

ните обороти са от 1000-1500+ , а диаметърът на ротора е от 50 до 70 мм. Като ги 
заместим във формулата получаваме: 

 

V = , . .

.
 

 
Ако разменим местата на числовите стойности за обороти и диаметър, 

функциалността на генератора няма да се загуби,  т.е.,  ако създадем генератор с диа-
метър 1500+ мм и го завъртим с 50 до 60 оборота получаваме основните параметри за 
нашия генератор. По тази  логика приемаме за работен диаметър на нашия ротор 
2500 мм и работни обороти от 15+. 

Ако заместим възбудителните намотки с постоянни неодимови магнити и ги 
монтираме в ротора, а котвените намотки в статора получаваме безконтактна ел. ма-
шина. Котвата се получава като сбор от множество котвени бобини присъединени 
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към токоотвеждаща шина през ценеров диод. Тази компановка позволява аранжиране 
на различни мощности на генератора и след неговата изработка и монтаж върху рото-
ра на турбината. Същото се отнася и за броя на вградените постоянни магнити в ро-
тора. Тази конструкция на генератора създава условие за висока степен на унифика-
ция на ел. машини с еднакви конструктивни размери и конфигурация,  при това  с 
широк диапазон на мощности.  

С избора на тези конструктивни решения удовлетворяваме всичките по-горе из-
броени изисквания за този тип генератор. 

Възможността да се куплира  генератора с вятърната турбина, допълнително 
опростява конструкцията му. 

 
КРАЙНИ КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ 
 

Безкомпромисният NX CAD и мощният NX CAM в един интегриран работен 
поток „от край до край” са в основата на постигнати резултати нагледно: 

На фиг. 1 и фиг. 2 е представен общия вид на генератора 
 

Фиг. 1 – Общ вид 
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Фиг. 2 - Съставни части 

 
На фиг. 3 е изобразен генератора в разрез заедно с описание на елементи от 

които се състой. 
Фиг. 3 
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1 – горен роторен полигон  
2 – алуминиев ротор  
3 – неодимови магнити 
4 – долен статорен полигон 
5 –  котвени бобини 
6 – токоодвеждаща шина 
 
На фиг. 4 е показан завършен модел на радиална турбина свързана към ниско-

оборотен постояннотоков безконтактен генератор без възбудителна намотка. 
 

Фиг. 4 
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П о ощ р и т е л н а  н а г р а д а  
 

Abstract: In this work a program is made to connect student faces with their name and 
faculty number. Research is also conducted to assure the best face recognition software is 
chosen. The process includes analyzing images of different type of people.   
 
Key words: server, databases, face recognition, site. 
 
 

Въведение 
Най-популярни за CCTV (Сlosed Circuit TeleVision) са видеокамерите на база на 

CCD-матрици (Charge-Coupled Device). Основни производители на такива матрици са 
Sony, Panasonic, Samsung, LG, Hynix. Тяхното използване позволява да се създадат 
достъпни като цена и високи като качество изделия за широко използване. Обикнове-
но разликата между камери, базирани на матрици от различни производители, се про-
явява в сложни условия за осветление.  

В гамата продукти на всеки производител присъстват като евтини и стандартни 
по параметрите матрици, така и матрици с повишена резолюция и/или чувствител-
ност. 

Според конструктивните особености камерите се подразделят на: модулни, за 
инсталация в различни корпуси; мини видеокамери – като готово изделие за инстала-
ция в помещения; ъглови видеокамери; корпусни видеокамери – отделно устройство, 
за използвано в различни условия; термични видеокамери – камери, които „виждат“ в 
инфрачервения спектър и дават многоцветно изображение с предварително настрое-
на скала на температурите; управляеми; стабилизирани видеокамери – видеокамери, 
които се използват на подвижни обекти с цел получаване на стабилизирано изобра-
жение. 

Според изходния сигнал видеокамерите се подразделят на аналогови и цифрови 
(работещи в мрежа) IP камери.  

Според начина на трансфер на данните видеокамерите са жични и безжични. 
Предаването на сигнала се осъществява на честоти 2÷2,5 GHz. Към безжичните се 
отнасят и Wi-Fi-видеокамерите. Камерите успешно могат да бъдат използване за 
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заснемане на изображения на лица, като тези изображения могат да бъдат използване 
за създаване на база данни, които да се ползват с дадено предназначение. 

 
 
1. Реализация на системата 
 

За реализиране на ситемата бяха използвани: 
 
 Сървърна конфигурация 
Характеристиките на сървъра са: компютър ACPI x64-based PC; операционна 

система Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter; Internet Explorer 
11.0.9600.17416 (IE 11.0.14); Тип централен процесор QuadCore Intel Xeon E5450, 
3000 MHz (9 x 333); Дънна платка HP ProLiant ML370 G5; Системна памет 4096 MB; 

 

 DVR устройство за включване на камера и интерфейс. 
Притежава следните характеристики и функции: 4 канален хибриден рекордер 

от професионалната серия на TRX с поддръжка на AHD-H разделителна способност 
1080P 1920x1080 Full HD. Поддържа всички резолюции AHD камери (720P, 960P, 
1080N и 1080P) в реаллно време 25 кадъра в секунда и IP мегапикселови камери до 
5MPX. Твърд диск с максимален обем до 6TB за дълго съхранение на записите. Оп-
ция за отдалечено наблюдение и преглед на запис през компютър чрез безплатен 
CMS включен в комплекта. Пентаплекс функционалност - изпълнение на пет опера-
ции едновременно. Поддръжка на протокол за съвместимост ONVIF2/2.4 и NETIP 
частен TRX протокол. Възможност за свързване до 4 микрофона. Наблюдение без ре-
ално статично IP в обекта - SMART CLOUD, vMEye Super – приложение за мобилен 
достъп от Android и iOS; 

 

 Видеокамера 
Камера COLOR CMOS Model AV171R200MGS, System PAL (2,8÷12 mm), power 

12 V. 
 
Дигиталният видеорекордер преобразува аналоговия сигнал от камерата в циф-

ров и го предава посредством интернет протокол на сървъра. 
 

 
Фиг. 1 
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II. Създаване на програмен компонент на база данни със снимки на студенти 
 

Един от проблемите, произхождащи при идентификацията на даден студент от 
преподавател, е свързването на името на студента с конкретно изображение на лице. 
Този проблем може да се реши, като се въведе визуален компонент – снимка на сту-
дент.  

Снимките могат да бъдат съхранени в база данни на БСУ, предназначена за из-
ползване от преподаватели в ЦИТН. 

 

Фиг. 2. Извличане на част от изображението за базата данни 
 

За целта се създаде софтуер, наречен „BfuStudentFaceDbManager“. Той е пред-
назначен да работи съвместно с видео камерата. За целта бе изведено захранване 12V 
на камерата от дигиталния видеорекордер. Софтуерът се свързва с камерата и проек-
тира в реално време видео потока на монитора.  

Фиг. 3. Търсене по име или факултетен номер 
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След това застаналия пред камерата студент автоматично се засича и записва 
само лицето (Фиг. 2).  

Изображението може да се импортира в базата данни на сървъра, заедно с ин-
формацията за студента – факултетен номер и име. 

Изображенията, съхранени в използваната MySQL базата данни може да се пре-
глеждат с приложението, инсталирано на сървърния компютър.  

Създадена е и възможност за търсене по име или факултетен номер (Фиг. 3). 
Основният алгоритъм на програмата за въвеждане на студентски снимки в ба-

зата данни е показан на Фиг. 4.  
 

 
Фиг. 4. Основен алгопритъм  
на програмата за въвеждане  

на студентски снимки 
 

                   Фиг. 5. Алгоритъм за търсене  
                    в базата данни 

 

Алгоритъмът за търсене в базата данни е показан на Фиг. 5.  
Поради ограничен директен достъп до сървърната машина, проблемът е решен с 

алгоритъм за записване на нови записи в базата данни (Фиг. 6). 
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Фиг. 6. Алгоритъм за записване на нови записи в базата данни. 
 

 
III. Създаване на програмен компонент за визуална психодиагностика 
 
С цел лесен достъп и използване на програмата за лицево разпознаване е изра-

ботен сайт, чрез който се извършва визуална психо диагностика (Фиг. 7).  
 

 
Фиг. 7. Изглед на сайта за визуална психодиагноситка с видовете диагностика 

 
С оглед на улесняване на работата при използване на софтуер за лицево раз-

познаване бяха решени следните задачи: 
 Беше реализирано улеснено използване на софтура за лицево разпознаване. 

Не се използва опцията сравняване на два образа, а се използва една сничка 
на лице, върху което се засичат характерни точки за визуален психоанализ; 

 Осигури се лесен достъп до софтуер за лицево разпознаване чрез изграж-
дането на сайт, който може да бъде посетен от всяка точка на света (Фиг. 7);  



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 146

 

 
Фиг. 8 

 
 Реализира се възможност за извеждането на мигновен резултат и детайлна 

оценка на психологичното състояниена база конкретно изображение на лице; 
 Заснетите изображения се съхраняват с цел проследяване на тяхното изме-

нение; 
 Инсталира се графична работна среда под Windows Server. 2012 R2. Върху 

тази среда се инсталира услугите (Internet Information Services) за стартиране 
на сайта. Това позволява връзка към съвърната машина чрез интернет (Фиг. 8). 

 
Изводи 
 

Създадената програмна реализация за получаване, обработка, визуализация на 
образи е една добра възможност за използване на съвременните информационни тех-
нологии в образователния процес. 
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Abstract: Research, forecasting, trends in the occurrence and development of micro 
electric vehicles. Terms of reference for project design of micro electric vehicle. 
 
Key words: electric vehicle, reverse trike, micro EV, family city vehicle.  
 
 

I. Увод 

Все по-често започваме да се замисляме за целесъобразността от ползването на 
класическия лек автомобил в ежедневието като градско превозно средство, защото 
той е създаден предимно за предвижване на средни и големи разстояния с някаква 
степен на удобство и лукс които са напълно ненужни в ежедневното му ползване за 
кратки разстояния и време. И като погледнем участниците в уличното движение по-
вечето автомобили се движат само с водача или най-много още един пътник. Поради 
голямото си тегло и други конструктивни неудачи, винаги са с повишен разход на 
енергия. Ето това са аргументите все повече да се търсят микролитражни ПС за град-
ски и крайградски транспорт с ниски транспортни разходи и минимум удобства. 

Този тип превозни средства почти липсват на пазара. Последните 5,6 г. повече-
то фирми се грижат за създаването на прототипи от този сегмент. Дори и съществува-
щите прототипи в малолитражно МПС са със маса близка до 1 т. и присъща ниска 
енергийна ефективност на придвижване. Вече има някакви постижения на хибридни 
и чисти електромобили в този сегмент но отново с незадоволителна ефективност на 
придвижване. В специализирани изложения – автосалони се появяват разработки и на 
микролитражни ЕПС с четири и с триколесна ходова част, която е определяща в стре-
межа за създаване на превозни средства с повишена ефективност на предвижване. 

 
II. Обзор на съществуващи модели 

По долу ще се разгледат по-често срещаните варианти на ПС за лични нужди и 
за всеки ден задвижвани с  ДВГ или ел. двигатели, с четири или триколесна ходова 
част . 
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ACII.I. Четириколесни електромобили 

 

Renault Twizy е електромобил с четириколесна ходова част. Той е един от най-
често срещаните в микролитражни класа. Той е с размери 2,33 м. дължина, 1,19 м. 
широчина и 1,46 височина. Има две места (едно зад друго).14,7 kW-ия двигател му 
позволява 80 км/ч максимална скорост, а 70 Ah-та батерия позволява 100 км преход с 
едно зареждане. Twizy тежи 450 кг. 

 
II.II. Триколка обратна схема  
 

 

Toyota i-Road е електромобил с триколесна ходова част с две колелета отпред и 
едно отзад (наричано reverse trike на английски което означава обърната триколка). 
Той е един от най-често срещаните модели с този вариант на ходова част. Той е с раз-
мери 2,35 м. дължина, 0,8 м. широчина и 1,44 м. височина. Има две места (едно зад 
друго). 4 kW-ия двигател позволява 45 км/ч максимална скорост, а 40 Ah-та батерия 
позволява 50 км преход с едно зареждане.i-Road тежи 300кг. 
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II.III. Триколка права схема  
 

 
 

Innvelo е електромобил с триколесна ходова част с едно колело отпред и две 
отзад. Електромобили с този вариант на ходова част са редки поради това че предни-
цата се различава по външен вид от стандартните четириколесни ПС. Той е с размери 
2,84 м. дължина, 1,54 м. широчина и 1,41 м. височина. Има две места (едно до друго). 
6,4 kW-ия двигател позволява 100 км/ч максимална скорост, а 200 Ah-та батерия 
позволява 100 км пробег с едно зареждане. 

 
III. Обобщен сравнителен анализ на обзорните прототипи 

При внимателен прочит на  технически параметри на избраните модели  се 
наблюдават следните най-чести стойности  :  

Габарити  (L) – от  2100 до 2700 мм. 
             (B) – от 850 до 1300 мм. 
             (H) – от 1100 до 1500 мм. 

Собствена маса – от 260 до 450 кг. 
Инсталирана мощност на задвижване – от 4  до 55 kW 
Капацитет на акумулаторните батерии – от 10  до 230 Ah 
Брой места – от 1 до 2  
Деклариран пробег с едно зареждане – от 50 до 210 км. 
Максимална скорост – от 45 до 160 км/ч 
 
IV. Основни прогнозни параметри за техническото задание на дизайн 

проект на ЕПС зa градски и крайградски транспорт 
 

В резултат на обобщените данни за тенденциите на развитие на този тип ПС 
можем да приемем следните перспективни стойности за класа:  

- Триколесна ходова част - права схема  
- Собствена маса на ЕПС  до 450 кг.(с батериите) 
- Габарити (LxBxH) = 2500х1300х1250 мм. 
- Мощност на ел. двигател – 2х3 или 2х4 kW 
- Капацитет на акумулаторните батерии – 230 Ah 
- Пробег с едно зареждане – до 400 км. 
- Максимална скорост – 130 км/ч 
- Брой места – 3 възрастни или 2 възрастни + 2 деца 
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V.  Допълнителни условия в техническото задание за дизайн проект на 
ЕПС зa градски и крайградски транспорт 
 

- LED технологии за всички светлинно сигнализационни системи 
- Дигитално информационно и навигационно арматурно табло  
- Безконтактно управление на светлините 
- Възможност за рекупериране на енергия при спиране и при спускане 
- Възможност за зареждане със собствени фотоволтаични панели след парки-

ране 
- Възможност за бърза смяна на комплекта батерии 
- Открита конструкция на купето(кабриолет) с възможност за покриване с 

прозрачен материал при есенно - зимни условия 
- Безвратово купе 
- Технологична конструкция за постигане на ниски производствени разходи и 

цена 
- Купе от пластмасови елементи с карбонова нишка 
- Активиране на системите чрез биометричен датчик (безконтактна система) 
- Видео  камери вместо огледала за обратно виждане 
- ABS и SPS системи 
- Датчици за автоматично включване на фарове и чистачки 
- Разделно независимо задвижване на двигателните колела 

 

Литература: 
 

1. http://www.emic-bg.org/news/item/640 
2. https://greentech.bg/archives/58827 
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Regulation 650/2012 of the EU concerning international inheritance was adopted on 4 July 
2012 as a response to the continuously increasing mobility of citizens and in order to 
coordinate the joint existence of all the national laws in the field of inheritance. The 
Regulation foresees simplified framework for people, who have private or financial 
interests in at least two countries – both in the EU as well as outside of it. 
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Непрекъснато се увеличава практическото значение на правната уредба на меж-
ународните наследствени отношения. Основната причина за това е увеличаващата се 
мобилност на човека в условията на световна глобализация. Постоянно се увеличава 
броя на българските граждани, които живеят и работят в чужбина, както и броя на 
чуждите граждани, които се установяват на територията на нашата страна. Освен то-
ва наследствени отношения с международен елемент възникват и във връзка с придо-
биването на имущество от български граждани в чужбина и от чужденци в Република 
България.  

Какво е значението на приложимото право при наследяване? Може да се каже, 
че значението му е огромно, тъй като то урежда практически всички въпроси, свърза-
ни с наследяването, например: времето и мястото на откриване на наследството; оп-
ределянето на наследниците по закон или по завещание, на съответните им наследст-
вени дялове и на задълженията, с които евентуално може да бъде обременено наслед-
ството; способността за наследяване; неспособността за наследяване поради недо-
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стойнство; правомощия на наследниците или изпълнителите на завещанието;  отго-
ворността по задълженията на наследството; запазена част и разполагаема част, дру-
ги евентуални ограничения на разпореждането със собственост и др.  

 

Основният източник на уредба на наследствените правоотношения с междуна-
роден елемент в българското МЧП е  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 650/2012 НА ЕВРОПЕЙ-
СКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012. Регламентът се прилага по отно-
шение на наследяването на лица, починали на дата 17 август 2015 г. или след това 
(чл.83, пар.1 от регламента). Една от целите на Регламента е отстраняването на преч-
ките пред свободното движение на хора, които днес са изправени пред трудности при 
упражняване на правата си в областта на наследяването с трансгранични последици. 
Приема се, че в европейското пространство гражданите трябва да могат да организи-
рат предварително въпросите на своето наследство. По ефикасен начин следва да бъ-
дат гарантирани правата на наследниците и заветниците, на други лица, близки на 
починалия, както и на кредиторите на наследството. За да бъдат постигнати тези це-
ли, регламентът обединява разпоредбите относно компетентността, приложимото 
право, признаването или, според случая, приемането, изпълняемостта и изпълнението 
на съдебни решения, автентични актове и съдебни спогодби, както и процедури за 
създаване на европейско удостоверение за наследство (ЕУН). 

Приложното поле на регламента обхваща всички гражданско-правни аспекти 
на наследяването на имуществото на починало лице, а именно всички форми на пре-
хвърляне на активи, права и задължения в случай на смърт. В чл. 23 на Регламента 
изчерпателно е посочен обхвата на приложимото право(1). 

От приложното поле на Регламента са изключени определени категории отно-
шения. Това са въпросите свързани със статута на физическите лица, семейните отно-
шения, въпросите свързани с обявяването на безизвестно отсъствие и смърт. Регла-
ментът не урежда и въпросите, свързани с издръжката, извършените преживе даре-
ния и съсобствеността. 

Общите правила относно проверката за наличие на основания за междуна-
родна компетентност се свеждат до следното: проверката започва с основанията за 
изключителна компетентност. Ако такива липсват, се преминава последователно 
през основанията за международна компетентност по силата на избор на страните 
(мълчалив или изричен), компетентност по дела с участието на по-слаба страна, спе-
циална и обща компетентност. Когато споменаваме тези правила, изхождаме от уред-
бата в друг основен източник на МЧП на ЕС – Регламент № 44/2001 г., понастоящем 
заменен с Регламент 1215/2012 г. и известен вече като „Брюксел І А“, който се при-
лага от 10 януари 2015 г.  

По силата на чл.14 КМЧП българските съдилища и други органи са компетент-
ни по исковете по чл. 110 от ГПК и другите производства, свързани с наследяване, 
когато наследодателят към момента на неговата смърт е имал обичайно местопреби-
ваване в Република България или е бил български гражданин, както и когато част от 
имуществото му се намира в страната. Нормата на чл.14 КМЧП не урежда местната 
подсъност. Това се прави от вътрешното процесуално право(чл.110, ал.2 ГПК). 

Ако смъртта на наследодателя е настъпила преди 17 август 2015 г. по 
въпросите на наследяването на недвижимите вещи ще се прилага законът по местона-
хождение на вещта (чл.89, ал.2 от КМЧП), а именно българският закон за наследство-
то, независимо от това гражданин на коя държава е починалия. Следователно, неза-
висимо от гражданството на починалия, българското наследствено право ще урежда 
всички практически въпроси, свързани с наследяването (чл.91 от КМЧП).   
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Ако българските юристи се доверят само на удостоверенията за наследници, из-
давани от компетентните чуждестранни органи, трябва да се вземе предвид, че тези 
удостоверения определят кръга наследници съобразно съответното чуждо право, а не 
съобразно приложимото българско право и е възможно да има разлика в кръга от ли-
ца, призовани да наследяват. Така например, съгласно българския закон за наследст-
вото, наследници по закон от първи ред са децата и съпругът на наследодателя, кога-
то наследява заедно с децата. По руското право, съобразно чл. 1142 от Гражданския 
кодекс на Руската федерация, наследници от първи ред са децата, съпругът и родите-
лите на наследодателя. Както се вижда, разлика има, макар и да става дума за доста 
близки в исторически аспект правни системи. Възможно е наследодателят да е избрал 
наследяването на неговото имущество в цялост, включително и за недвижимите ве-
щи, да се уреди от правото на държавата, чийто гражданин той е бил към момента на 
избора (чл.89, ал.3 КМЧП), като изборът на приложимо право трябва да е бил 
направен във формата на завещателно разпореждане (чл.89, ал.4, изр. второ КМЧП) и 
с него да не се засяга запазената част на наследниците, определена от правото по 
местонахождение на вещта (чл.89, ал.5 КМЧП). В случай на наличие на такъв избор, 
кръгът на наследниците ще се установява съобразно избраното чуждестранно право. 

 

В Регламент 650/2012 г. Общностният законодател е посветил на междуна-
родната компетентност няколко текста от Глава ІІ. Уредбата е изградена върху 
няколко основни принципа:  

� единство на наследственото имущество, единен подход – това означава, че се 
определя международна компетентност, а също и приложимо материално право от-
носно наследяването на имуществото на починалия като цяло, т.е. като единство от 
всички активи на наследството, движими и недвижими вещи, права върху такива ве-
щи и други активи, независимо къде се намират (в държава-членка или в трета дър-
жава). Така прокламират чл.4 по повод общата компетентност и чл.21, §1, въвеждащ 
общата норма за приложимото материално право, както и чл.23, §1; 

� общ (единен) критерий на привързване при определяне както на междуна-
родната компетентност, така и на приложимото материално право. Това  е „обичай-
ното местопребиваване на починалия към момента на смъртта му“ ( чл.4 и чл.21, 
§1 от Регламента).  

� обвързване на правилата за международна компетентност с правилата за при-
ложимо материално право, когато последното е право на държава-членка. Очевидно 
се цели осигуряване на максимална сигурност и предвидимост на крайния резултат 
при решаване на наследствени дела в Европейския съюз, защото без съмнение съдът 
познава най- добре своето национално право – Jura novit curia.  

 � гарантиране на правосъдие в ЕС при наличие на връзка между делото и дър-
жава-членка. Пример за прилагане на този принцип е хипотезата на Forum 
necessitatis, при която ако случаят е свързан в достатъчна степен с държавата-членка 
на сезирания съд, той по изключение ще гледа делото, когато нито един съд на 
държава-членка не е компетентен по това дело съгласно други разпоредби на Регла-
мента и ако не може в рамките на разумното да се образува или води производство, 
или пък е невъзможно да се проведе такова в трета държава, с която случаят има тяс-
на връзка. 

 

В чл.4 от Регламента законодателят урежда общата международна 
компетентност. Според текста „съдилищата на държавата-членка на обичайно-
то местопребиваване на починалия към момента на смъртта му са компетентни 
да се произнасят по въпроси, свързани с наследяването на имуществото на по-
чиналия като цяло.“ Това е двустранна стълкновителна процесуална норма за опре-
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деляне на международна компетентност. Нейната формула Forum loci habitationis 
привързва (прикрепва) делата за наследяване на имуществата на починалия като цяло 
към юрисдикцията на съдилищата на онази държава-членка, където е било обичай-
ното местопребиваване на това лице в момента на смъртта му. Привръзката е темпо-
рална (времева), т.е. държи се сметка за посочения в нормата времеви момент. За да 
се приложи тази разпоредба към конкретна фактическа ситуация, следва да се уста-
новят обстоятелствата, посочени в хипотезата й, а именно: 

� Лицето да е починало, т.е. наследството е открито. Не е необходимо лицето 
да е гражданин на държава-членка; 

� Да се знае моментът на смъртта; 
� Да се знае мястото на смъртта – то трябва да е в държава- членка; 
� Да се знае къде е обичайното местопребиваване на починалия – то трябва да е 

в същата държава-членка, където е настъпила смъртта на това лице и където е било 
открито наследството;  

� Да се знае, че починалият има своето обичайно местопребиваване в гореспо-
менатата държава-членка към момента, в който е настъпила смъртта му. 

 

Към настоящия момент много български граждани трайно са се установили да 
живеят извън България. Известно е наличието на големи български общности в 
Турция, Испания, Германия, САЩ, а и на много други места по света. Тези български 
граждани, макар и да не живеят в България, вероятно притежават недвижими имоти в 
страната. Същевременно през последните години много чуждестранни граждани при-
добиха недвижими имоти на територията на България. Към наследяването на лица, 
починали на и след 17 август 2015 г., независимо от тяхното гражданство, ще се 
прилагат правилата на регламент 650/2012г., което означава, че много често дори 
по отношение на български граждани ще трябва да се прилага чуждо наследствено 
право - турско, испанско, немско, американско или друго, в зависимост от това, къде 
тези български граждани обичайно са пребивавали. Самото настъпване на смъртта 
може да се е случило и на територията на друга държава членка, но това е без значе-
ние за компетентността. Гражданството също е без значение. Така например българ-
ският съд ще е компетентен да разгледа дело за делба на наследство на руски или 
френски гражданин - достатъчно е неговото обичайно местопребиваване към момен-
та на смъртта му да е било в Република България. 

 

В чл.5 е уреден следващият вид международна компетентност. Тук особеното е, 
че тази компетентност се основава на субективно съгласие и избор, а не произтича 
пряко от волята на законодателя. Текстът гласи:  

„Когато правото, избрано от починалия за приложимо право по отношение на 
наследството му съгласно член 22, е правото на дадена държава членка, заинтере-
сованите страни могат да се споразумеят, че даден съд или съдилищата на същата 
държава членка имат изключителна компетентност да се произнасят по отноше-
ние на всеки въпрос, свързан с наследството.”  

 

Тази разпоредба предоставя възможност на всички заинтересувани (наследни-
ци, заветници и др.) да изберат съд или съдилища само и единствено на държава-
членка, не и на трети държави. Нормата е диспозитивна в частта относно осъществя-
ването на избора. Освен това нормата ясно определя, че сам наследник (заветник или 
др. заинтересуван) няма право да избира съд – необходимо е съгласието на всички, 
т.е. един не може да избира съд против волята на останалите. 

Когато по реда на чл.6, б. „а“, съдът на държава-членка, сезиран с дело за нас-
ледство, се отказва от международната си компетентност по това дело, защото е бил 
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помолен за това от една от страните в производството и понеже е счел, че с оглед 
фактическите обстоятелства около наследяването като обичайно местопребиваване 
на страните и местонахождение на активите, съдилищата на държавата-членка, чието 
право е избрано за приложимо, са по-подходящи да се произнесат относно наследява-
нето. В този случай възниква въпросът: кой съд на държава-членка ще се произнесе 
по спора след такъв отказ? В член 6, б. „а“ се сочи за компетентен по-подходящият за 
този спор съд, без повече уточнения. Необходимото уточнение се дава в чл. 7, в кой-
то се дава отговор кой е този съд – а именно съдът на държавата-членка, чието мате-
риално право е било избрано за приложимо от починалия. Като имаме предвид, че 
според чл.22 може да се избере правото на държавата, чийто гражданин е бил почи-
налият в момента на избора или в момента на смъртта му (отечественото му право), 
следва, че международно компетентен е съдът на отечествената държава-членка на 
починалия. Изборът на право от починалия не води автоматично до международна 
компетентност на съда на държавата-членка, чието право е избрано. Иначе казано, 
разглежданата фактическа ситуация е твърде близка до мълчаливата пророгация. 

Компетентност, произтичаща от явяване – тук става въпрос за т.нар. мълчалива 
пророгация на международна компетентност. Тя е уредена в чл.9, който гласи:  

„Ако в хода на производството пред съд на държава членка, който упражнява 
компетентност съгласно член 7, стане ясно, че не всички страни в производството 
са страни по споразумението за избор на компетентен съд, съдът продължава да 
упражнява компетентност, ако страните в производството, които не са страни 
по споразумението, се явят пред съда, без да оспорват компетентността му. Ако 
компетентността на посочения в параграф 1 съд бъде оспорена от страните в 
производството, които не са страни по споразумението, съдът се отказва от ком-
петентност.” 

Член 10 регламентира субсидиарната компетентност – тя принадлежи на 
съдилищата на държавата членка по местонахождението на активите на наследстве-
ното имущество. Когато обичайното местопребиваване на починалия към момента на 
смъртта му не е в държава членка, съдилищата на държавата членка по местонахож-
дение на активите на наследственото имущество, са компетентни да се произнесат 
относно наследството като цяло, доколкото починалият е бил неин гражданин към 
момента на смъртта си, или ако не е изпълнено това условие, предишното обичайно 
местопребиваване на починалия е било в същата държава членка, при условие, че 
към момента на сезирането на съда са изтекли не повече от пет години, откакто това 
обичайно местопребиваване е променено – чл.10, пар.1 от регламента. Дори когато 
няма съд в държава членка, който да е компетентен съгласно пар.1, съдилищата на 
държавата членка по местонахождението на активите на наследственото имущество 
са компетентни да се произнесат относно тези активи. – чл.10, пар.2 от регламента. 

Член 11 регламентира компетентността в случай на Forum necessitates. 
Когато нито един съд на държава членка не е компетентен съгласно другите разпо-
редби на регламента, съдилищата на държава членка могат в изключителни случаи да 
се произнесат относно наследяването, ако не може в рамките на разумното да се об-
разува или води производство или е невъзможно да се проведе такова в трета държа-
ва, с която случаят има тясна връзка. От тази компетентност могат да се възползват 
ищци от ЕС, които – ако тя не съществуваше, биха били лишени от възможност да 
получат защита извън ЕС на своите наследствени права. 

Регламенттът въвежда възможност лицата да изберат приложимо право към 
въпросите, свързани с наследяването. Тази възможност се предоставя единствено на 
наследодателя. Не се допуска наследниците или заветниците да се споразумяват по 
между си за приложимото право, например за делба на наследство.  



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 156

Относно избора на приложимо право има някои ограничения. Лицето, което 
прави избор може да се отклони от правото по своето обичайно местопребиваване 
единствено в полза на отечественото си право. Изборът на приложимото право може 
да бъде само изричен под формата на разпореждане в случай на смърт. 

В заключение на моята работа по разглеждане и коментар на разпоредбите на 
Регламент 650/2012 г., бих могла да обобщя, че чрез него Европейският съвет следва 
стриктно принципа за взаимно признаване на съдебни и други решения на органите 
на съдебната власт в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправните 
въпроси между страните-членки в ЕС. По този начин се поставя важен фокус върху 
сътрудничеството и доброто разбирателство между юристите на отделните държави, 
както в рамките на ЕС, така и извън него. Това поставя и многобройни предизвика-
телства към всички тях по отношение прилагането разпоредбите на регламента. 
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Abstract: Това изследване има за предмет да установи разликите в имиджа на мар-
ките MANGO и ZARA сред българските потребители. В същото време ще се анали-
зира потребителското настроение към продуктовата и ценовата гама на двата 
бранда и тяхното позициране в четири от най-големите области на територията 
на Република България, които са София, Пловдив, Варна и Бургас. 
Това имиджово и, в същото време, продуктово маркетингово изследване е изцяло 
пригодно за учебни цели по предмета „Маркетингови изследвания и маркетингова 
информационна система“, за периода 05.XII.2016 – 15.XII.2016г. 
Темата не е избрана случайно, тъй като през последните години се забелязва липса-
та на една от изследваните марки, докато присъствието на другата надделява на 
българския пазар.  
След провеждане на изследването целим да установим какви са текущите настрое-
ния на българските потребители спрямо брандовете, както и позицинирането им на 
българския пазар. 
 

Key words: MANGO, ZARA, позициране, пазар, български, имидж, профил, изследване, 
маркетинг 
 

 
Въведение: 
Както MANGO, така и ZARA са установени първоначално в Испания и все още 

имат седалище там. ZARA е собственост на испанския гигант Inditex, като първият и 
магазин отваря през 1975 г. MANGO е основана през 1984 г. от двама турски братя в 
Барселона, Испания.  

MANGO е по-младата от двете марки и компании също, които се борят за вни-
манието на една и съща клиентела, не само в Испания, но и в цяла Европа. Въпреки, 
че е създадена по-късно, MANGO навлиза на българския пазар през 2006 г., докато 
ZARA, заедно с останалите марки от портфолиото на Inditex през 2010г. 

В България MANGO е една от първите западни марки от по-масов тип на пазара 
и като такава се радва на голям интерес и успех. Веригата беше сред тези, които за-
почнаха да правят реални намаления на облеклата и научиха публиката да следи се-
зонните разпродажби. При отварянето на един от първите софийски молове – Mall of 
Sofia, през 2006 г. MANGO бе сред ключовите наематели. Постепено обаче тя загуби 
пазарни позиции. Първите проблеми се усетиха още преди две-три години. Тогава 
българският моден пазар беше кръстосан между две тенденции. От една страна, кри-
зата се усети по-осезаемо и клиентите намалиха разходите си за облекла. Това авто-
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матично се отрази на оборотите на магазините за мода, особено в средния ценови 
клас, където е MANGO. Там се усети и най-силният отлив на потребление, тъй като 
свитите бюджети пренасочиха купувачите към марки с по-достъпни цени.  

В същото време конкуренцията в сегмента нарасна с влизането в България на 
ZARA и останалите брандове на испанската група Inditex през 2010 г. Inditex e една 
от водещите компании в света за дистрибуция на готово облекло, която има над 4500 
магазина в повече от 70 държави по света. Освен ZARA портфолиото на испанския 
производител включва още брандовете Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. Последните два от тях не са представени на 
българския пазар. Към 31 януари групата има 33 физически магазина в страната. Об-
щият брой на обектите й по света е 7013, разположени в 88 държави. През финансо-
вата 2015 г. са били отворени нетно 330 магазина на 56 пазара, отчитат от компа-
нията. За сравнение – година по-рано нетният брой на новооткритите обекти е бил 343. 

 

Методика 
Цели  
1. Да се изследват разликите в профила на „типичния“ потребител на MANGO и ZARA.  
2. Да се проучат потребителските настроения към марките MANGO и ZARA.  
 

Задачи  
1. Да се определи профила на „типичния“ купувач на MANGO и ZARA.  
2. Да се проучи известността на марките сред българските потребители.  
3. Да се проучат моделите на пазаруване на българските потребители.  
4. Да се проучи склонността на българския потребител да закупува артикули от 

ценовата гама на марките.  
5. Да се изведе информация относно наблюдателността на българския потреби-

тел към мястото на производство на даден артикул.  
6. Да се опишат нагласите на българския потребител към страните производи-

телки на продуктите на MANGO и ZARA.  
7. Да се проучат информационните канали оказващи влияние върху българските 

потребители.  
 

Хипотези - Описателни 
1. Очакваме, че 98% от българските потребители познават марките MANGO и 

ZARA, останалите 2% не ги познават. 
2. Очакваме, че 20% от българските потребители пазаруват със семействата си, 

19% пазаруват с приятели, а 6% пазаруват сами.  
3. Очакваме, че повече от половината български потребители, между 50% и 90% 

поне веднъж са закупували от марките MANGO и ZARA.  
4. Считаме, че 40% от лицата изразходват над 50лв. при посещение на обекта.  
5. Считаме, че 70% от изследваните лица изразходват под 200 лв. при 

посещение на обекта.  
6. Считаме, че българските потребители черпят информация 10% от телевизион-

ни реклами, 25% от интернет реклами и 15% от сайтове с услуга за онлайн па-
заруване, 5% от каталози и брошури, и 20% от потребителите се доверяват на 
информация от приятели и познати, а 25% директно посещават търговските 
обекти на марките. 

7. Очакваме, че българският потребител предпочита артикулите от страни 
членки в ЕС на 50%, а 40% нямат претенции към страната производителка. 

8. Очакваме, че 70% от българските потребители – жени, предпочитат да закупу-
ват детски дрехи от ZARA спрямо MANGO, а останалите 30% предпочитат 
MANGO пред ZARA. 
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Хипотези - Обяснителни 
1. H0: Пола на потребителите не оказва влияние върху предпочитаната от тях 

марка. 
H1: Пола на потребителите оказва влияние върху предпочитаната от тях марка. 

2. Н0: Пола на потребителите не влияе на ценността им относно производителя 
на даден артикул.  Н1: Пола на потребителите влияе на ценността им относно 
производителя на даден артикул.   

3. H0: Пола на потребителите не влияе на това дали се сещат за реклама на 
марката MANGO. 
Н1: Пола на потребителите влияе на това дали се сещат за реклама на марката 
MANGO. 

 
Избрана извадка „по удобство“ тъй като това е пробно студентско изследване. 

Макар, че извадката налага ограничения при избора на изследваните лица сред потре-
бителите на марките MANGO и ZARA, сред анкетираните се открояват различни ви-
дове – по пол, възраст и населени места. Също така, ще изследваме разликите в двете 
марки, лоялността на потребителите към тях и диференциацията спрямо цена, качест-
во на стоки, качество на услуги и достъпност за потребителя. 

Причината за този избор е ограниченото време и ресурси, и по този начин из-
вадката ще предостави по-бърза осъществимост, приложимост и понякога по-голяма 
ефективност от другите.  

Целева съвкупност: изследва се групата от 14-55 годишни лица в областите 
Бургас, Варна, София и Пловдив на територията на Република България през периода 
05.12 –15.12.2016г.  

Методът за събиране на информацията за имиджовото и продуктово изследване 
е анонимна анкетна карта, която съдържа 40 отворени и затворени въпроса по темата.  

Като статистически метод за анализ на събраните данни от проучването е из-
ползван софтуерния пакет SPSS Statistics. 

 

След провеждане на изследването събраните резултати са получени от 21 жени 
и 19 мъже на възраст между 14-55 години от градовете Бургас, Созопол, Варна, 
Карнобат, Пловдив и София. Изследването показа че, сред тези 40 анкетирани лица 
има 4 редовни клиенти на брандовете, а 1 не е запознат. Тези 4-ма потребители биха 
променили мнението с в негативна посока към марките ако качеството на произведе-
ните артикули се влоши, а с това и съотношението цена : качество. От изведената 
група 13 предпочитат повече марката MANGO, 25 предпочитат ZARA, а двама не са 
посочили. Като липси на ZARA изследваните потребители са посочили прекаленото 
комерсиализиране на марката, заедно със слабото разнообразие при детските дрехи и 
артикулите в по-големи размери. Друга забелязана липса е пониженото качество в 
продукцията. Като ключова липса на MANGO, от потребителите на българския пазар 
е посочен факта, че присъствието на търговски обекти в страната е занижено. Също 
така като фактор, който би повлиял негативно на решението за покупка са високите 
цени на марката. В следващите редове ще бъдете запознати с по-подробният анализ 
на резултатите както следва подредбата на целите, задачите и хипотезите в методика-
та на изследването. Определяне на „типичния“ потребител на марките MANGO и 
ZARA. Разлики. 

При анализиране на получените резултати от проведеното изследване установя-
ваме, че 39 лица от 40 изследвани познават и двете марки, като 6-ма от тях са запоз-
нати с тях от преди навлизането им на българския пазар, 8 са отбелязали, че знаят за 
брандовете от две или повече години, а най-голям брой души – 25 са запознати с 
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MANGO и ZARA от както са на пазара в България. { XE "Графика 1." \t "вж." }Броя 
на лицата, които са се запознали първа с марката ZARA надделява – 18 души, а 
лицата които първо са се запознали с MANGO са 14, по едно и също време са 
разбрали 7 човека за марките, 1 не е запознат. Наложената марка сред изследваните 
лица е ZARA. Според 61,5% от анкетираните ZARA е по-известна от MANGO, която 
е получила 38,5% от общите и за двете марки 39 лица, а 1 човек не е посочил 
отговор.{ XE "Графика 1." \t "вж. Графика 1." } С цел да определим профила на ти-
пичния потребител на марките, попитахме изследваните лица няколко ключови въп-
роса относно потребителското им поведение. Като честота на пазаруване 52,2% са от-
говорили, че пазаруват всеки месец. Като допълнителен отговор хората са посочили: 
„в зависимост от финансовото ми положение“, „рядко“ и „при необходимост/нужда“.  
Петима не са отговорили. Спрямо мястото на пазаруване на предна позиция са тър-
говските центрове и моловете с 36 души, някои от тях пазаруват и онлайн – 12 души. 
Като избрана компания за пазаруване 5-ма избират да пазаруват сами, 15 души пред-
почитат да пазаруват с приятели и познати, а 17 пазаруват със семейството си. 3-ма 
не са отговорили. Според получените резултати излиза, че типичния потребител на 
марките MANGO и ZARA пазарува веднъж месечно в молове и търговски центрове, 
заедно със семейството си или приятели и познати. В тази точка ще разгледаме по-
подробно какви са настроенията и предпочитанията на анкетираните лица спрямо 
марките, както и кои са причините поради които биха закупили от тях. В анкетната 
карта зададохме някои важни въпроси относно кое кара потребителите да считат, че 
стоката е качествена като: Обръщате ли внимание на етикетите преди закупуване на 
стоката?, За Вас има ли значение къде е произведен даден артикул?  Получихме отго-
вори и на въпроса: Коя е най-предпочитаната страна производителка на предлаганите 
стоки.  

Да
57%

Не
43%

За Вас има ли значение къде е произведен даден артикул?
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Получените резултати показват, че за болшинството има значение къде е произ-
веден даден артикул, гледат етикетите преди да закупят стока и най-предпочитаната 
страна производителка е Европейския съюз – като 15% са посочили България. Из-
следването показва, че 90% от анкетираните са закупували стока от ZARA, докато 
60% от тях са закупували от MANGO. От тях 11 души са закупували веднъж от мар-
ките, 22-ма твърдят, че това са магазините, от които пазаруват по принцип, а 5-ма 
следят новите колекции и редовно закупуват от марките. Лицата, които не харесват 
марката MANGO са 7, докато само 1 човек е посочил, че не му допада ZARA. Както 
можете да предположите, лицата които са купували повече от ZARA (28) преоблада-
ват спрямо тези, които са купували повече от MANGO (9). Най-често закупуваните 
стоки от MANGO са дамските дрехи – 14 души, последвани от дамските аксесоари – 
12 души, а най-рядко закупуваните стоки от бранда са дамски обувки – 5 души и 
мъжките аксесоари – 4 души. Най-често закупуваните стоки от ZARA са дамските 
дрехи – 22 души и мъжките дрехи – 13 души. Най-рядко закупуваните стоки са дам-
ските обувки – 5 души. 

Марката, от която изследваните лица предпочитат за закупуване на детски дре-
хи е ZARA с 67,5% спрямо конкурента си MANGO. Резултатите показват, че онлайн 
пазаруването не е предпочитан начин от българския потребител да се сдобие с желан 
от него артикул. Едва 2,5% предпочитат тази опция. Изследваните лица оценяват 
съотношението цена : качество на MANGO като Добро – 40%, а същото съотношение 
за ZARA е оценено също като Добро, но с по-висок процент – 50%. Главната причи-
на, поради която изследваните лица пазаруват от MANGO и ZARA е за удоволствие. 
Следващата графика показва съотношението на хората, препоръчали MANGO на 
свои близки и приятели, и препоръчалите ZARA. 

 

Важна част от анализа е получаването на информация относно покупателната 
способност на потребителите. На въпроса: Каква сума отделяте месечно за пазару-
ване? – болшинството са посочили интервала от 50 до 150 лева.  

15%

3%

30%

30%

10%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

не отделям

под 50лв.

50‐100лв.

100‐150лв.

150‐200лв.

над 200лв.

не отделям под 50лв. 50‐100лв. 100‐150лв. 150‐200лв. над 200лв.

 

 
Във въпроса за препоръки от изследваните лица са посочили, че на MANGO и 

липсват по-ниски цени, както и обекти в населените места, в които живеят. При 
ZARA този проблем не съществува. 

Също така, изследването показва следните интересни резултати относно, склон-
ността на потребителите да похарчат повече средства за даден артикул, при различни 
условия. При онлайн пазаруване съществуват две крайни възможности с еднакви 
проценти – 10%, които са или хората не отделят средства, а само гледат новите ко-
лекции на марките и възможността да похарчат между 100 и 150 лв. месечно. При па-
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заруване в магазини из града хората са склонни да похарчат между 50 и 100 лв. на 
месец. При пазаруване в молове и търговски центрове потребителите са склонни да 
похарчат най-вече с 27,5% между 100 и 150 лв. месечно, а веднага след това се 
нарежда възможността с 25% да похарчат между 50 и 100 лв. месечно. Изследването 
показва тенденцията хората да харчат повече пари когато пазаруват заедно с прияте-
ли и познати – 17,5%, между 100 и 150 лв. Докато са със семейството си предимно 
отделят между 50 и 100 лв, а като са сами – резултатите са с равни проценти – 2,5% 
за всички изброени суми в анкетната карта. Предпочитащите MANGO не се влияят 
от известността на дадена марка, при избора им да закупят дадена стока. Избраната 
от тях степен е Много слаба с 10,3%. При предпочитащите ZARA избрана от тях сте-
пен по въпроса: Бихте ли закупили от дадена марка поради известността и? – е 
Средна. Част от изследваните лица – 5 души са посочили, че имат желание да закупят 
и от двете марки, но нямат финансовата възможност.  

  
Оправдани обяснителни хипотези, проверени със SPSS Statistics, 

 чрез Independent Sample T-Test 
1. H0: Пола на потребителите не оказва влияние върху предпочитаната от тях 

марка. 
 (t=0.783, p>0.05) 

2. Н0: Пола на потребителите не влияе на ценността им относно производителя 
на даден артикул.  
(t=0.890, p>0.05) 

3. Н1: Пола на потребителите влияе на това дали се сещат за реклама на марката 
MANGO. Едва 3 жени са се сетили за реклами на MANGO, докато няма нито 
един мъж – досетил се. 
(t=2.340, p<0.05) 

 
Изследването показва, че потребителите получават предимно информация от 

магазините – 32%, а най-малко от списания – 6%. От изследваните лица само 3-ма са 
се сетили за реклами на MANGO. Посочените рекламни кампании са Лятна колекция 
2016 г. и Колекция Fall-Winter 2016-2017г. Относно марката ZARA 4-ма се сещат за 
рекламната им кампания ZARA Woman 2016. Помолихме анкетираните да поставят в 
лист от 1 до 5 къде се намират марките сред техните предпочитания. На 4-то място са 
посочили ZARA, а на 5-то MANGO. Изследването показва, че 4-ма от анкетираните 
са редовни клиенти на марките. Попитахме ги какво би ги накарало да си променят 
мнението относно марките, а те ни отговориха: Ако качеството се понижи и марките 
станат прекалено масови. Проучването показа, че по-голямата част от жените пред-
почитат MANGO – 61,5%, докато по-голямата част от мъжете предпочитат ZARA – 
48%. Анкетирани бяха 40 лица от градовете Бургас – 16 души, Варна – 3души, 
Карнобат –  човек, Пловдив – 9 души, Созопол – 3души и София – 8 души, на възраст 
от 14-25 год. – 13 души, от 26-35год. – 3души, от 36-45 год. – 7 души и от 46-55год. – 
14 души, от които 19 мъже и 21 жени. 

 
Заключение 
Проведеното маркетингово имиджово и продуктово изследване на тема „ZARA 

и MANGO на българския пазар“ за периода 05.XII.2016 – 15.XII.2016г. е успешно, 
защото отговори на поставените цели, изпълни поставените задачи и потвърди 7 от 8 
описателни хипотези. Спрямо получените резултати успешно определихме профила 
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на „типичния“ купувач на избраните марки. Както стана ясно в подробния анализ, 
„типичния“ потребител на марките MANGO и ZARA пазарува веднъж месечно в 
молове и търговски центрове, заедно със семейството си или приятели и познати. 
Изследването показва тенденцията хората да харчат повече пари когато пазаруват 
заедно с приятели и познати – 17,5%, между 100 и 150 лв. Докато са със семейството 
си предимно отделят между 50 и 100 лв, а като са сами – резултатите са с равни про-
центи – 2,5% за всички изброени суми в анкетната карта, които варират от шанса по-
требителят да не закупува, до шанса да харчи над 200 лв. месечно. Интересен е ре-
зултатът, който показва, че по-предпочитана марка е ZARA, макар и факта, че потре-
бителите потвърждават за ниското качество на артикулите и средна степен на съотно-
шението цена : качество. Причините за това са близките обекти на бранда, които се 
намират във всяка една област на анкетираните лица, както и по-ниските цени спря-
мо MANGO. Според изследваните лица MANGO държат прекалено високи цени за 
тяхната потребителска кошница, също така нямат магазини в близост до техните на-
селени места.  

Като цялостно заключение можем да изведем, че позиционирането на марките 
на българския пазар може да претърпи промени в случай, че променят цените си и 
наблегнат на по-добра рекламна кампания, тъй като малцина от изследваните лица са 
повлияни от известността на марките и техните реклами. Българският потребител е 
все още в преходен момент, който се дължи предимно на ниския бюджет и вече раз-
витите навици да пазаруват от една или две добре познати за тях марки. 
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О т л и ч е н  д о к л а д  о т  С т у д е н т с к и я  с ъ в е т  н а  БСУ  
 

Резюме: Настоящият доклад представя студентска разработка на мобилното при-
ложение, подпомагащо академичният и социалният живот на студентите, 
UNIcorn. Представени са резултатите от проучвания за  съществуващи аналогични 
мобилни приложения, както и проучване на нагласите и необходимостите на сту-
дентите при използване на мобилни приложения. 
 

Ключови думи: мобилно приложение, UNIcorn, Phonegap, HTML, CSS, JavaScript, 
студенти 
 
Abstract: The following report represents student development of a mobile application 
called UNIcorn which is helping the academical and social lifes of students. The results 
from researches of similar existing mobile applications are presented, as well as a research 
related to the necessities and attitude of all students regarding the mobile app. 
 

Key words: mobile application, UNIcorn, Phonegap, HTML, CSS, JavaScript, students  
 

Въведение 
Мобилното приложение UNIcorn е студентска разработка, която има за цел да 

улесни академичният и социалният живот на студентите. То предоставя  информация 
за седмични и изпитни графици, контакти с преподавателите на Бургаски Свободен 
Университет, информация за учебни помагала по различните дисциплини от учебна-
та програма по време на обучението – име и автор на учебника, от къде и как да се 
снабди с него, архив със студентски разработки, с решени задачи и задания, които 
всички потребители на приложението могат да теглят и разглеждат безплатно, ин-
формация за европейската програма за обмен „Еразъм+”. Приложението ще подпома-
га студентите с предложения за настаняване в Бургас – апартаменти под наем, гарсо-
ниери и т.н., студентски събития и студентски отстъпки.  
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Работата на екипа стартира с две проучвания – анкета, която има за цел да уста-
нови интереса на потребителите към разработката, както и техните необходимости, и 
проучване за вече съществуващи аналогични мобилни приложения.  

 

Резултати от проучване за съществуващи мобилни приложения за студенти 
Проучването на мобилния пазар показа, че съществуват много малко приложе-

ния, които предоставят информация, която да улесни академичния и социален живот 
на студентите. – “Chegg” ([12]) и “UNiDAYS” ([13]). Първото от тях представлява 
„мобилна библиотека“ за учебни помагала и пособия, както за студенти, така и за 
ученици. То предалага платени и безплатни помощни обучителни материали. Прило-
жението UNiDAYS, е разработено с цел оптимизация на разходите на студентите 
чрез отстъпки и намаления. То е разработено само за потребители от Великобрита-
ния. Предлаганите отстъпки от UNiDAYS са за дрехи, храна и други стоки. Проучва-
нето показа, че на българския пазар все още няма подобни разработки и по тази при-
чина може да се каже, че UNIcorn е първото такова приложение на българският моби-
лен пазар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Резултати от анкетата относно възрастовата група на анкетираните  
и тяхната образователна степен 

Резултати от проучване на нагласите и необходимостите на студентите при 
използване на мобилни приложения 

Във фокуса на разработката са студентите с техните нужди и изисквания, което 
поради необходимостта от проучване на тяхното мнение с помощта на анкета, с коя-
то да се разбере, дали наистина приложението ще бъде в помощ на всички обучаващи 
се във висши учебни заведения. Онлайн анкетата е съставена с помощта на Google 
Forms. Тя съдържа 12 въпроси, от които 11 с множествен избор и 1 с отворен отговор. 
Анкетата е изпратена по имейл до 150 студенти от Бургаски свободен университет, 
от които 88 са я попълнили. Основният процент от анкетираните са студенти между 
20 и 25 годишна възраст (приблизително 68%, фигура 1), обучаващи се в бакалавър-
ски (90.8%) и магистърски програми (6.9%, фигура 1). От графиките на фигура 2 се 
вижда, че анкетираните приветстват разработването на мобилно приложение, което 
подпомага студентския им живот. 94.3% твърдят, че те биха използвали UNIcorn. 
Голяма част от отговорилите считат, че до момента чрез планираните модули в при-
ложението получават всичко, което им е нужно, но има и студенти, които предлагат 
разработката на допълнителни модули и механизми. Резултати на въпроси, свързани 
с използването на мобилното приложение като помощно средство за обучение 
(фигура 2) показват, че голяма част от анкетираните биха се възползвали от възмож-
ността да четат учебни материали от мобилното си устройство (91.9%), докато 8.1%, 
съответно от останалите, предпочитат да четат от настолен компютър или лаптоп .  
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Фигура 2. Резултати на въпроси, свързани с използването на мобилното приложение  
като помощно средство за обучение 

Последните два въпроса от анкетата са свързани с използването на мобилното 
приложение за социален живот. 88.6%  от анкетираните смятат, че добавянето на фо-
рум ще бъде полезно, а 81.4% биха използвали приложението като посредник за на-
миране на квартира.  

 

Сайт за представяне на мобилното приложение UNIcorn 
За удобство на потребителите на приложението е създаден сайт, който може да 

бъде намерен на адрес: https://www.unicornbg.com (фигура 3). Той включва подробна 
информация за приложението – как да бъде намерено на пазара, демонстрационно 
видео, заснето от екипа с цел представяне на продукта, контактна форма, услуги, 
които приложението предлага и връзки към другите ни страници. Съобразявайки се с 
това, че сайтът може да се използва, както от лаптоп и настолен компютър, така и от 
таблет и мобилен телефон, дизайна на сайта е разработен спрямо различните резолюции 
на устройствата, с цел максимално улесняване на работата с него. Елементите на сайта 
също така са компресирани, за да може да бъде зареден максимално бързо, дори с бавна 
интернет връзка. В сайта е включен форум, където след регистрация, всички потребители 
могат да комуникират помежду си и да задават въпроси към разработчиците на приложе-
нието. Предвижда се в сайта да бъде включена секцията „Архив”, чрез която всички 
потребители ще могат да допринасят за развитието на приложението. 

 
Фигура 3. Начална страница на сайта на мобилно приложение UNIcorn 
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Платформи за разработка на мобилни приложения 
В днешно време има много налични платформи за разработка на мобилни при-

ложения – безплатни и с платен лиценз. Някои от най-известните са Android Studio 
([7]), iOS SDK ([8]), Xamarin ([10]), Unity ([9])и Phonegap([3], [4], [5], [6], [11]). 
Първите две от изброените по-горе платформи са насочени специфично към операци-
онната система, за която искате да разработите приложение – или само за Android 
или iOS. Следващите две са междуплатформени – разработката става едновременно 
за Android и iOS. С последната платформа – Phonegap, разработката става едновре-
менно за Android, iOS, Windows Phone, Tizen и Blackberry. 

 
Мобилно приложение UNIcorn 
Критериите за избор на платформа са за разработката: 
 платформа, чрез която да се разработи една база за двете най-използвани 

операционни системи за мобилни устройства, а именно Android и iOS; 
 бързото изпълнение на написаният код.  
Избрана бе платформа Phonegap, която отговаря на изискванията. Използваните 

езици за програмиране са HTML5, CSS, JavaScript. За дизайн са използвани HTML5, 
CSS и библиотеката MaterializeCSS ([1]). За функционалността на приложението е 
използван JavaScript. Бекендът на UNIcorn е JavaScript и датабазата използвана в него 
е Kinvey ([2]), което е разработено на JavaScript.  

 

 

Фигура 4 – Извадка от няколко функции в UNIcorn 

На фигура 4 са показани три от функциите за грешка и подаване на информация 
при регистрация и вход в приложението.  

Стремежът при разработване на приложението бе да се достигне до един изчис-
тен и модерен дизайн, който ще е едновременно удобен и приятен за работа за потре-
бителите. Разработи се меню на приложението такова, че с няколко докосвания, пот-
ребителят да е на страницата, на която желае (фигура 5). Понеже има много вътреш-
ни страници, всяка от тях е добавена в падащо меню на главната й категория, с което 
се спестява време и осигурява бърз достъп до желаната информация. Всички елемен-
ти на приложението са компресирани, за да бъде максимално оптимизирано и да из-
пълнява бързо командите на потребителя, дори той да използва мобилно устройство с 
по-стар хардуер и с по-бавна интернет връзка. 
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Фигура 5. Мобилно приложение UNIcorn 

Заключение 
UNIcorn съчетава функционалността на няколко различни мобилни приложения 

за студенти в едно – студентски графици, бърз достъп до контакти с преподаватели, 
лесно намиране на нужните учебни помагала и поръчка, улеснен достъп до пълна 
информация относно “Еразъм+” и партниращи университети, актуални предложения 
за квартири, лесен и бърз достъп до архив с документи, листа със студентски от-
стъпки за храна и дрехи и известяване за студентски събития. Приложението продъл-
жава да се доразработва и в близко време е планувано да се включи информация и 
насоки засягащи кандидатстването за летни бригади за работа. Тъй като в България 
има много чуждестранни студенти по програмата “Еразъм”, се планира при проявен 
интерес UNIcorn да бъде публикувано на няколко езика освен на български, и на 
руски и английски език. По този начин ще се улеснят и чуждестранните студенти.  
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Abstract: The equality principle is one of the main principles in democratic societies and 
its breach creates opportunities for corruption. The discrimination problem occurs in 
different areas, including higher education. The discrimination policies in higher education 
include the differential treatment of certain students compared to other students in comparable 
or similar conditions. 
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Едно от основните начала на нашата Конституция е равенството пред закона на 
всички граждани, посочено в чл. 6. Това е право, с което хората се раждат, то не мо-
же да бъде ограничавано. Това е основен принцип за всяко демократично общество и 
е посочено в преамбюла на Конституцията, като общочовешка ценност. Принципът 
за равенството на гражданите е възприет като следване на Всеобщата декларация за 
правата на човека на Организацията на обединените нации. 

Когато този принцип за равенство на гражданите бъде нарушен, имаме предпос-
тавка за дискриминация във връзка със забраната за неравното третиране на основа-
нията, посочени  в чл.6 ал.2 от Конституцията. Тази забрана представлява забрана за 
дискриминация. 

Именно този принцип е нарушен спрямо положението на студентите от държав-
ните и частните висши училища при кандидатстването и отпускането на стипендии 
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или субсидии от държавния бюджет. Чл. 53 ал.6 от Конституцията гласи, че 
„Държавата насърчава образованието, подпомага способни ученици и студенти. Тази 
разпоредба важи еднакво за „способните ученици и студенти“ независимо дали учеб-
ните заведения, в които се обучават, са частни или държавни. Да се поставя изисква-
не „способните ученици и студенти“ да получават финансова помощ от държавата 
само и единствено ако посещават държавни училища би означавало пряко нарушава-
не на конституционния принцип на равенство на гражданите в чл.6 ал.1 от Конститу-
цията, Подобно изискване създава условие за неравно третиране. 

Но очевидно частните учебни заведения са лишени от правото си да получават 
стипендии от държавния бюджет, тази „привилегия“, ако може така да я наречем се 
полага само на държавните учебни заведения. ЗВО не предвижда предоставяне на 
средства от държавния бюджет под формата на стипендии и субсидии конкретно за 
учащи в частни учебни заведения, но в същия момент в ЗВО ЧЛ.94 ал.1 студентите и 
докторантите имат право да кандидатстват за стипендии от държавния бюджет. 

Според чл.14 от ЗВО отговорност за цялостната дейност, управлението и 
финансовото състояние на частните висши училища, се носи от техните учредители. 
Участието на висшите училища в проекти за финансиране по никакъв начин не е об-
вързано с това дали висшето училище е частно или държавно. В същия момент сту-
дентите от държавните висши учебни заведения имат възможност да кандидатстват 
за стипендии, с която студентите от частните университети не разполагат и очевидно 
това ги дискриминира. Съгласно ЗВО по отношение на обучението във всички висши 
училища важат единни държавни изисквания. Важат едни и същи държавни изисква-
ния за признаване и регистрация на дипломите във висшето образование (чл.7 ЗВО) 
без значение дали университетът е частен или държавен. Всички завършили опреде-
лено висше образование, отговарящи на държавните изисквания, имат равна възмож-
ност за работа съобразно квалификацията си, без значение дали висшето училище е 
частно или държавно. Това дава основание да се направи извод, че учащите в дър-
жавните и висшите училища се намират при сравними сходни обстоятелства, въпре-
ки това държавата ги третира различно, като лишава учащите в частните учебни заве-
дения да кандидатстват за стипендии и награди от държавния бюджет. 

Условията и редът по предоставяне на стипендии на студенти, докторанти и 
специализанти по държавните висши училища са в постановление на МС №90 от 26 
май 2000 г. Критериите за определяне на студентите, които ще получават стипендия 
задължително съдържат показателите среден семестриален успех и месечен доход на 
член от семейството с изключение на изключително социалните стипендии. Липсва 
подзаконова аргументация, която да предостави право на учащите в частните висши 
училища по смисъла на чл.14 от ЗВО да кандидатстват и получават стипендия по 
смисъла на държавния бюджет, по реда на който кандидатстват учащите от държав-
ните висши училища. Изричния текст на чл.9 ал.3 т.8 от ЗВО вменява на МС право-
мощието да утвърждава условията и реда за предоставяне на стипендии в държавните 
висши училища. От друга страна именно министъра на образованието младежта и 
науката е органът, който осъществява националната политика във висшето образова-
ние (чл.10 ЗВО), като разработва проекти за нормативни актове в сферата на образо-
ванието и науката. Той е органът, който има правомощията да внася за разглеждане в 
МС въпросите свързани с образованието и науката (ЧЛ.31 от установения правилник 
на МС и неговата администрация). В дадения случай именно министърът на образо-
ванието  младежта и науката има нормативно предвидената възможност да действа, 
като внесе проект за нормативен акт в МС, когато установи непълнота в законодател-
ствата уреждащи неговата сфера. 
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Съобразно административния принцип на правомощията е необходимо в изри-
чен нормативен акт да се допусне такава възможност и за учащите в частните висши 
училища. Целта би била постигната с друго постановление на МС уреждащо правата 
на учащите в частните висши училища аналогично на постановление №90. А за така-
ва нормативна промяна е необходимо на първо място съдействието на ресорния 
министър посредством инициативата си да внесе проекти за нормативни актове в 
МС. (Чл.31 от устройствения правилник на МС и неговата администрация).         

Всеобщата декларация за правата на човека утвърждава принципа за недопусти-
мостта на дискриминацията и провъзгласява правото на всеки човек на образование. 
Дискриминацията в областта на образованието представлява нарушение на правата, 
провъзгласени в тази декларация. 

 
Вторият случай, според нас признак на дискриминация във висшето образова-

ние е след като Министерството на образованието взе решение само определени 
приоритетни специалности от висшето образование да получават стипендии от евро-
пейски фондове, настъпиха сериозни вълнения сред различните слоеве на общество-
то и недоволни студенти излязоха да протестират и да говорят за дискриминация, 
която е факт, защото противоречи на Конституцията и по-точно на чл. 6 ал.2. 

Според чл.23 от Конституцията държавата създава условия за свободното разви-
тие на науката, образованието и изкуството и ги подпомага. Но в случая държавата 
ще ни подпомогне само, ако изберем една от онези 32 приоритетни специалности. 
Това автоматично означава, че според класификатора на областите във висшето обра-
зование студентите изучаващи хуманитарни науки, икономически и социални науки 
(в това число право), както и медицина, нямат право да получават европейски сти-
пендии. 

Като трети проблем, който дава ясна предпоставка за дискриминация ще посо-
чим проектът на нова наредба за единните държавни изисквания за придобиване на 
висше образование по специалността „право“ и професионална квалификация 
„юрист“, публикувана в правосъдното министерство за обществено обсъждане, който 
гласи,  че от академичната 2017-2018г. специалността „право“ ще се изучава само в 
редовна форма на обучение. Това ще затрудни много работещите студенти, които 
нямат друга алтернатива освен да учат задочно. Ще създаде проблеми също и на хо-
рата, които отглеждат малки деца, и на тези, които се грижат за вече болните си ро-
дители. Този проект създава предпоставки за дискриминация на основание на чл.6, 
23, 53 ал.1 от КРБ. Проектът е в противоречие с чл.4. ал.1 от Закона за защита от дис-
криминация, който гласи, че е забранена всяка пряка или непряка дискриминация, ос-
нована на образование и всякакви други признаци установени в закон или в междуна-
роден договор, по който Република България е страна. Същият  грубо нарушава чо-
вешките права на гражданите на ЕС.  

Протокол №1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните сво-
боди гласи, че „Никой не може да бъде лишен от правото на образование“. 

Харта на основните права на ЕС чл.14 „Всеки има право на образование, както и 
до достъп до професионално и продължаващо обучение“.  

Със всички аргументи представени дотук във връзка с настоящия случай можем 
да приемем, че е налице пряка дискриминация по отношение на студентите желаещи 
да изучават право в задочна форма и е налице нарушаването на човешките права и 
основните свободи.  

Откриваме дискриминационна политика на държавата по отношение на необос-
нованото намаляване на бройките в едни университети за сметка на други. Служеб-
ният министър на образованието съкрати бройките във бургаски ВУЗ за сметка на 
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софийски такъв. Силно са редуцирани местата за студентите в специалност „Здравни 
грижи“ – от 63 предложени места са одобрени едва 9, а в специалността „Туризъм“ 
предложените 320 места са намалени на 88. Това представлява нарушение на чл.1 от 
Конвенцията за защита от дискриминация в образованието чл.6 ал.2 и чл.26 от Кон-
ституцията. 

 

В заключение следва да се вземат мерки за преодоляване на дискримина-
ционната политика във висшето образование. Могат да се направят следните препо-
ръки: Министерски съвет да измени постановление №90 или Министъра на образова-
нието младежта и науката да изработи и внесе за разглеждане проект за нормативен 
акт с цел изравняване на възможностите на учащите се в частните и държавни висши 
училища относно правото им да получават стипендии от държавния бюджет. 
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УМЕНИЕТО ДА БЪДЕШ ЛИДЕР В 21 ВЕК 

 
Синтия Маргаритова Христова 

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” 
 

THE ABILITY TO BE A LEADER IN 21ST CENTURY 
 

Sintia Margaritova Hristova 
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo 

 
 

Abstract: Anyone can take on a leadership role, but that doesn’t mean you automatically 
earn the trust, respect and confidence of your followers. Good leaders know that 
communicating clearly and concisely is important for avoiding conflict and articulating 
expectations. But great leaders understand that communication is about more than just 
getting across an accurate message.  
 
Key words: managing, leaders, followers 
 
 

Съвременните ръководители изпълняват множество управленски функции. 
Една от най-важните сред тях е вземането на управленски решения. Част от тези ре-
шения се изработват чрез зададени системни процедури, докато друга са продукт на 
интуитивни разсъждения и оценки. През последните години обаче се наблюдава 
доста рязко увеличаване на проблемите, с които се сблъскват ръководителите, което 
води до трудно изпълнение на задачите в организацията и невъзможност за постигане 
на целите, които са били зададени. Проблеми започват да стават все по-мащабни, а 
решенията за тях все по-нееднозначни. Навлизането в епохата на големите промени 
налага задължителната подготовката на нов тип ръководители – лидери и елит, с цел 
реализация на ефективно и стратегическо ръководство. 

Изключително важна и основна част от управлението във всяка организационна 
структура е координиране на нейните дейности и насочване на усилията на членовете 
към постигане на целите й. Този процес задължително включва активното участие на 
личност, наречена лидер. Категорично възприето е в теорията и в социалната практи-
ка схващането, че ефективното управление е невъзможно без лидерство. Доста често 
задавани въпроси са – раждаме ли се лидери или ставаме такива в последствие на 
възпитанието и обучението ни? Как личности с различно обучение, култура и черти, 
успяват да бъдат успешни лидери? 

За да съществува лидерът той трябва да има последователи, следващи неговите 
мисли и идеи. За да се получат добри резултати от дейността на ръководената струк-
тура лидерът за разлика от масата човешки индивиди и множество завършени лич-
ности,  трябва да умее да оказва целенасочено влияние върху своите последователи. 
Резонен е въпросът защо в преобладаващите случаи от социалната практика лидерите 
успяват по-ефективно от обикновените ръководители да консолидират хората в орга-
низацията и да мобилизират тяхната групова енергия за постигане на определени це-
ли. Причините се свеждат до два типа: вътрешни – личностни, и външни – групови. 
Не всеки човек, заел ръководна длъжност, умее да води – затова са необходими опре-
делени личностни качества и социални умения. От друга гледна точка, за да се проя-
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вят лидерските качества и умения, е необходима група от хора, чиято съвместна дей-
ност изпитва потребност от вътрешен организатор. Измежду множеството качества и 
добродетели, върху които организационните психолози от край време спорят, се от-
крояват поне дузина, които практиката е утвърдила като безспорно лидерски. Лиде-
рът е толкова изявен, колкото повече от тези достойнства са негово комплексно при-
тежание.  

Лидерът, според повечето изследователи, е активен, общителен и подчертано 
заинтересован от осъществяването на груповите цели и интереси. Никога не остава 
равнодушен към общите проблеми и открито и неуморно демонстрира усилията си за 
тяхното решаване. Винаги е активна страна в общуването и винаги предлага идеи. 
Умее да изслушва и никога не пренебрегва идеите и предложенията на колегите си 
във връзка с решаването на конкретни проблеми. Той държи да помага на последова-
телите си във всеки един момент. Лидерът се грижи всеки член на екипа или органи-
зацията да взема пълноценно участие както в обсъждането на задачите, така и в 
действията по тяхното решаване. Той невинаги е най-компетентният в екипа, но бла-
годарение на организаторския си талант успява да подпомогне изработването на най-
компетентните решения в него. Чрез организационния си усет лидерът успява да оси-
гури възможност на всеки член да се включва активно в съвместните дейности, така 
че никой да не остава изолиран или пренебрегнат в желанието си за изява. Именно с 
това отношение лидерът успява да спечели симпатиите и уважението на останалите в 
екипа. Лидерът е харизматичен. Харизмата е рядко-срещана, а това прави лидера още 
по-„привлекателен” за хората, които го следват и са на една вълна с него, неговите 
вълнения и възгледи. 

В практиките на лидерите има съществените различия, защото те сами по себе 
си са различни. Задачата на лидера е да влияе и да вдъхновява хората, които очакват 
напътствия и подкрепа от негова страна. Това, което разделя, разграничава лидерите 
от групата/ колектива/ организацията, не е техният пол, възраст или занимание.  

 

Лидерите могат да се видят във всяка област в целенасочената човешка дейност. 
Всеки има своя представа за лидер. В повечето схващания това е човек, който управ-
лява другите. В основната представа на научната общност лидерът управлява себе си 
и останалите. Съгласно общоприетото популярно схващане лидерът е човек, който: 

 пробужда съзнанието на хората; 
 показва печелившите направления на дейностите; 
 постига високи резултати; 
 дава пример как да се действа; 
 извлича ползи за себе си и за хората около себе си. 
 

В съвременната научна мисъл се ползва с популярност тезата за наличие на 
множество ръководни роли на ръководителите, една от които е лидерството. Тъй 
като границата между ръководството и лидерството в организациите е размита, то 
разделението по между им често се осъществява на функционален принцип.  Големи-
те умове на човечеството още от древността са проявявали интерес към водачите и 
водачеството в обществените дела. Достатъчно е да се посочат трудове на Конфуций, 
Платон и Макиавели. Думата „лидер” се появява за пръв път в английския език през 
седми век. Понятието „лидерство” обаче възниква пет века по-късно. Научното из-
следване на лидерството пък се развива като нещо по-различно от описанието и про-
учването на живота на изявените личности едва от началото на двадесети век. Мно-
жество научни дисциплини, като социология, психология,, политология, публична 
администрация, мениджмънт, антропология, допринасят за по-цялостното разбиране 
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на лидерството, а много от тях са изградили свои вътрешни направления за неговото 
изучаване. 

 

Преглеждайки множеството определения за лидерство, можем да обобщим, че 
лидерството е: 

 Водещо положение на отделна личност или група, обусловено от по-ефек-
тивни дейности и резултати. 

 Оказване на влияние върху хората, чрез осигуряване на смисъл, цел, насоки, 
мотивация, действия за изпълнение на мисия и усъвършенстване на органи-
зация. 

 Средство, с което ръководителите влияят на хората, заставяйки ги да се дър-
жат по определен начин. 

 

Смисълът на лидерството е да се постигне: 
 Успех в борбата за ресурси, изясняване на структурите им и механизъма за 

адекватно управление. 
 Оцеляване и устойчивост на групата и организацията. 
 Развитие на групата и организацията (преосмисляне, реорганизация, подо-

брение и усъвършенстване, постигане на ново качество и КПД). 
 

Днес има множество програми за развитие на лидерство, които са базирани на 
остарели успешни модели, но не и на това, което е светът днес и на това, което ще е в 
бъдеще.  Розалинд Торес,  старши партньор и управляващ директор на нюйоркския 
офис на The Boston Consulting Group, прекарва повече от 25 години изучавайки как се 
става велик лидер днес. 

Торес провежда проучване сред 4 000 компании, за да установи ефективността 
на прилаганите от тях програми за развитие на лидерството. Оказва се, че 58 на сто 
от компаниите отчитат огромен недостиг на талант за ключови лидерски позиции. 
Това означава повече от половината компании се провалят в създаването на доста-
тъчно добри лидери.  Торес се опитва да си отговори защо това е така. Защо въпреки 
огромните средства, които се влагат в развитието на лидерски умения, продължава да 
има недостиг на добри лидери и какво добрите лидери правят различно, за да преус-
пяват и да се развиват? След десетки пътувания по света, срещи и изучаване на мно-
жество успешни примери, Розалинд Торес заключва, че успешното лидерство в 21 
век се дефинира и доказва с помощта на 3 въпроса: 

1. Къде очаквате следващата голяма промяна в бизнеса или в живота си? Отго-
ворът на този въпрос е в списъка ви със задачи. С кого прекарвате времето си, за как-
ви неща, къде пътувате, какво четете и с какво това е полезно за вас? Великите лиде-
ри не са с наведена глава, те виждат зад ъглите, готови са да променят бъдещето, а не 
просто да бъдат част от него.  

2. Колко богата мрежа от професионални и лични контакти поддържате? Всеки 
от нас се чувства да поддържа контакти с хора, с които се чувства комфортно, но тук 
става въпрос за общуване с хора, които мислят различно от нас. Великите лидери 
осъзнават, че поддържането на разнообразна мрежа от контакти е източник на иден-
тифициране на тенденции на високо ниво, а също и на решения, защото общуват с 
хора, които мислят различно от тях. 

3. Имате ли смелост да изоставите това, което ви е направило успешни в мина-
лото? Великите лидери имат смелостта да действат различно, те не просто говорят за 
поемането на риск, а го правят.    

Фундаменталната задача на всеки лидер е непрекъснатото обновяване на съв-
купността от схващания, оценки и очаквания в организацията, еманацията на което е 
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стратегическият възглед за нея. Той е общ резервоар на символни значения, ценности 
и специфичен начин на схващане на събитията, който характеризира групата и отдел-
ния човек като член на социална система. Поддържането на този възглед позволява 
на всеки човек да се осмисли като част от цялото. Това разбиране придава целева на-
соченост на действията и формира интуитивната база за равновесие. 

 

Въпреки някои скептични възгледи за обучение и възпитание на лидерски ка-
чества съвременната наука дефинира една съвкупност от актуални умения, които 
безспорно са необходими за успешната работа на лидерите. Те са: 

 вземане на делови решения; 
 поставяне на приоритети; 
 работа в колектив; 
 водене на преговори и постигане на консенсус; 
 комуникации; 
 цифрова грамотност; 
 владеене на чужди езици; 
 

Обучението на изброените умения, съчетано с развиване на и използване на 
наследствени способности, е предпоставка за формиране на лидерска идентичност. 

Основният изводът е, че ефективното управление е невъзможно да съществува 
без лидерството, а това е от изключително важно значение за човешкия ресурс и не-
говото развитие – личностно и професионално, а хората, спомагащи това да се случи 
са лидерите. Както ни е посъветвал Джак Уелч: „ Преди да се превърнете в лидер, ус-
пехът е свързан с личностното ви израстване. Когато сте лидер, успехът е свързан с 
израстването на другите.” 
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Анотация: Чрез предоставяните социални услуги за възрастни, Община Варна се 
стреми да гарантира равни права и достъп до всички сфери на обществения живот 
на възрастните от рискови групи. Целта на настоящото проучване бе да се анали-
зира потребността от социални услуги сред възрастното население в Община 
Варна като фактор за по-добро качество на живот. 
 

Ключови думи: възрастни, качество на живот, потребност, социални услуги. 
 
Abstract:  By providing social services for adults, Varna Municipality seeks to ensure equal 
rights and access to all areas of public life of the elderly from risk groups. The purpose of 
this research was to analyze the need for social services among the adult population in the 
municipality of Varna as a factor for a better quality of life. 
 

Key words: elderly people, quality of life, need, social services. 
 
 

Основен текст на статията: 

Световната здравна организация приема следната класификация на възрастите:  
1.   0 - 14 години – детска възраст;  
2. 15 - 44 години – млада възраст; 
3. 45 - 59 години – средна (зряла) възраст;  
4. 60 - 74 възрастни хора;  
5. 75 - 89 години – стари хора;  
6. над 90 години – дълголетници [3]. 
 

В световен мащаб данните от години сочат застаряване на населението. Прогно-
зите в тази насока са алармиращи. Така например, изследване на САЩ, цитирано от 
АПФ,  сочи, че броят на хората на възраст 65 и повече години се очаква да се увеличи 
над два пъти до 2050 г. Според доклад на щатското бюро за преброяване, население-
то на Земята застарява с безпрецедентна скорост от 8,5 на сто. Това ще рече, че пове-
че от 600 млн. сега са на възраст от 65 и повече години. Ако тази тенденция продъл-
жи, до 2050 г. почти 17% от населението на света, или 1,6 млд. души, ще бъде на въз-
раст над 65 г. 
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Процесът на застаряване на населението е характерен и за повечето страни в 
ЕС. В началото на 2015 г. относителният дял на населението на 65 и повече навърше-
ни години е 18,9. Или с 0,4 процентни пункта повече спрямо предходната година. 
Този дял е най-висок в Италия – 21,7%, следвана от Германия – 21,0% и Гърция – 
20,9%. Най-нисък е делът на възрастното население в Ирландия  13%.  

Към 31.12.2015 г. населението на България е 7 153 784 души, което представля-
ва 1,4% от населението на ЕС. Населението в България намалява и застарява, като в 
края на 2015 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 461 786, или 20,4% от 
населението на страната. В сравнение с 2014 г. делът на населението в тази възрасто-
ва група нараства с 0,4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 3,5 процентни пункта 
[3]. 

С напредъка на възможностите на медицината и подобряване на социалните ус-
ловия се увеличава средната продължителност на живота, което в съчетание с нама-
лената раждаемост в развития свят довежда до значително нарастване на относител-
ния дял на възрастните и старите хора, за които е типична хронификация на патоло-
гията. Нараства делът на лицата с тежки прогресиращи заболявания, които се нуж-
даят от продължително наблюдение, предварително планиране на грижите, подкрепа 
от страна на семейството, духовна подкрепа, съответстваща на религиозната принад-
лежност, симптоматичен контрол, качество и надеждност на грижите, осигурявани от 
мултидисциплинарен екип [1]. 

Все повече възрастни у нас остават самотни, предвид миграционните процеси. 
По-голям процент от тях са жени, тъй като и в България продължителността на живо-
та сред жените е по-голяма. Прибавено към тези фактори и все по-голямата заболе-
ваемост и освидетелстване от ТЕЛК, влошаване на икономическото състояние на въз-
растните, социалната изолация и т. н., става ясно, че необходимостта от услуги, пови-
шаващи качеството на живот на възрастните нараства и ще нараства във времето.  

За да отговори на потребностите Община Варна през 2016 г. предлага 53 
социални услуги, от които 30 са държавно-делегирана дейност, а останалите се фи-
нансират от местния бюджет. 24 от услугите са предназначени за деца и младежи, а ос-
таналите 29 – за възрастни. 13,2 млн. лв. е бюджетът на социалната програма за 2015 г. 

 

Целта на настоящото проучване бе да се анализира потребността от социални 
услуги сред възрастното население в Община Варна като фактор за по-добро качест-
во на живот на нуждаещите се от тях. 

Изследването е проведено в периода от 10 – 25 март 2017 година. В проучване-
то е приложен документален метод и анализ на литературни източници. Използвани-
те данни са получени благодарение на любезното съдействие на служители на Община 
Варна, при съобразяване правилата за добра професионална практика. 

Данните са обработени чрез статистически и графичен анализ.  
 

Резултати и обсъждане:  
Данни на Националния статистически институт от 2015 г. сочат, че населението 

на Област Варна е 472 926 души. Разпределението по пол е в полза на жените. А 
броят на жителите на възраст 65 и повече години е една значителна част [4].   

Нивото на общата смъртност в България продължава да е твърде високо. Броят 
на починалите през 2015 г. е 110 117 души, като спрямо предходната година броят на 
починалите се увеличава с 1 165, или с 1.1%. Смъртността сред мъжете (16.3%) про-
дължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.4%) [4]. 
Това ни навежда на мисълта, че нужда от социални грижи ще имат все повече жени, 
отколкото мъже. 
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Аналогично е обяснението на разпределението по пол сред потребителите на 
социални услуги, предоставяни в Община Варна (фиг. 1) [2].   

 

 
Фиг. 1. Разпределение по пол сред ползвателите на социални услуги в Община Варна 

 
Потенциално нуждаещи се от социална грижа са страдащи все повече от забо-

лявания, водещи заболелия до зависимост.  
Структурата на смъртността по причини сочи, че водеща причина за смъртност 

през 2015 г. са болестите на органите на кръвообращението, чийто интензитет е 934.8 
на сто хиляди души от населението, а относителният им дял е 65.1%. Сред тях най-
голяма е честотата на смъртността от мозъчносъдови болести и исхемична болест на 
сърцето. На второ място е смъртността от новообразувания. През 2015 г. равнището 
на смъртност по тази причина е 251.5 на сто хиляди от населението, като смъртността 
сред мъжете се запазва много по-висока отколкото при жените. В структурата на ос-
таналите причини за смърт следват: болести на храносмилателната система; болести 
на дихателната система; симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при 
клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде; външни причини за 
заболеваемост и смъртност и т.н. На тези шест класа болести през 2015 г. се дължат 
95% от всички смъртни случаи в страната [4]. 

Причините за смъртност сред потребителите на социални услуги в Община 
Варна сме представили на фиг. 2.  

 

 
 

Фиг. 2. Причините за смъртност сред ползвателите на социални услуги  
от Община Варна 

 
Основните са свързани с болестите на органите на кръвообращението и ракови-

те заболявания [1]. 
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Гореспоменатите заболявания са и причини за най-чести хоспитализации сред 
възрастното население. Водещи заболявания в структурата на хоспитализираните 
болни над 65-годишна възраст са болестите на: органите на кръвообращението, хра-
носмилателната система, новообразуванията и дихателната система. 

Изброените заболявания често водят до усложнения и последствия у заболели-
те, правещи ги зависими. Възрастните са често страдащи от повече от едно заболява-
не. Това е също фактор, правещ възрастния нуждаещ се от социална помощ и подкрепа. 

 

Възрастни, с изброените заболявания са основните потребители на социални ус-
луги във Община Варна (фиг. 3) [2].  

 

Заболявания 
на опорно‐
двигателния 

апарат и 
неврологични 
заболявания

46%

Заболявания 
на ССС и 
диабет

26%

Относително 
запазена 
мобилност

14%

Артрозни 
изменения на 

ставите

14%

 
Фиг. 3. Разпределение на заболяванията сред ползвателите на социални услуги  

от Община Варна 
 

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите 
на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани 
институции в общността. 

Община Варна предоставя достъп до социали услуги, чиито бенефициети са 
лица, навършили пенсионна възраст или такива с намалена работоспособност над 
71%, удостоверена с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, както и ветерани от войните, военноинвали-
ди, а също и за деца с намалена възможност за социална интеграция.  

 

Социалите услуги, предоставяни от общината са: 
1. Домашен социален патронаж 
2. Център за домашна грижа 
3. Обществена трапезария 
4. Бизнес център за хора с увреждания 
5. Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени 
6. Център за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни увреж-

дания 
7. Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с умствени затруд-

нения 
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8. Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреден слух 
9. Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с говорно-

езикови нарушения при мозъчна увреда 
10. Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания Шанс 
11. Дневен център за възрастни лица с умствени затруднения 
12. Център за социална рехабилитация за възрастни с увреждания 
13. Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица 
14. Дом за възрастни хора с увреждания 
15. Дом за стари хора Гергана 
16. Дом за стари хора Св. Иван Златоуст 
 

Основна дейност на услугата Домашен социален патронаж е задоволяване на 
основните жизнени потребности, чрез предоставяне на социални услуги в обичайната 
домашна среда с цел подобряване качеството на живот на хора в неравностойно по-
ложение от Община Варна и намаляване на риска от зависимост от институционален 
вид грижи. Ежедневно се доставя в жилището на потребителя качествена здравослов-
на храна, освен това се поддържа личната хигиена на нуждаещите се и хигиената в 
жилищните помещения, обитавани от потребителя. Социалните работници съдейст-
ват на възрастните хора за получаване на медицинска и стоматологична помощ, как-
то и осигуряват достъп до здравни грижи. 

За подобряване качеството на живот, осигуряване на помощ и подкрепа на уяз-
вими лица и семейства Домашен социален патронаж предоставя социалната услуга 
„Социална трапезария“, с капацитет 550 места, при която всеки работен ден социално 
уязвими граждани от район „Младост„ и „Владислав Варненчик” получават топъл обяд.  

Център „Домашна грижа” се управлява от Български червен кръст. Потребители 
са възрастни, хронично-болни и хора с трайно увредено здраве. Услугата включва 
дейности, подпомагащи пациентите за справяне с ежедневните дейности от бита 
(поддържане на хигиената в дома, хигиена на тялото, хранене, пазаруване, придружа-
ване при медицински прегледи и лабораторни изследвания или разходки) и здравни 
грижи (ежедневно проследяване на състоянието на потребителите, измерване на 
кръвно налягане и кръвна захар и др.). Услугите се предоставят директно в дома на 
нуждаещите се, след извършване на индивидуална оценка. Работи се за стимулиране 
на капацитета на пациентите за самопомощ и обучение. Социалната услуга се предо-
ставя безплатно. 

Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени е социална-
та услуга предоставяна на възрастни жени. Потребители са жени над 60 годишна въз-
раст – социално слаби, самотни и болни. Целта е съхраняване на физическото и пси-
хическо им здраве, насърчаване активността им и включване в социалния и културен 
живот. Възрастните жени имат възможност да ползват над 22 вида терапевтични и 
рехабилитационни дейности по месечен график. В Центъра те получават достъп до 
здравни грижи и здравна профилактика. В пакета от социални услуги са включени 
културни и спортни дейности.  

Предоставянето на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция на 
хора с увредено зрение цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и 
придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и сте-
пен на увреждане на зрението, чрез целенасочени дейности за интеграция и превен-
ция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, тера-
певтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и раз-
ширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин 
на живот.  
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Центърът за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с говорноези-
кови нарушения при мозъчна увреда е първата по рода си в страната услуга, финан-
сирана от Община Варна. Центърът предлага възстановителни, индивидуални и гру-
пови терапии, целящи подобряване състоянието на хората с афазия – нарушение в из-
ползването и разбирането на говоримия и писмен език при лица, които до този мо-
мент са имали нормално развит език.  

Дом за стари хора Св. Иван Златоуст  – социалната услуга „Дом за стари хора” е 
с  капацитет 43 места, а дом за стари хора „Гергана” е с капацитет 100 места. В сгра-
дата на последният се помещава „Дом за възрастни хора с физически увреждания”, в 
който се настаняват лица с физически увреждания. Домът има капацитет 40 места и 
осигурява 24-часово медицинско обслужване. Настанените използват следните со-
циални услуги – изготвяне на индивидуален план на всеки потребител, като се акцен-
тира върху оказване на подкрепа при адаптация към новата среда, психо-социална 
подкрепа; организиране на културни мероприятия в и извън социалното заведение; 
посещение на театрални постановки, концерти, опери; групи по интереси – художест-
вена самодейност, литературно четене, цветарство; организиране и провеждане на 
трудова терапия.  

Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица е с капаци-
тет 30 човека, като е налице възможност и за надвишаването му при влошени метео-
рологични условия през зимния сезон. При извънредни обстоятелства се приемат без-
домни хора и без постоянен адрес, но само за 7 календарни дни.  

Разгледаните от нас в краткост услуги са тези, които Общината предлага на въз-
растните. 

 

Проведеното проучване ни дава основание да направим няколко обобщени извода: 
 Застаряващото население в Област Варна повишава нуждите от социални услуги. 
 От последните имат нужда повече жени, отколкото мъже. 
 Болестността и освидетелстването от ТЕЛК нарастват все повече сред потен-

циалните потребители на социални услуги. 
 Повечето възрастни хора страдат от повече от едно заболяване. 
 Миграционните процеси водят до увеличаване броя на самотните възрастни хора. 
 Икономическата зависимост сред възрастните е също значим фактор, правещ 

изброените по-горе групи крайно нужнуждаещи се от социална помощ и подкрепа. 
 Община Варна сравнена с останалите в страната заделя най-много средства 

за социални услуги. 
 Направеният от нас анализ, потвърди констатираното на заседание преди го-

дина от комисията по социални дейности и жилищна политика към Общинския съвет 
във Варна, че нуждата от социални услуги за възрастни с различни увреждания е 
близо 2,5 пъти по-голяма от предлаганото в Община Варна.  

За решаването на проблема е нужна координация между законодателство, 
институции, неправителствени организации, доброволчески инициативи... Нужни са 
усилията на цялото общество. Най-вече осъзнаването на правото на по-добро качест-
во на живот за всеки един. 
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Abstract: Общинските и държавните институции не отделят необходимия финан-
сов ресурс за личностното развитие на децата от ПУВ като част от превенцията 
срещу ранното отпадане от училище. По тази причина би трябвало законово да се 
регламентира допускането до тази дейност на НПО. 
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Фондация „ЕКИП“ през 2015 г. е изпълнявала проект „Общностен център за 
ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“. Общностният център е 
част от Проекта за социално включване на Министерството на труда и социалната 
политика. Състои се от нова детска градина и съвременен център за социални услуги 
и работа с деца и родители. Центърът разполага със съвременно обзаведени помеще-
ния за индивидуална и групова работа с деца, родители и учители, помещение за сти-
мулиране на детското развитие чрез игри, кабинет по логопедия и психология. В про-
дължение на една година мултидисциплинарният екип от социални работници, пси-
холози, здравни специалисти, юрист и медиатори е обхванал в работата си над 
400  деца и техните родители, живеещи на територията на общината. Като продълже-
ние на работа си фондация „ЕКИП“ кандидатства отново по проекти за работа с деца. 

Днес на вашето внимание представям един от тях, а именно дейността на Общ-
ностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда, гр. Бургас, 
стартирал на 26.10.2016г. Центърът е създаден с цел предоставяне на услуги за ранно 
детско развитие по проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска 
подкрепа „Надежда, гр. Бургас, безвъзмездно финансиран по оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Аз имах възможността да бъда на стаж в Общностния център за ранно детско 
развитие и родителска подкрепа „Надежда“, гр. Бургас, където участвах по една от 
обособените позиции, а именно „Предоставяне на психологическа подкрепа и кон-
султиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски 
умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и 
родители, които са от уязвими групи с цел посещение на детска градина“.  

Основната цел е превенция на социалното изключване в община Бургас, предо-
ставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 
годишна възраст от уязвими групи и техните семейства, както и бъдещи родители. 
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Дейностите по проекта са разделени в две подгрупи с оглед възрастта на децата – 
услуги за родители и семейства на деца 0 до 3 годишна възраст и за деца от 3 до 7 го-
дишна възраст. 

С децата от З до 7 г. се работи в индивидуален и групов формат, като методите 
и подходите на работа са съобразени с възрастта, възможностите и желанията на де-
цата (проучени предварително и съгласувани с техните родители и екипите в детска-
та градина).Чрез игрови дейности се подпомага преодоляването на езиковата барие-
ра. Успешното изпълнение на тази задача е основополагащо и за всички останали 
дейности с децата, това спомага за осъвременяването на похватите за усвояване на 
българския език и подобряването на уменията на децата от детската градина за пре-
чупване на лингвистичните бариери. Включват се деца, чийто майчин език не е бъл-
гарски; деца, които имат беден речников запас, трудно осъществяват комуникация, 
изпитват затруднения да разбират докрай инструкции и правила, поради което труд-
но се справят с образователните задачи. Съчетаването на деца с различна степен на 
езикова компетентност спомага за утвърждаване принципа на равните възможности и 
превенцията на дискриминация по всякакъв признак. 

По време на стажа ми аз имах възможността да наблюдавам и активно да участ-
вам в работата на фондация „ЕКИП“. Най-силно вниманието ми бе привлечено от 
подхода, креативността и находчивостта към всеки отделен случай. Към настоящият 
момент за няколко детски градини отговорят един психолог и един логопед, което е 
крайно недостатъчно, за да може да се диагностицира и развие всяко едно от децата 
посещаващи детското заведение. А децата живеещи в неравностойно положение или 
изобщо не посещаващи детско заведение са изключени от системата. Родителите им 
от своя страна не разполагат със знания, опит и умения да развият  – двигателната 
култура, социалните умения, когнитивните процеси, езика и зрително-моторната 
координация, т.е. личностно развитие на децата си. 

Бих искала да насоча Вашето внимание към последната възрастова група в дет-
ската градина. Края на периода на предучилищна възраст, т.е между 6 и 7 година на 
децата се формира готовността им за училище, наречена още училищна зрялост. 
Признаците за училищна зрялост могат да бъдат обобщени в три основни групи: 
интелектуална, емоционална и социална зрялост. В интелектуално отношение важни 
за развитието на децата през този период са сетивна зрялост, аналитично мислене, 
рационален подход към действителността, способност за разбиране и използване на 
символи, развитие на фината моторика на ръката и координацията, както и интерес 
към целенасочена дейност и получаване на нови знания.     

Тази важна възраст за децата, отразена от множество психолози, като основа за 
цялото следващо развитие и оформяне като личност е обект и на нашето изследване.  

В рамките на проекта се проведе тест за училищна готовност на деца от една от 
предучилищните групи в ДГ „Надежда“. Днес искам да представя на Вашето внима-
ние резултатите от това изследване.То бе предложено на база на основните характе-
ристики на възрастовия период на развитие на децата. 

Целта на представеният за попълване от децата тест, беше не само проверка на 
готовността им за училище, но и подготовката им да участват в нестандартни форми 
на оценяване, поради което бе използван тест от Министерството на образованието с 
ниска степен на сложност.Екипа от специалисти си поставиха и цел, след обработка 
на резултатите, да се проведе среща с родителите, по време на която те да бъдат за-
познати с постиженията на децата си и да им се даде възможност за консултиране в 
посока как и в кои области да работят допълнително с децата си.  

Диагностичният инструмент се състои от 17 задачи, някои от които съдържат 
основно условие и няколко под-условия. Проследяваше дали децата задават въпроси 
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и поддържат разговор, съставят разказ по картина, броят от 1 до 10 във възходящ и 
низходящ ред и други. 

Оценката на теста се формира на база на информация за отговорите на децата, 
попълнени в оценъчна бланка в комплекта на екзаминатора.  

Скалата за проучване на успеваемостта при решаване на теста е тристепенна, 
максимално улесняваща процеса на оценяване. 

За точността на диагностичната оценка голямо значение има качествената пър-
вична обработка на тестовите резултатите. Тя се осъществява основно чрез нанасяне 
от страна на екзаминатора  на получените отговори върху стандартните бланки към 
тестовете, което предполага прецизно отбелязване на отговорите и точната оценка за 
работата на децата по включените в теста въпроси и задачи. Това е ключов елемент 
от първичната обработка на резултатите. Следваща стъпка е групирането на резулта-
тите, извеждането на сурови балове по оценъчната скала. Текущата първична обра-
ботка се  извършва по време или веднага след провеждането на анкетата.   

От изключително голямо значение е попълването на отговорите да става обек-
тивно, безпристрастно и с голяма отговорност от страна на провеждащият теста. Вся-
ко отклонение може да повлияе негативно върху резултатите от тестуването. 

В процедурата участие взеха 22 деца от ПГ „Раковина“, на възраст от 6 до 6 го-
дини и половина, които са с български, ромски и турски произход. Диагностичната 
процедура се осъществяваще в рамките на 10 работни дни в часовият интервал от 10 
до 12 часа, като с всяко дете се работеше индивидуално. Както вече споменах общата 
характеристика на диагностичните резултати се формира чрез коректна статистичес-
ка обработка и прецизност при интерпретирането и. На фигура 1 е отразено в про-
центи нивото на училищна готовност на децата участвали в диагностицирането. 

 

 
Фигура 1 

 
Всички айтеми бяха обработени. Резултатите бяха представени и обсъдени на 

родителска среща с цел запознаване на родителите с нивото на подготовка на децата 
им. Като се има в предвид ниската степен на сложност на предложения тест, бяха на-
правени следните изводи: 

1. Като доминираща причина за незадоволителното представяне на децата се 
явява ниският социокултурен статус на средата, респективно семейството и произти-
чащите от факта – личностна култура на общуване, семейна образованост, ролеви 
нагласи, отсъствие на интелектуална рефлексия. Голяма част от родители не се чув-
стват уверени и не смятат, че имат роля в образованието на детето. Това често създа-
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ва напрежение между учители и родители. Негативните отношения между значимите 
възрастни – родители и учители – само объркват детето и го обезкуражават в образо-
вателния му път. За да остане детската градина естествена среда, обуславяща разви-
тието на духовните потребности и интереси на детето, трябва да се утвърди тясно 
сътрудничество между семейството и детската градина. Отношенията между родите-
ли и учители да се изграждат на основата на разбирателство, единомислие и непре-
къснато общуване и взаимодействие.Именно това е и една от посоките на работа на 
Общностния център. Стартира програма насочена изцяло към родителите за увелича-
ване на родителският им капацитет, заинтересованост и съпричастност към развитие-
то на децата. 

2. Децата от социално слаби семейства, особено от ромските, често пъти са ли-
шени от външните белези на социалния престиж и това се отразява на цялостното 
възприятие на ролята на бъдещ ученик и то не само в този възрастов период. Като се 
има предвид и тяхната етнокултурна нагласа, която не възприема образованието като 
ценност, то съчетанието на тези два фактора усложнява социалното узряване на деца-
та, което изцяло проличава и в диагностичните резултати на изследваната група деца. 
Това е и причината работата на екипа по проекта да продължава в посока на промяна 
на нагласите в семейството на децата. Обучението на родителите се предлага под 
формата на кратки беседи и презентации на различни теми, така родителите се под-
готвят за новата си роля – родител на ученик. 

3. Индивидуален случай – поради конфликтни отношения между значимите въз-
растни – родител и учител, има дете, което често боледува и не посещава редовно ДГ. 
Това за съжаление се отразява върху личностното му развитие, респективно върху 
представянето му на теста за училищна готовност. В конкретния случай екипа изгот-
ви програма за работа с родители – учители и програма насочена към усвояване на 
умения от детето. 

Предполагам всички обърнахте внимание на нивото на училищна готовност в 
проценти, но успяхте ли да ги съпоставите с реален брой деца. От 22 деца участвали 
в теста, 68 % имат умения, които ще им позволят да влязат в училище. Същевремен-
но обаче 32 % се равняват на 7 деца. Деца, които към настоящия момент нямат 
достатъчни способности да се справят с учебния материал и училищния живот като 
цяло. Тук всъщност предстои и същинската работа на Общностния център. В остава-
щите няколко месеца преди напускане на децата от ДГ, специалистите, както и ние 
доброволците, ще работим с всяко конкретно дете за преодоляване на дефицити, усъ-
вършенстване на умения и не на последно място ще работим и с родителите, за да 
можем да увеличим възможността им да помагат и в бъдеще на децата си.     

В Бургас има и други форми на помощ насочени към личностното развитие на 
децата и безопасността им. 

Един от тях е Центърът за подкрепа и личностно развитие – Бургас /ЦПЛР –
Бургас/. Той е образователна институция, осъществяваща  политика за осигуряване 
на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5 до 18 годишна 
възраст в Община Бургас. 

В Център за обществена подкрепа /ЦОП/ – Община Бургас се предоставят ком-
плекс от социални услуги в общносттаза подпомагане на деца и семейства в риск, 
с цел осигуряване на ефективендостъп на високорискови общности до всички предла-
гани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивнидейности сред 
децата и семействата и ангажиране на широката общественост при реализирането 
на услугите и дейностите по закрила на децата. 
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На децата и учениците в гр. Бургас се предоставя обща и допълнителна подкре-
па за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и 
социална среда за развиване на способностите и уменията им, но работата с родите-
лите е важна и основополагаща за тяхното развитие, именно поради това считам, че 
работата на НПО, чрез Общностни центрове е успешна. 

Екипната работа между учители, родители и НПО или фондации, подпомагащи 
процеса на личностното развитие на децата от предучилищна възраст е резултатна и 
ефективна. Проектният принцип на влизане и подпомагане на децата в детските гра-
дини дава възможност да се констатират дефекти, пропуски и трудности, да се рабо-
ти на индивидуален принцип с всяко дете и родители и това да бъде водещо, защото 
детството е период за изграждане на човека като мислещо същество и темпът на  
умствено развитие е много висок в сравнение със следващите възрастови периоди. 
Времето на ранната интервенция е особено критично, когато съществува риск детето 
да пропусне шанса си за придобиване на знания и умения в най-сензитивния период. 
Ако моментите или етапите на максимална готовност не се използват за обучаване в 
съответните умения, за детето може да бъде по-трудно да ги усвои на по- късен етап.  

Ранната интервенция е мобилна услуга с превантивен характер. Основният из-
ползван подход е семейно-ориентираният подход, който е иновативен за България. 
Той поставя във фокуса на работа не само детето, но и цялото семейство. Родителите 
имат възможност в партньорство с учители и със специалисти да определят приори-
тетите в развитието на своето дете и да работят заедно за постигането на поставени 
от тях цели по отношение на подобряване състоянието на детето и създаване на под-
крепяща среда.  

В този ред на мисли смятам, че има обществена необходимост от такива услуги, 
каквито се предлагат от Общностните центрове за ранно детско развитие. От голямо 
значение е процесът да продължи във времето, както по отношение на децата, които 
вече са включени, така и за децата, на които предстои да се възползват от нея. Пред-
ставеното изследване и резултатите от него, също доказват необходимостта от допъл-
нителна работа с децата и с техните родители.     

Още веднъж бих искала да подчертая, че общинските и държавните институции 
не отделят необходимия финансов ресурс за личностното развитие на децата от ПУВ 
като част от превенцията срещу ранното отпадане от училище. По тази причина би 
трябвало законово да се регламентира допускането до тази дейност на НПО. 

В заключение, още веднъж бих искала да кажа, че съм впечатлена от работата и 
подхода на специалистите от фондация „ЕКИП“. Те диагностицират децата, работят с 
тях за усъвършенстването им, те учат и родителите как да бъдат полезни на децата 
си, как да общуват с тях, как да учат нови умения, как да се стимулира тяхното раз-
витие. Работата на специалистите дава много добри резултати, така че е от решаващо 
значение за децата тя да продължи, именно на проектен принцип. Бих искала да из-
разя искрената си благодарност към всички специалисти от фондацията за възмож-
ността да бъда част от екипа им. 
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ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТ 

 

Стиляна Красимирова Кирова 
Бургаски свободен университет 

 
 

„Справедливост - истина в действие.“ 
Бенджамин Дизраели 

 
 

Въпросът за отношението между право и справедливост заема основно място в 
проблематиката на ценностните оценъчни явления в правната наука. Няма как да го-
ворим за право без директната му връзка със справедливостта, която е основна цен-
ност в съзнанието на едно съзряло общество и една отделна умствено ерудирала  лич-
ност. Когато едно общество издигне справедливостта като основен принцип и една от 
основните морални ценности, то тогава това общество може да се определени като 
справедливо и обратното, ако то не поставя тази тежка истина в основата на своя бит, 
то тогава определяме това общество като несправедливо и дори неморално. 

Справедливостта е ценностно явление, което в зависимост от гледната точка мо-
же да се каже, че има универсален характер. Тя също така е и основно изискване за 
правилното функциониране на един обществен организъм. Правото до голяма степен 
е изградено върху идеята за справедливост, а колко е справедливо самото то се опре-
деля от това, доколко отразява, определя и гарантира основните и естествени права 
на личността. Правото всъщност е едно от  основните средства, за нормативно инсти-
туционализиране на справедливостта. Всъщност връзката между право и справедли-
вост никога не може да бъде избегната, тъй като правото регламентира разпредели-
телните отношения и отношенията на възмездие, спрямо които справедливостта е мя-
ра. Самото право преди всичко трябва да регулира обществените отношения и връз-
ки, които отразява и точно това само по себе си го прави мяра на самата справедли-
вост в отношенията на възмездие. В същото време то освен че е мяра на справедли-
востта, гарантира и с наказателни средства сигурността на личността.  

В съвремието, в някои случаи законодателството се позовава специално на 
справедливостта. Например в гражданското право се предвижда, че обезщетението на 
неимуществени вреди се определя от съда по справедливост, което довежда на ми-
сълта, че несправедливата присъда е достатъчно основание за нейната отмяна. Тоест 
справедливостта намира достойно място и в процеса на правоприлагане. 

Отсъства единно определение и дефиниция, но справедливостта играе една от 
най-важните роли в юридическата дейност. Тя е основата на доверието в правната 
система, респектът и упованието на адвокатската професия, а убеждението, че има 
начин да се вкуси справедливостта, дори да се наложи прибягването до принудител-
ната власт на държавата, е основата върху, която се гради правовата държава и вярата 
в самата нея. Справедливостта е нещо, което се дължи на обществото и отделния ин-
дивид, но тя не винаги намира основен израз в правото. Нейното присъствие в право-
то е променливо и зависи пряко от еволюцията на разбиранията на няколко основни 
понятия като например равенство, свобода, човешки права и други основни ценности 
изградени в психологическата нагласа не само на отделния индивид, а и в цялостност 
на обществото.   
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Правото съществува като механизъм за възстановяване на справедливостта, в 
случаи когато тя е нарушена или по-някаква причина я няма и отсъства от битието на 
дадена обществена група или отделен индивид. 

Замисляйки се реално справедливостта е основа на правото, но всъщност тя 
само предписва определени характеристики и изисква, а реален източник на правото 
се явява закона. Тоест ако си представим всичко това като една пирамида, справедли-
востта е основата, а законът е върха – най-високата и извисена част на термина право. 
И въпреки да са неизменимо свързани като термини и понятия, има реални случаи, в 
които или едното отсъства или другото. Това води до деформация и разпад на струк-
турата на т.н. правна пирамида и всъщност до нейната неефективност. Когато нещо 
такова се случи, например дадена законова разпоредба не е съгласувана с общоприе-
тите схващания за справедливост, самата тя става несъобразена с обществото и води 
до бавен разпад във вярата от страна на самата социална група в системата. Това ме 
кара да стигна до извода, че законът е формата, в която представите за справедливост 
започват да се възпроизвеждат и утвърждават благодарение на своето институциона-
лизиране. 

Справедливостта може да се определи и като съотношение между претенция и 
задължение. Един от основните принципи на правото отразява равенство между това, 
което правният субект иска и това, което отсрещния му дължи. Правната справедли-
вост изисква до голяма степен мирно уреждане на отношенията между хората 
(правните субекти). Това може да се каже, че е принцип на правосъдието или вид 
функционалност на държавата. В основата на справедливостта стои и правото всеки 
един да е невинен, докато вината му не бъде доказана, а ако тя се докаже той трябва 
да получи справедлива присъда, която да удовлетвори и двете страни от процеса. 
Според чл.333 от Проверка на присъдата от Наказателно-процесуален кодекс, наказа-
нието е явно несправедливо, когато макар и да е определено в пределите, предвидени 
от закона за извършеното престъпление, очевидно не съответства на степента на 
обществена опасност на деянието. 

Оказва се, че справедливостта изисква мярата на  правото да бъде обективна, 
целесъобразна, обективна и разумно балансирана, за да може да се оправдаят и 
покрият по един лавиращ начин изискванията на две страни, които имат противопо-
ложни виждания в даден процес. Всъщност няма как да се създаде правна норма 
(закон), който да бъде универсален и да може да оправдае очакванията на всеки един 
отделен индивид в едно общество. Причината за това може да бъде разглеждана и 
под термина истина. Може би както няма основна дефиниция и една единствена ис-
тина, защото всъщност истината за всеки един отделен индивид е различна в зависи-
мост от гледната точка, така може да кажем, че няма и основно определение за спра-
ведливостта, което да бъде общоприето от всеки един отделен правен субект. Тоест 
няма как да се създаде нещо при положение, че основната съставка се определя по 
различен начин от всяко едно човешко същество и всеки влага свои собствени разби-
рания, които са повлияни от самият житейски път на субекта.  

Справедливостта може да бъде определена в отделните случаи, като принцип на 
правосъдието и свойство на държавата и може да се превърне в средство за огранича-
ване на свободата на отделния индивид, но само и единствено да запази свободата на 
цялото общество, в името на хармонията в отношенията на хората. 

В случай, че някой правен субект е поставен в изключително тежко състояние, 
се налага понякога самото право трябва да намери своето определение в справедли-
востта, дори ако се наложи да излезе извън рамките на действащите норми. И казвай-
ки, че самото право е благо, което дава преимущества и налага отговорности на от-
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делни лица и общности, то следва да бъде контролирано от справедливостта, която 
не винаги може да бъде цялостно или частично изразена в някоя правна норма. 

Правото всъщност е хуманна дейност – съставната му част се прави от и за чо-
векът, прави се за благото както на отделния индивид, така и за обществото в негова-
та цялост. Правото и справедливостта са в пряка връзка помежду си. Правото е създа-
дено да запази справедливостта, да я материализира чрез нормите за поведение, да я 
регулира и да създава, но също и да изменя, и да допълва общоприетите схвашания за 
самата нея (справедливостта). Самата справедливост има изисквания към правото и 
то за да бъде ефективно в своята първоначална идея и цялост, трябва да се пригоди и 
да ги усвои. Може би правото е една трудно местеща се пионка на справедливостта, 
но все пак пионка. И все пак трудно бихме успели да дефинираме и да кажем кой 
командва в тази сложна и взривоопасна връзка, дали правото създава справедивост 
или справедливостта създава право !?  

 
„Това, което е справедливо, 

не винаги е правилно. ” 
 

Тони Морисън 
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В КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ КАМПАНИИ  
НА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА И РУМЕН РАДЕВ 
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Бургаски свободен университет 

 
IMAGE MAKING TECHNIQUES IN THE PRESIDENTIAL 

ELECTION CAMPAIGNS OF TSETSKA TSACHEVA  
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Polina Dancheva Georgieva 
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Резюме: Целта на този текст е да разгледа и анализира промяната в имиджа на 
Председателя на Народното събрание Цецка Цачева и процеса на изграждане на 
имидж на нововъведения в политиката Румен Радев по време на кандидат-прези-
дентските кампании в България през 2016 г., както и да анализира дебатите между 
двамата. 
 

Ключови думи: изграждане на имидж, кандидат-президентска кампания, Цецка 
Цачева, Румен Радев 
 
Abstract: The purpose of this text is to examine and analyze the changes in the image of the 
Chairperson of the National Assembly Tsetska Tsacheva and the image making process of 
the new-to-politics person Roumen Radev during the presidential election campaign in 
Bulgaria in 2016. 
 

Key words: image making, presidential election campaign, Tsetska Tsacheva, Roumen 
Radev 
 
 

Въведение 
За политическите фигури и партии добрата репутация означава това, което 

качественият продукт или услуга означават за една компания. Медиите и обществото 
непрекъснато оценяват действията, постъпките и думите както  в политическия, така 
и в личния живот на политиците. Колкото по-виден и известен е един властимащ, 
толкова по-крехък става неговият имидж. Репутацията се простира до личния живот, 
което от своя страна значи, че всичко, направено от човека, влияе на образа и начина, 
по който ще бъде възприеман от обществото. Според Рейн, Котлър и Столър полити-
ката е среда, в която „изграждането на имидж и трансформацията наистина домини-
рат” (1987). 

Динамичната среда и растящата мощ на комуникационните канали за информа-
ция насърчават изграждането на силна положителна репутация и устойчив образ в 
дългосрочен, а не в краткосрочен план. Хорхе Коелю, който е политик и бивш вице-
премиер на Португалия, твърди, че „репутацията играе много по-фундаментална роля 
в политиката, отколкото в търговията и бизнеса” (2003). Според него някои от най-
добрите примери за силна политическа репутация и добър обществен имидж са фигу-
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ри като Нелсън Мандела, Тони Блеър, Бил Клинтън и Хелмут Кол. Изграждането на 
устойчив образ и положителна репутация са ценни активи за всеки политик, който би 
искал да спечели мнозинството от избирателите. 

 
Изложение 
1. Кандидатите преди и по време на кампаниите им 
Номинираната от политическа партия ГЕРБ Цецка Цачева през два от трите си 

мандата е председател на Народното събрание. През годините, в които заседава, тя си 
изгражда имидж на човек, който познава много добре законите на страната, а също и 
на строга и непоколебима жена, която наказва при нарушаване на правилата. Невед-
нъж е правила забележка, санкционирала, предупреждавала и дори с твърдост изгон-
вала депутати от пленарно заседание, за да въдвори ред в Парламента. По този начин 
самата Цачева, поддържаща образа на смела и желязна жена, и начинът й на работа 
стават познати на обществото, което е свидетел на седемгодишната й кариера в по-
литиката. Точно поради това, че тя вече е придобила известност, от ГЕРБ обявяват 
кандидата си едва месец преди изборите. 

По време на кандидат-президентската кампания се забелязва рязка промяна в 
имиджа и образа на издигнатата от ГЕРБ Цачева. Представена е от лидера на пар-
тията Бойко Борисов като „майка на нацията”. Опитът да я вкарат в стереотипа на 
майката се прави с цел да бъде по-харесвана. Образът на майката – любяща, закриля-
ща и отговорна, символизира загрижеността и готовността за саможертва за децата 
си, като в ролята на децата в случая се визират близо седемте милиона български 
избиратели. Това е в силен контраст с вече изградения имидж на Цачева.  

Кандидатът на БСП Румен Радев, от друга страна, е непознат за избирателите 
си. Политическата му кариера не е голяма, но за разлика от това зад гърба си има 
дългогодишна военна служба, в която е стигнал до чин генерал-майор и командир на 
Военновъздушните сили. Неговата предизборна кампания започва 4 месеца преди 
датата на изборите, което е достатъчно време за обществото да се запознае с мина-
лото, настоящето, намеренията и възгледите му.  

Тъй като за него се знае малко, в кандидат-президентската му кампания се на-
бляга на създаването на устойчив и дълготраен имидж. При него силно се подчертава 
военното минало, което не е случайно. Една от основните отговорности на президен-
та е свързана с отбраната и сигурността на страната. По време на кампанията се на-
блюдава опит за внушаване на избирателите, че ще се чувстват защитени, сигурни и 
спокойни с държавен глава като него поради военния опит на Радев. 

 
2. Имиджмейкърски похвати 
По време на кампаниите на двамата кандидати се забелязват няколко основни 

похвата в изграждането на образите им. Единият от тях е минимализирането на не-
гативния профил, в който отрицателните черти да се превърнат в позитив. В случая 
при Румен Радев пример за това е липсата му на опит в политиката, но той е показан 
като новото лице, което се бори „за доброто на България”. При Цачева негативът е 
свързан със събитие от миналото – партийното й членство в БКП. Тя самата заявява, 
че това не е нещо, от което се срамува. Това се превръща в позитив с думите й, че с 
членството си тя получава необходимите компетенции за опознаване на функциони-
рането на държавата.  

Комуникацията чрез социалните мрежи също е важен инструмент в изграж-
дането и поддържането на добър имидж благодарение на бързото разпространение на 
информацията. Радев е активен в социалните мрежи и комуникира със симпатизан-
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тите си и дори потенциалните му такива, докато Цачева е пасивна. В социалната 
мрежа Facebook е създадена нейна страница едва на 1 март, 2017 г. 

Следващите два похвата са позитивното профилиране и хиперболизирането 
на недостатъците на опонента. При първия се наблюдава акцентиране върху 
качествата и предимствата на кандидата, докато при втория се прави опит да се заси-
ли негативния ефект от отрицателните качества на опонента му. Например, при 
Цачева положителното нюансиране е, че тя е опитен политик и познава добре закони-
те, а при Радев липсва опит и компетентност, което е хиперболизиране на недостатъ-
ците му. Срещу Цачева подобни негативни похвати не се забелязват, защото в кампа-
нията на Румен Радев е приоритет изграждането на устойчив и дълготраен имидж. 

И накрая, но не на последно място, е контролът на имиджа, корекцията и 
актуализацията. Този похват се свързва с политическите изказвания на кандидати-
те, с които се засягат важни за обществото теми, проблеми и се предлагат техни ре-
шения. 

 
3. Първи телевизионен дебат 
Внимателното вглеждане в медийното отразяване на двамата кандидат-прези-

денти дава възможност да се забележат сходствата в стратегиите им. Както при еди-
ния, така и при другия се набляга на осигуряването на защита и  спокойно бъдеще за 
българските граждани – Цачева, като „майка на нацията”, а Радев, в ролята на бивш 
военен. След първия  телевизионен дебат по bTV, проведен преди първия тур на из-
борите, според експерти и на двамата кандидати им липсва харизматичност, и двама-
та са прекалено обрани откъм емоции, дори скучни, което от една страна е добре за 
тях, но от друга, не съдейства за спечелване на симпатизанти. Прикриването на емо-
циите се прави с цел да се избегнат евентуални грешки от тяхна страна. Тази прека-
лена обраност кара зрителя, който е и потенциален избирател, да гледа на тях като на 
безчувствени „машини”, които просто се отчитат със своите отговори.  

Друг фактор, който уеднаквява кандидат-президентите, е това, че по време на 
дебата те често изказват сходни мнения и/или се съгласяват с позицията на другия. 
Тъй като тези дебати се осъществяват с идеята кандидатите да покажат своето инди-
видуално мнение пред избирателите (и най-вече за онези, които все още не са решили 
за кого да гласуват), това може да се отчете като грешка от тяхна страна. 

Въпреки тези сходства е ясно забележим контрастът в образите им, имайки 
предвид не само факта, че и двамата са издигнати от партии с различни възгледи и 
позиции по много въпроси. Цачева е в политиката от седем години, през които е нат-
рупала опит и, според някои медии, говори като политик. Радев, от друга страна, ня-
ма политически познания, на които да разчита. Експерти твърдят, че именно заради 
липсата на опит той говори на ясен и разбираем език за избирателите. 

Въпреки общите критики към двамата кандидати, първият телевизионен дебат 
завършва в полза на Румен Радев. Цачева прави няколко груби грешки, най-големите 
от които е заявлението, че националният интерес се поставя над индивидуалните 
човешки права и думите „Който на 20 години не е бил социалист – няма сърце, ако на 
40... продължаваш да си социалист – нямаш мозък”. Въпреки допълнението, че 
последните й думи са шега, те бяха разчетени като разединение на нагласите към нея. 
В конкретния случай липсата на политически опит се оказа плюс за Радев, който вни-
мава с изказванията си. Въпреки критиките и към двамата, експерти отсъждат, че 
първият телевизионен дебат завършва в полза на Румен Радев. 
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4. Първи тур на изборите 
Въпреки че Радев бе избран за победител в дебата, след него прогнозите от 

социологическите изследвания посочват победа за Цачева на първи тур с 26,3%, а 
Радев е очакваният втори с 22,5% от гласовете. Но в действителност Румен Радев 
получи подкрепа от 25%, а Цачева застана след него на втора позиция с 22,1% (Алфа 
Рисърч, 2016). 

 
5. Втори телевизионен дебат 
Втория телевизионен дебат, излъчен от БНТ и проведен след първия тур на из-

борите, се забелязва вече така очакваният сблъсък, за чиято липса кандидатите бяха 
критикувани по-рано. Острият тон по време на дебата идва предимно от страна на  
Цачева, целяща със задаването на провокативни въпроси да „разклати” позициите на 
Радев. Той, от своя страна, по никакъв начин не показва липса на предварителна 
подготовка, а напротив – отвръща на атаките. 

Един от ключовите моменти по време на предаването е разказът на лична ис-
тория. Споделената от Цачева история от миналото за убития й дядо я разстройва в 
ефир, но според експерти тази проява на такъв вид емоционалност не е уместна в 
подобни дебати. Оказва се, че такова признание от нейна страна не се случва за 
първи път. През 2011г. в студиото на „Свободна зона” с Георги Коритаров (2011) тя 
разказва същата история. Имайки предвид острите критики, които кандидатът на 
ГЕРБ понася по време на предизборната си кампания, тази емоционалност в ефир 
може да се тълкува като опит за смекчаване на тона към критикуващите я, а също и 
като още един опит да се затвърди създаденият й образ на майка. 

 
6. Балотаж 
След втория телевизионен дебат социологическите проучвания посочват, че 

балотажът ще бъде спечелен от Румен Радев с 49,6%, а Цецка Цачева ще бъде под-
крепена от 39,1% от гласувалите. От гледна точка на позиционирането на кандидати-
те на първо и второ място прогнозите са верни, но с осезаеми разлики в процентите. 
Радев е подкрепен с 59,7%, а Цачева с 35,6%, като преднината на Радев е с 24,1% 
(Алфа Рисърч, 2016). 

 
Заключение 
В крайна сметка се оказва, че политическият опит и практика не са решаващи в 

печеленето на избори. В хода на едва няколко десетилетия разбирането за имидж е 
придобило по-дълбок смисъл в значително по-широк аспект. Може да се каже, че 
имиджът се оформя от видими и невидими характеристики, а въздействието на фор-
мални и неформални информационни фактори е подчертано. В политиката позитив-
ният образ и репутация са изключително важни, тъй като нуждата институциите да 
бъдат прозрачни се увеличава. Растящата информираност на обществото, динамична-
та среда, увеличаващата се сила на комуникациите и т.н. са причините политическите 
фигури да търсят устойчив образ и силна положителна репутация. Затова и пътят към 
този устойчив имидж трябва да започне с личност, представяща ценностите и стан-
дартите си ясно. Управлението на репутацията трябва да се основава на цялостен 
подход, тъй като тя се задвижва от поведение, комуникация, външен вид, резултати 
от изпълнението на задачите, тълкуването им от различни заинтересовани страни, 
както и от външни фактори (медийни съобщения, клюки). „Имиджът е това, което из-
граждаме и искаме да представляваме, а репутацията е това, което реално съществува – 
начинът, по който ни възприемат” (Попова, 2012: 6). 
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Разработването на цялостна система за имидж и управление на репутацията на 
индивидуално или институционално ниво трябва да е въз основа определянето на 
идентичността и профила на желания образ, анализирането на вътрешната и външна-
та среда. Важно е и идентифицирането на заинтересованите страни и тяхното значе-
ние, измерването и оценката на настоящия имидж, както и подготовката и прилагане-
то на плановете за оформяне на образа. Многоаспектната природа на имиджа и репу-
тацията свидетелстват за ограничените възможности на пиара да я управляват на ин-
дивидуално или институционално ниво. Поради това връзките с обществеността 
трябва да се разглеждат като важен инструмент за публичност, но не и да бъдат раз-
глеждани като единствено средство за създаване на устойчив имидж и положителна 
репутация. 
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Abstract: The present report is aimed at acquainting its readers with the institute of the 
marriage contract. Although its late regulation, it is an important part of the development 
of the Bulgarian Family Law. The Bulgarian Family Code does not have a legal definition 
of the notion „marriage contract”. In its essence, though, it enables the future or current 
partners to settle their property relations. 
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1. Института на брачния договор 
С влизането в сила на действащия Семеен кодекс (СК) от 2009 г. за първи път 

брачният договор получи правна регламентация като институт в българското семей-
но право. По този начин се даде възможност на страните (бъдещи или настоящи 
съпрузи) по договора да уредят своите имуществени отношения. Договорният режим 
се явява своеобразна алтернатива на другите два режима на имуществени отношения 
между съпрузите (законов режим на общност и законов режим на разделност).  

Българското семейно право не дава легална дефиниция на понятието „брачен 
договор”. Такава обаче се съдържа в редица чуждестранни законодателства.1 

Брачният договор е договор на семейното право. Той не е вид облигационен до-
говор, поради което той съществено се различава от познатите ни класически догово-
ри, уредени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Както споменахме по-рано, 
българското семейно право не съдържа легална дефиниция на това що е брачен дого-
вор. Такава се извежда доктринално от спецификите на самия договор. Въз основа на 
неговите характеристики бихме могли да дадем следното определение за брачния до-
говор: „Брачният договор е договор, който се сключва между мъж и жена с оглед 
предстоящо сключване на брак или между съпрузи, с който се уреждат имуществе-
ни права и задължения между тях, свързани с брака, както и с неговото евентуално 
прекратяване.”2 

 
2. Юридическа характеристика на брачния договор 
Предвид специфичния характер на брачния договор, следва да отбележим, че 

той трудно се вмества в традиционните деления на различните видове договори,3 
познати ни от облигационното (договорното) право. 

                                                            

1 Вж. в същия смисъл чл. 40 от Семейния кодекс на Руската федерация 
2 Вж. доц. д-р Анна Станева „Брачният договор”, стр. 20; 2011 г.; 
3 Вж. Цанкова, Ц. М. Марков, А. Станева, В. Тодорова и др. Семеен кодекс, С.: ИК Труд и пра-
во, 2015, с.112. 
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Условно бихме могли да определим брачният договор като възмезден договор. 
При него всяка от страните се задължава срещу насрещна престация. Следва да отбе-
лежим, че брачният договор може да придобие и характера на безвъзмезден договор. 
Такъв би бил случаят, ако в него се съдържат само задължения за единия съпруг. По 
отношение на клаузите с чисто организационен характер това деление на договорите 
не следва да намери приложение. 

Брачният договор е двустранен договор, тъй като страните (съпрузите) по него 
поемат насрещни задължения. В защита на твърдението, следва да отбележим въз-
можността, той да бъде развален по реда на чл. 87, ал. 1 от ЗЗД. Разпоредбата на чл. 
42, ал. 2 от СК препраща към чл. 87, ал. 1 от ЗЗД. Тази изрична уредба в СК показва, 
че законодателят възприема брачния договор като двустранен договор. Възможно е, 
обаче, той да придобие и характеристиката на многостранен договор. Многостранни-
те договори (сделки) не целят престирането на нещо. Те представляват волеизявле-
ние на две или повече лица (участници), насочени към постигането на обща цел. Во-
леизявленията на лицата не са насрещни, а са успоредни, поради което не възникват 
насрещни права и задължения между тях, а взаимни. Брачният договор може да при-
добие характера на многостранен договор (сделка), ако например съпрузите по него 
се задължат всеки от тях да отделя за текущи домакински разноски по определен 
процент от трудовото си възнаграждение.4 

Брачният договор е консенсуален договор. За сключването му е достатъчно 
постигането на съгласие между страните (съпрузите), без да е необходимо извършва-
нето на допълнително фактическо действие.5 Особеност е, че той следва да бъде 
сключен „лично” от страните, за разлика от облигационните договори, които често 
биват сключени чрез представителство. 

Брачният договор е каузален договор. Разграничението на договорите на каузал-
ни и абстрактни е в зависимост от това, дали за валидността на съответната сделка, се 
изисква наличието на основание. По-горе условно определихме брачният договор 
като двустранен договор, а по правило основанието е характерно за двустранните до-
говори. 

По отношение на делението на договорите на формални и неформални, следва 
да отнесем брачния договор към групата на формалните договори. Правната доктри-
на определя като формален този договор, за чиято действителност е нужно спазване-
то на определена предписана от закона форма. В този случай формата е елемент от 
фактическия състав на договора. Тази форма я наричаме „ad solemnitatem” или „ad 
substantiam”. Формата за действителност на брачния договор намираме в чл. 39, ал. 1 
от СК. Съгласно разпоредбата брачният договор се сключва в писмена форма с нота-
риална заверка на подписите и съдържанието. 

Брачният договор е акцесорен договор. Той е пряко зависим от наличието на 
определено предходно правоотношение. Наличието на брачно правоотношение е ус-
ловие за пораждането на действието му. За да породи договора своето правно дейст-
вие, възникналото брачно правоотношение следва да бъде валидно. 

Брачният договор е договор intuitu personae (с оглед личността), тъй като пра-
вата и задълженията не могат да бъдат прехвърляни на трети лица. Той е договор с 
трайно действие, тъй като много от задълженията между страните (съпрузите) се 

                                                            

4 Пак там, с.112. Такъв характер би придобил и ако договорът включва клаузи, с които се уреж-
да, кой от законовите режими (режим на общност или разделност) ще се прилага по отношение 
на цялото или част от имуществото им. 
5 Вж. доц. д-р Анна Станева „Брачният договор”, стр. 22; 2011 г.; 
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изпълняват през цялото време на брака или след неговото прекратяване. Затова разва-
лянето и унищожаването на договора имат действие занапред. Възможно е също така 
договорът да съдържа и клаузи с еднократно действие. 

 
3. Сключване на брачния договор 
3.1. Субекти 
В следващия абзац ще отделим специално внимание на това кои лица могат да 

сключат валиден брачен договор. Следва да отбележим, че такова понятие като 
„предбрачен договор” е неточно. Дори и договорът да бъде сключен преди сключва-
нето на брак, той няма да породи веднага своите правни последици. Съгласно чл. 46, 
ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ) бракът представлява доброво-
лен съюз между мъж и жена. Върховният закон е категоричен – валиден брак може 
да бъде сключен само и единствено от лица от противоположния пол, като същото 
важи и по отношение на страните по брачния договор. Следва да отбележим, че стра-
ни по него могат да бъдат само и единствено настоящи или бъдещи съпрузи, тоест 
преди и по време на брака. Нещо повече, законът установява изискването за 
дееспособност на лицата, сключващи договора. На практика брачната дееспособност 
съвпада с общата гражданска. Възниква въпросът могат ли непълнолетни и ограниче-
но запретените да сключват брачни договори? Отговорът тук е отрицателен. Изиск-
ването за дееспособност е императивно установено в СК съгласно чл. 37, ал. 2 СК, а 
разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от СК препраща към общите правила за нищожност и 
унищожаемост на договорите, уредени в чл. 26 и следващи от ЗЗД. Затова и сключ-
ването на такъв брачен договор ще бъде нищожен поради противоречие със закона 
съгласно чл. 26, ал. 1, предл. 1 ЗЗД във вр. с чл. 37, ал. 2 СК.6 Що се отнася до 
еманципирания непълнолетен, той може да сключи граждански брак, но не може да 
сключи валиден брачен договор до навършването на 18-годишна възраст. Следва да 
се отбележи, че когато в брак встъпват непълнолетни или ограничено запретени, те 
нямат право да избират режим на имуществени отношения. По отношение на тях ав-
томатично се прилага законовият режим на общност (чл. 18, ал. 2 от СК).  

Поставените под пълно запрещение са брачно недееспособни, като това със-
тояние е абсолютна брачна пречка (арг. от чл. 7, ал. 1, т. 2 СК), поради което бракът 
ще бъда унищожаем. Поставянето на някой от съпрузите под пълно запрещение след 
сключването на брака не е брачна пречка. Но ако към момента на сключване на 
брачен договор лицето е поставено под пълно запрещение, договорът ще е нищожен 
поради липса на съгласие (чл. 26, ал. 2, предл. второ ЗЗД).7 Тези лица могат да 
сключат валиден договор след отмяна на запрещението. 

 
3.2. Предмет на брачния договор 
Преди да пристъпим към обстойно разглеждане на предмета на брачния дого-

вор, следва да отбележим, че по отношение на него договорната свобода е силно ог-
раничена. С него могат да се уреждат само имуществените отношения между стра-
ните (съпрузите). Той може да има за предмет човешко поведение, вещни права 

                                                            

6 Топузов, Д. Нищожност на брачния договор, С.: Сиела, 2016, с.185. 
7 Пак там, с.184-185. Аргументите на автора са, че тези лица не са адресати на забраната по чл. 
37, ал. 2 СК, тъй като тези лица не могат да формират правно валидна воля, а императивните 
изисквания са предназначени да регулират волево поведение на правните субекти. За разлика 
от тях непълнолетните и ограничено запретените са адресати на изискването по чл. 37, ал. 2 
СК, което е нарушено. 
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върху движими и недвижими вещи и т.н. Наличието на клаузи, отнасящи се до не-
имуществени отношения, както и до положението на децата на съпрузите и упражня-
ването на родителските права върху тях, дори и да са в техен интерес, биха били ни-
щожни на основание чл. 26, ал. 1, предл. 1 ЗЗД във вр. с чл. 38, ал. 1 СК.8 

Брачният договор не следва да противоречи със закона. Поради тази причина 
редица клаузи не могат да бъдат предмет на договора. Такава би била клауза, с която 
страните (съпрузите) по договора се уговарят предбрачното имущество на единия от 
тях да стане съпружеска имуществена общност (СИО). По своята правна същност 
СИО е особен вид бездялова съсобственост. Законовата СИО възниква по силата на 
закона (ex lege) при наличие на предпоставките, предвидени в чл. 21 СК. С брачен до-
говор страните също могат да уговорят СИО. Във всички случаи тя възниква при на-
личието на брачно правоотношение. Именно поради тази причина, предбрачното 
имущество на съпрузите, не би могло да попадне в обхвата на СИО. Една такава 
клауза в брачния договор би довела до недействителност на договора, поради проти-
воречие с императивните норми на СК. 

Нищожна би била и клаузата, с която се прави отказ от издръжка за бъдещо 
време. СК изрично забранява и обявява за нищожен отказът от издръжка за бъдещо 
време. По този начин законът гарантира и защитава правото на издръжка на нуждае-
щия се член на семейството, дори и когато той самият се е отказал от него. При уреж-
дането на тази материя законодателят изхожда от разбирането за необходимост от за-
щита на по-слабата страна в брачното правоотношение и особено по отношение на 
децата. 

Брачният договор не може да съдържа разпореждания за случай на смърт. Под 
разпореждания за случай на смърт, следва да разбираме общите и частните завеща-
телни разпореждания, както и застрахователните договори при застраховките 
„Живот” и „Злополука”. По своята правна същност брачният договор урежда иму-
ществените отношения само между съпрузите, като страни по него не могат да бъ-
дат трети лица. Следва да споменем, че предмет на застраховане е само личното, 
неимуществено благо. Поради тази причина стигаме до извода, че брачният договор 
не може да инкорпорира в себе си застрахователен договор. 

 
3.3. Съдържание на брачния договор 
В разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от СК са изброени примерно въпросите, които 

могат да се уредят с брачния договор. Това са въпроси, относно правата на страните 
върху имуществото, което ще бъде придобито през време на брака. Като тук следва 
да споменем, че имуществените отношения между страните (съпрузите) могат да бъ-
дат уредени чрез препращане към някой от законовите режими. Брачният договор 
може да съдържа и клаузи по отношение на правата на страните върху притежавано-
то от тях имущество преди брака, включително за прехвърляне или учредяване на 
вещни права върху него от едната страна в полза на другата. Както посочихме, клау-
за, с която страните (съпрузите) по договора се уговарят предбрачното имущество на 
единия от тях да стане СИО, е нищожна.  

Клаузи по отношение на начините на управление и разпореждане с имущество-
то, включително и със семейното жилище, могат да бъдат обект на регулиране от 
брачния договор. Други въпроси, които могат да бъдат уредени с договора са: учас-
тието на страните в разходите и задълженията, имуществените последици при развод, 

                                                            

8 Вж. проф. д-р Л. Ненова “Семейно право – Книга първа”; стр. 401; 2009 г.; Топузов, Д. Цит. 
съч., с.53. 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 200

издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод и издръжката на де-
цата от брака. С пълна сила важи казаното по-рано, че тези въпроси са примерно, а не 
изчерпателно изброени. Поради тази причина брачният договор може да съдържа и 
редица други клаузи, стига те да не противоречат на специалните изисквания на СК, 
както и на общите правила, които съгласно чл. 43, ал. 1 СК също намират приложе-
ние. 

 
3.4. Форма на брачния договор 
Както споменахме по-рано, брачният договор е формален договор. Той следва 

да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържа-
нието. Това е форма за действителност, неспазването на която води до нищожност на 
договора. Нотариалната заверка на съдържанието е предвидена от законодателя, с 
цел избягване на последващи спорове относно самата действителност на договора.9 
Нотариусът от своя страна е длъжен да съхранява оригиналния екземпляр от завере-
ния договор. Всичко това е с цел по-голяма сигурност. Брачният договор следва да 
бъде вписан в регистъра на имуществените отношения, като това вписване няма 
конститутивно действие. В защита на това становище, че вписването няма кон-
ститутивно действие, е и Решение № 47667 от 27.02.2017 г. на Софийски районен 
съд. Съгласно решението, брачен договор, който не е регистриран в регистъра на 
имуществените отношения между съпрузи към Агенцията по вписванията, не е ни-
щожен, но има действие само във вътрешните отношения между съпрузите и няма да 
може да бъде противопоставен на третите лица.10 

Възниква въпросът каква следва да бъде формата за действителност на брачния 
договор, когато с него се прехвърлят вещни права върху недвижими имоти? Разпо-
редбата на чл. 18 от ЗЗД изисква договорите за прехвърляне на собственост или за 
учредяване на други вещни права върху недвижими имоти да бъдат извършени във 
формата на нотариален акт. В този случай, обаче, ще бъде достатъчно спазването 
на по-леката форма, а именно писмена с нотариална заверка на подписите и съдър-
жанието. Следва да споменем, че разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от СК е специална по 
отношение на чл. 18 от ЗЗД. Когато с брачния договор се прехвърлят или учредяват 
вещни права върху недвижим имот, той следва да бъде вписан в Имотния регистър 
към Агенцията по вписванията. В тази хипотеза компетентния да извърши заверката 
нотариус е този, в чийто район на действие се намира даденият имот. Такова стано-
вище е застъпено и в съдебната практика. Нещо повече, съгласно Решение № 21 от 
13.01.2017 г. на Софийски окръжен съд, нотариусът няма право, съгласно разпоред-
бата на чл. 573, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 3 от ЗННД да извършва нотариални 
действия извън своя район. То приема, че правилото на чл. 573, ал. 1 от ГПК е импе-
ративно и неговото нарушаване е скрепено с последицата на чл. 576 от ГПК – 
нищожност на нотариалното действие.11 Нотариусът от своя страна е длъжен да пред-
стави за вписване договора в деня на нотариалното удостоверяване, когато е сключен 
по време на брака. В случай че е сключен преди встъпването в брак, той се представя 
за вписване от нотариуса в деня на получаване от него на удостоверението за сключ-
ване на граждански брак. В свое решение от 2014 г. Върховният касационен съд 
(ВКС) приема, че отбелязването на брачния договор в акта за сключване на граждан-

                                                            

9 Вж. доц. д-р Анна Станева „Брачният договор”, стр. 31; 2011 г.; 
10 Решение № 47667 от 27.02.2017 г. по гр. д. № 38821/2015 г. на Софийски районен съд 
11 Решение № 21 от 13.01.2017 г. по гр. д. № 660/2016 г. на II ГОВ състав на Софийски окръжен 
съд 
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ски брак и регистрацията му в централния електронен регистър, не са предпоставки 
за неговата действителност. Нещо повече, цитираното съдебно решение обявява за 
недействителен брачен договор, при който са нотариално заверени само подписите 
на страните, но не и неговото съдържание.12 

 
4. Действие на брачния договор във времето 
 

Както споменахме по-рано, брачният договор е акцесорен договор и като такъв 
ще породи своето правно действие при наличието на брачно правоотношение. Следва 
да отбележим, че брачният договор, който е бил сключен преди брака, поражда 
своето действие от момента на сключването на брак. В случай че договорът е склю-
чен през време на брака, неговото действие настъпва от момента на сключването му. 
По правило действието на договора е занапред, но съществува и възможност за уста-
новяване на обратно действие. В този случай, обаче, не могат да се засягат правата на 
трети лица придобити преди сключването на договора.13 За да бъде договорът проти-
вопоставим спрямо трети лица, той следва да бъде вписан в регистъра.  

 
5. Заключение 
От изложеното дотук, следва да се направи извод, че брачният договор съдържа 

редица предимства и недостатъци. Безспорен негов недостатък е, че принципът на 
договорната свобода е силно ограничен по отношение на клаузите в него. Израз на 
това ограничение е забраната за регламентация на неимуществени въпроси в догово-
ра. Допреди приемането на действащия СК правните отношения между съпрузите се 
уреждат с императивни правни норми. Брачният договор, от своя страна, дава много 
широки възможности за съпрузите за уреждането на техните имуществени отноше-
ния. Нещо повече, той допуска чрез него да се извършват и разпоредителни сделки 
между страните по отношение на вещни права върху недвижими имоти, т.е. да има 
транслативно действие. Друго предимство на брачния договор е, че в него могат да 
бъдат уговорени клаузи, различни от разпоредбите на СК. Следва да отбележим, че 
българският законодател, макар и късно, решава да предостави по-широк кръг от въз-
можности на съпрузите да уредят своите вътрешни имуществени отношения. Затова 
правната регламентация на института на брачния договор е без съмнение една от 
най-важните стъпки в развитието на българското семейно право и законодателство. 
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Търговският закон урежда основно два1 вида търговци – едноличен търговец и 
търговски дружества. Едноличният търговец е физическо лице, което е регистрирано 
като търговец и извършва по занятие търговска дейност. Търговските дружества са 
обединения на две или повече физически и/или юридически лица за извършване на 
търговски сделки с общи средства и са юридически лица. 

Независимо от различията, търговските дружества могат да се квалифицират в 
две основни групи – персонални и капиталови сдружавания. При персоналните дру-
жества акцентът се поставя не само върху кумулиране на парични и материални сред-
ства, а върху съвместната дейност на членовете им. Основно значение се отдава на 
личния елемент. Той намира израз в това, че всеки член-съдружник има право да 
участва в управлението и представителството на дружеството. Друго проявление на 
този елемент е прякото участие на съдружниците в делата на дружеството с техния 
личен принос – личен труд и връзки. Членството не може да се прехвърля свободно, 
неограничено на трети лица без съгласието на останалите съдружници. При капита-
ловите дружества важи обратното – съдружниците участват само при формирането 
на капитала. Те обединяват своите парични средства, като личното участие не е от 
съществено значение. Представителството и управлението на дружеството се осъ-
ществяват от специални органи. 

Дружеството с ограничена отговорност е вид капиталово търговско дружество, 
което може да се учреди от едно или повече лица, отговарящи за задълженията на 
дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала. То е търговец по правно 
организационната си форма и може да се създаде за всякакъв вид търговска дейност. 
Когато търговското дружество се създава от едно лице, то се нарича еднолично ООД 
(ЕООД). 

Общото правило е, че управлението на едноличното ООД се осъществява от 
собственика на капитала. ЕООД се представлява от управител, който може да бъде 
самият собственик или назначено от него лице. Правоотношенията между дружество-
то и управителя се уреждат въз основа или на трудов договор, или на договор за уп-
равление. Кодексът на труда предвижда хипотези, при които работникът/служителят 
е възпрепятстван временно да осъществява трудовите си функции. В случай на  вре-
менна неработоспособност поради общо заболяване, той има право на отпуск, за кой-
то ще му бъде изплатено парично обезщетение. За разлика от трудовия договор, за 
който има  изрична уредба в КТ, договорът за управление не е уреден. Нещо повече, 
Търговският закон не предвижда хипотези, при които управителят на едно търговско 

                                                            

1 Част Втора, дял втори от ТЗ предвижда съществуването и на държавни и общински пред-
приятия като особена форма за осъществяване на търговска дейност от страна на държавата, 
съответно общината. За част от тях се прилагат правилата на ТЗ, а за други – разпоредбите на 
специални закони.  
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дружество е в невъзможност да осъществява функциите си. Следователно как би се 
решил въпросът, ако собственикът е и управител на дружеството, и е поставен в при-
нудителна медицинска кома без предварително да е упълномощил лице, което да 
поеме управлението на ЕООД? Какъв е правният статус на лице в кома? Кой ще 
ръководи дружеството?  

Преди да отговорим на тези въпроси, трябва да изясним правната природа на 
едноличното ООД. Основанието за възникването му не е учредителен договор, а уч-
редителен акт – едностранно волеизявление. Той трябва да има същото съдържание 
като дружествения договор, а съдържанието на дружествения договор е определено в 
чл.115 ТЗ. Разпоредбата е императивна, като целта е да се защитят интересите на кре-
диторите на дружеството при създаване на ЮЛ със собствено имущество. Учредител-
ният акт се изготвя в писмена форма с оглед неговата действителност, трябва да е 
подписан от учредителя и да е вписан в Търговския регистър.  

Управлението на едноличното ООД се осъществява от собственика на капитала, 
на когото ТЗ възлага компетентността да решава въпросите, които са от компетент-
ността на Общото събрание на съдружниците в ООД. ЕООД се представлява от упра-
вител, който може да бъде самият собственик или назначено от него лице. Управите-
лят ръководи дружествените работи и представлява дружеството пред съда и извън 
него – чл.141, ал.1 и 2 ТЗ.  

Правомощията на управителя условно биха могли да се диференцират в две гру-
пи: правомощия, свързани с вътрешното управление на дружеството, и правомощия 
във външните отношения на дружеството с трети лица. 

В първата група влизат правомощията на управителя в хипотезата, когато той 
не е собственик на ЕООД. В този случай той има задължение да информира собстве-
ника и да подготвя документите, решенията и т.н., които да бъдат вземани от едно-
личния собственик на заседания при условия, определени в закона – чл.138; да под-
готвя и отговаря за тяхното провеждане; да подготвя проектите за решения; да при-
вежда в изпълнение всички решения на собственика; да вписва решенията, определе-
ни в закона, в търговския регистър; да отговаря за редовното водене на дружествени-
те книги; да изпълнява функциите на ликвидатор, ако с учредителния акт или по 
решение на собственика не е определено друго лице за ликвидатор при прекратяване 
на дружеството – чл.156, ал.2. Тези правомощия на управителя произтичат от задъл-
жението му да отговаря за ефективната икономическа политика на предприятието. 
Той е длъжен постоянно да се грижи за капитала на дружеството, за имуществото и 
средствата му за производство, за това, то да не изпадне в ликвидна криза. 

Втората група обхваща правомощията на управителя във връзка с  представля-
ване на дружеството в отношенията му с трети лица. Представителството е органно, 
оригинерно и законово. Всички действия от името на дружеството, се извършват от 
управителя. Той извършва както материалноправни действия – сключване на догово-
ри, изпълнения на задължения на дружеството, така и процесуалноправни- предявя-
ване на искове, процесуално представителство на дружеството. Извършва както ак-
тивни, така и пасивни действия. За да узнаят третите лица за представителната власт 
на управителя, задължително неговото име се вписва в Търговския регистър. Устано-
вено е и задължението за представяне на нотариално заверен образец от подписа му 
при заявяване за вписване.    

Принципът, установен в закона, е,  че управителят може да извършва всички 
правни действия  от името на дружеството, и ограниченията на представителната 
власт, извън рамките на чл. 141, ал. 2 ТЗ, нямат действие по отношение на трети ли-
ца, освен ако не са изрично вписани. В разглеждания случай собственикът на капита-
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ла е и управител на дружеството и ограничение на представителната власт не може 
да се очаква. Той обаче е поставен в принудителна медицинска кома.  

В медицината комата е особено състояние на безсъзнание. Тя е съноподобно 
състояние с изразени количествени нарушения на съзнанието, с пълна или частична 
ареактивност, т.е. липса на адекватен отговор на вътрешни и външни стимули. Това е 
най-тежката форма на безсъзнание, при която пациентът лежи със затворени очи и не 
отговаря дори на груби дразнения от околната среда. Коматозният пациент не може 
да бъде събуден и обикновено не реагира на болка или светлина, също така няма 
сънни цикли и не може да извършва действия по собствена воля. Комата може да 
настъпи по ред причини, включително интоксикация, метаболитни абнормалности, 
заболявания на централната нервна система, остри неврологични травми като ин-
султ и хипоксия и др. Тя може да бъде временна и да продължи седмици, дори и го-
дини, или да е постоянна. Това физическо състояние води до невъзможност за фор-
миране на воля, дори и правна. 

Докато са в кома, лицата не могат да изразяват воля и да извършват правно ва-
лидни действия. Това се явява проблем за дейността на търговското дружество, 
защото тя се осъществява посредством действията на физически лица, формиращи 
персоналния състав на органите на управление. В този случай това ще бъде управите-
лят на едноличното ООД и следва да се постави въпросът за неговата дееспособност.  

Дееспособността представлява способността на едно физическо лице чрез свои-
те действия да придобива права и да поема и отговаря за задължения.  Гражданската 
дееспособност е признато и гарантирано от гражданския закон качество на физичес-
ките лица със свои правомерни действия да пораждат правни последици, които могат 
да бъдат възникване, съхраняване, изменение, погасяване или прекратяване на субек-
тивни граждански права и гражданскоправни задължения. Дееспособността се приз-
нава с навършване на пълнолетие и се прекратява със смъртта или с поставянето на 
лицето под пълно или ограничено запрещение.  

В разглежданата хипотеза лицето е поставено в принудителна кома, а това не е 
равнозначно на смърт. Така оставаме с лице, което не може да извършва само правни 
действия. Липсата на дееспособност налага предприемането на мерки по охрана ин-
тересите на лицето. Това става чрез назначаването на настойник или попечител, кой-
то да се грижи за делата на недееспособния. За да бъде учредено настойничество или 
попечителство е необходимо предварителното провеждане на производство по поста-
вяне под запрещение.  

Това е мярка с много сериозни последици за лицето, тя го лишава от пълноцен-
но участие в социалния живот и го поставя в зависимост от волята на други лица. 
Прибягването до нея се налага както в интерес на лицето, така и за осигуряване на 
сигурност и стабилност в правния живот на обществото.  

За да бъде проведено производство по поставяне под запрещение, е необходимо 
да се установи наличието на предпоставките по чл.5 от ЗЛС.Според тази разпоредба 
непълнолетните и пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не 
могат да се грижат за своите работи, се поставят под пълно запрещение и стават не-
дееспособни. 

Условията за поставяне под запрещение са две:  
1. Трябва да е налице болестно състояние на лицето, което да засяга интелекта, 

психиката и волята; 
2. Това болестно състояние да се е отразило върху възможността на лицето да 

осъзнава действията и волеизявленията си. 
В закона са посочени изчерпателно две групи заболявания. Първата група е сла-

боумие – това е вродено психическо заболяване, при което са възможни различни 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 205

степени на умствено недоразвитие – идиотия, имбецилност, дебилност, олигофрения. 
Втората група са заболявания, свързани с душевни болести (психопатия) – това е раз-
стройство на психиката на нормално развити умствено лица. Те биват различни видо-
ве – шизофрения, епилепсия, циклофрения и други. Други болести, както и физичес-
ките недостатъци, не са основание на поставяне под запрещение.  

От съществено значение за поставянето под запрещение е как се отразява бо-
лестното състояние върху възможностите на лицето за съзнателни действия и насоч-
ване на волята. Чл.5 ЗЛС допуска поставяне под запрещение, само когато болестта е 
причинила неспособност на лицето да се грижи за своите работи или е намалила въз-
можностите му за това. Втората материалноправна предпоставка за запрещението ще 
бъде налице, когато страдащият от слабоумие или душевна болест не може да 
възприема съдържанието на правните норми, значението на постъпките си и тези на 
други лица, не може съзнателно да насочва волята си или да я управлява за постигане 
на определени цели.  

До ограничаване на дееспособността чрез запрещение се прибягва, когато бо-
лестното състояние и последиците от него не са краткотрайни и няма изгледи сравни-
телно бързо да преминат. 

Иск за поставяне под запрещение пред окръжния съд по местожителството на 
засегнатото лице могат да предявят съпругът, близките роднини, всяко заинтересо-
вано трето лице, например кредитор, и прокурорът, който действа в обществен инте-
рес или в интерес на лицето, чието запрещение се иска. Участието на прокурора е за-
дължително, независимо кой е предявил иска, и той може да обжалва решението на 
първоинстанционния съд без значение в какъв смисъл е то.  

Поставянето под запрещение бива пълно и ограничено в зависимост от това, да-
ли лицето осъзнава действията и волеизявленията си. Преценката, дали лицето трябва 
да бъде поставено под пълно или под ограничено запрещение, се извършва от съда. 
При поставянето под пълно запрещение назначеният настойник е длъжен да се грижи 
за запретения, да управлява имуществото му и да го представлява пред трети лица. 
Той може да се разпорежда с права на запретения само при нужда или очевидна пол-
за за него, но с разрешение на районния съд. На поставения под ограничено запреще-
ние се назначава попечител. Той се грижи за личността и за имуществото на ограни-
чено запретения. За разлика от настойника той не е  законен представител на запрете-
ния, а дава съгласие за сключваните от него сделки, т.нар. попечителско съдействие. 

Вярно е, че комата може да трае продължителен период от време, през който 
лицето изобщо да не е в състояние гласно да изрази мислите си. Но това не е сред 
предпоставките за поставяне под запрещение, които са изчерпателно изброени. Сле-
дователно, в разглеждания случай искането за поставяне под запрещение не би тряб-
вало да бъде уважено от съда, ако законът бъде приложен стриктно и ограничително.  

Когато трябва да се извършат неотложни действия (предявяване на иск, запла-
шен от погасителна давност; обезпечаване на иск; обезпечаване на доказателства) 
срещу лице, което е недееспособно, но няма още назначен настойник или попечител, 
на това лице съдът назначава  особен представител (чл. 29, ал. 2 ГПК). Назначаването 
става по молба на страната, заинтересувана от неотложното действие, като тя понася 
привременно и разноските за възнаграждаване на особения представител. Компетен-
тен да назначи попечител е съдът, пред който делото е висящо (чл. 29, ал. 2), а когато 
се касае до предявяване на иск – районният съд по местожителството на недееспособ-
ния. Представителната власт на особения представител обхваща само неотложното 
действие. 

От изложението става ясно, че за определена категория физически лица, чийто 
правен интерес се нуждае от защита, такава не е предвидена в пълен обем. От защита 
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се нуждае и едноличното дружество, чийто собственик и управител е ФЛ, поставено 
в принудителна медицинска кома.След последното изменение на ТЗ е от още по-го-
лямо значение дружествените дела да са изрядни. Причината за това е, че при незая-
вяване за обявяване в Търговския регистър на годишни финансови отчети за послед-
ните три години за търговец се предполага, че той е в невъзможност да изпълни 
изискуемо задължение. Търговецът ще се предполага за неплатежоспособен, което е 
основание за откриване на производство по несъстоятелност. 

Възможното решение на казуса е лицето, което има право да подаде искова 
молба за поставяне под запрещение, да подаде такова искане. И да поиска определя-
нето на временен попечител и привременни мерки, въз основа на които това лице, 
като особен представител и с одобрението на съда, да извърши тези важни и неот-
ложни действия. Тъй като съдът, който ще бъде сезиран, е окръжният съд, този съдът 
е наясно с делата на дружествата, тъй като той е компетентен да разглежда и решава 
търговски спорове; да се произнася по жалби срещу действията на длъжностното ли-
це по регистрациите към ТР; по дела за несъстоятелност и др. 

Уреждането на правния статус на лица в кома е от изключително значение, тъй 
като те застрашават не само правата на ФЛ, но и отношенията свързани с търговската 
дейност, както и с търговския оборот като цяло. Търговската дейност включва и 
извършването на някои неотложни действия. Такива действия са подаването на да-
нъчни и осигурителни документи, в които случаи неспазването на сроковете води до 
налагане на глоби и имуществени санкции; необходимост от предприемане на дейст-
вия по изпълнения на задълженията на дружеството (изплащане на възнаграждения 
на работници и служители, плащания към контрагенти по договори, финализиране на 
споразумения и други подобни), изготвяне на годишни финансови отчети и обявява-
нето им в срок в ТР. 

Предлагаме да бъдат допълнени законовите разпоредби на Търговския закон и 
да бъдат създадени хипотези, при които органите на управление и представителство 
на ЮЛ са в невъзможност да изпълняват задълженията си поради някакво препят-
ствие – болест или друго. Трябва да бъдат предвидени кои лица ще могат да встъпят 
временно в техните права, например техните наследници или лицето, посочено за 
ликвидатор, ако има такова. Целта е да не се затрудни нормалната дейност на дру-
жествата. 
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Abstract: The following presentation has the aim to examine, several unresolved issues in 
relation with, although being strictly related, with the right under Article 29 §2 of the 
Commerce Act. After the thorough analisation and historical review of the prevoius and 
current Companies Act, the main differences are stated out. Analising factuality, it is 
revealed that the element of damage is pointed. Thus explaining the concept of „intuito 
personae” being the basis reacing the issues pointed. The research is focused directly 
precisely on the matter: Limits of the concept „intuito personae” neing scope of provision 
in Article 29 §2 CA? 
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I. Уводни думи:  
Потестативното право на търговеца по смисъла на чл.29 ал.2 ТЗ е обект на 

анализ в множество от общите курсове по Търговско право и в някои отделни статии. 
Въпреки това, все още са налице неизяснени моменти. Основната цел на изложението 
е да разгледа, някои от спорните моменти относно встъпването1 в изпълнителната 
сделка, както и да вземе становище по въпроси, които са без отговор в правната докт-
рина. Конкретният фокус е насочен към хипотезата при която търговският пълно-
мощник2 е сключил сделка с оглед на личността. Интересен е въпросът, може ли в то-
зи случай принципалът да встъпи в правата по сделката? По този и други подобни 
въпроси без отговор ще бъде изразено становище. Изложението не претендира за из-
черпателност или пълнота на възможните хипотези. 

                                                            

1 Термина „встъпване“ надолу в изложението се използва за синоним на „заявява, че сделката е 
сключена за сметка на принципала, както и на встъпване в правата и задълженията по сделка-
та, сключена от прокуриста. Същия термин се използва и от Калайджиев, Ан. Търговско 
право. Обща част. ИК „Труд и Право“ С., 2015 г. с. 272 
2 Предвид факта, че правото на обезщетение за вредите, както и възможността за встъпване в 
сделка сключена както от прокурист (чл.29 ал.2 ТЗ) така и от търговски пълномощник, като  
техен синоним ще бъде използвано понятието „търговски пълномощник“ Това се прави, както 
с цел избягване на повторения, така и за ненатоварващо стилистично оформление. 
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II. Историческо развитие: 
Еквивалент на потестативното право по смисъла на чл.29 ал.2 ТЗ в исторически 

план откриваме в разпоредбата на чл.58 ТЗ (отм.) Посочената разпоредба е реципира-
на от §53 от Унгарския Търговски закон (отм), а общият прародител на двете разпо-
редби е чл.56 от Всеобщия Търговски закон от 1861г.3 Въпреки множеството прили-
ки между сега действащата уредба и тази от отменения ТЗ, се откриват и няколко 
разлики отнасящи се до приложното поле. При действието на чл.58 и чл.59 ТЗ(отм) 
обхвата на разпоредбата е бил доста стеснен. Едно от условията за пораждане на пра-
вото е било търговските пълномощници да са натоварени с управлението на цялото 
предприятие т.е да са т.нар. генерални управители.4 Това е откривало възможността 
за упълномощените от принципала сключващи известен род сделки, да извършват 
други от свое име и за чужда сметка, безпроблемно. Подобно заключение има за ос-
нова самата законова уредба. Това от своя страна не следва да се приема за недомис-
лие, а по скоро е създадено с оглед интересите на съответните търговски пълномощ-
ници. Различни са и последиците от нарушаването на конкретната забрана за конку-
рентна дейност. Освен известните възможности, а именно право на обезщетение за 
вреди и правото за обявяване сключената сделка за сметка на принципала, по време 
действието на отменения ТЗ е съществувала и друга възможност. Приемало се, че в 
подобна хипотеза пред търговецът се открива възможността да уволни пълномощ-
ника или прокуриста.5 Подобна възможност с цел защита интересите на принципала, 
de lege lata не е налице. Видно от чл.58 ал.3 ТЗ(отм) правилата са приложими и за 
търговските помощници. В новата правна доктрина има изразено становище, че пра-
вото на търговеца по чл.29 ал.2 ТЗ е приложимо и относно търговските помощници.6 
Подобно мнение няма опора в закона и не следва да бъде прието за правилно. Това 
заключение очертава още един етап от развитието на разпоредбата в исторически 
план. 

От гледна точка предметния обхват, правилото по чл.58 ал.1 ТЗ(Отм.) забранява 
на прокуриста или търговския пълномощник сключването на всякакви търговски 
сделки, а не само на търговските сделките в пределите на тяхната представителна 
власт, каквото е уредено de lege lata. 

Друга разлика се открива и по отношение на правото на приципала да счита 
сделките сключени от прокуриста за своя сметка. Старата доктрина7 безспорно е 
приемала, че търговецът е можел да упражни това право, само ако прокуриста е 
сключил сделките за своя сметка. Вследствие на това, се е правило извода, че ако 
сделката е сключена за чужда сметка, то търговецът не може да встъпи в правата 
срещу третото лице. В новата доктрина това становище все още бива възприето от 
някои автори.8 Следва да се приеме за правилно, че правилата на чл.29 ал.2 ТЗ не 
диференцират хипотезата, при която прокуристът действа за своя сметка от тази при 

                                                            

3 Всъщност правилото на посечения чл.58 ТЗ (отм). е  идентично по съдържание с правилото 
на чл.56 от Германския Търговски закон от 1861 г. Вж. в този смисъл Джидров, П. Коментар 
на Търговския закон, Том 1, С., 1993г. с.232. 
4 Вж. в този смисъл Джидров, П. Коментар на Търговския закон, Том 1, С., 1993г. с. 233 
5 Вж. напр. Решение №540 от 1934г. на ВКС II г.о  
6 Вж. Стефанов, Г. Търговско право. Обща част. Велико Търново: Абагар, 2011г., с.337 
7 Вж. в този смисъл Кацаров, К. Систематичен курс по Търговско право. Четвърто издание. С., 
1990 г. с.131 
8 Вж. в този смисъл Стефанов, Г. Търговско право. Обща част. Велико Търново: Абагар, 
2011 г., с.301  
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която той действа за сметка на трето лице.9 Ако законодателят би искал по подобен 
начин да ограничи приложното поле на разпоредбата, то логичен е въпросът защо не 
го е направил? Не може да не бъде отбелязан факта, че чл.29 ТЗ стои във все същия 
вариант, какъвто е бил при приемането на сега действащия ТЗ през 1991 г. Това е 
още една причина да се приеме, че гореизложената теза ограничаваща приложното 
поле на конкретната разпоредба, следва да бъде отхвърлена. Така изложените мнения 
и аргументи бяха инструмент за откриване на още една от разликите между отмене-
ния и действащия Търговски закон.  

Така направения исторически преглед е необходим за откриване зародиша и 
смисълът, който законодателят е възприел в новата уредба на правото, обект на из-
следване. 

 
III. Фактически състав на правото по чл.29 ал.2 ТЗ 
Разпоредбата на чл.29 ТЗ дава възможност на принципала да претендира обез-

щетение за претърпените вреди или да заяви, че сключените от упълномощените ли-
ца сделки са сключени за негова сметка. За да възникнат споменатите права следва да 
са налице определените кумулативни елементи от следния фактически състав: 

1. На първо място трябва да е налице сключена сделка от прокурист или тър-
говски пълномощник за своя или чужда сметка. Следва да се вземе под внимание, че 
е нужно сделката да е сключена към момент в който представителната власт е в 
сила.10 

2. След като е възникнала представителната власт, трябва да е налице такъв вид 
сделка, която  не просто се извършва по занятие от търговеца, а и всички други из-
рично предвидени в пълномощното.11 Теорията приема, че критерият за наличието на 
конкурентен характер на сделката следва да е фактически, а не формален.12 

3. Необходимо е изпълнението по сделката да не е настъпило.13 Задълженията 
по сделката не следва да са погасени поради изпълнение, даване вместо изпълнение, 
прихващане, заместване в дълг, прехвърляне на правата и т.н. В противен случай акта 
на встъпването ще е безпредметен, т.е няма да са налични права в който може да се 
встъпва. 

4. При наличие на горните елементи е необходима липса на съгласие от прин-
ципала за сключване на сделка. Съгласието може да бъде дадено писмено, устно или 

                                                            

9 Така Калайджиев, Ан. Търговско право. Обща част. 3-то прераб. и доп. издание. ИК  „Труд и 
Право“ С., 2015г. с. 272 
10 Често срещано явление е да има определен период от време между сключването на договора 
за търговско представителство и вписването в ТР. Тук изниква въпросът може ли принципала 
да упражни правото по чл.29 ал.2 ТЗ ако прокурата не е вписана в ТР но все пак фактическия 
състав е изпълнен. За меродавен следва да е моментът в който възниква представителната 
власт във вътрешните отношения. В случая правото може да бъде упражнявано само докато е 
налице представителна власт във вътрешните отношения между търговеца и принципала. В 
противен случай считам, че при определени хипотези, напр. прекратяване на прокурата, би 
могло да се стигне до недобросъвестност или злоупотреба с права от страна на принципала. 
11 Калайджиев, Ан. Търговско право. Обща част. 2-ро прераб. и доп. издание. ИК „Труд и 
Право“ С., 2011 г. с.242 
12 Калайджиев, Ан. Търговско право. Обща част. 3-то прераб. и доп. издание. ИК „Труд и 
Право“ С., 2015 г. с.268 
13 Вж. в този смисъл Хорозов, Г. Встъпване на търговеца в сделките сключени от търговски 
пълномощник или прокуриста в нарушение на чл.29, ал.1 ТЗ  сп. Търговско и конкурентно 
право 2008 г., бр. 5 ЕПИ Online 
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чрез конклудентни действия. От една страна, то може да се даде за всички сделки в 
обема на представителната власт. Последното може да бъде дадено за отделни или за 
родово определени сделки. От друга страна, съгласието може да се даде, както в уч-
редяването на представителната власт, така и в последващ момент. 

a) Приема се, че принципалът дава своето съгласие, ако упълномощеното лице 
се е занимавало с конкретна дейност преди учредяване на представителната власт и 
принципалът, запознат с този факт, му предостави въпросните права.14 

b) Относно липсата на изрично съгласие от страна на принципала в хипотезата, 
че той е знаел за извършваната дейност но нито се е противопоставил, нито е дал 
своето изрично съгласие смятаме, че следва всеки случай да бъде индивидуално оп-
ределен според неговите фактически особености. Приемаме, че за тази цел с оглед на  
чл.20 ЗЗД, при всеки отделен случай трябва да бъде взета предвид волята на стра-
ните15, наличие на конклудентни действия и други правопораждащи факти.   

5. Друг необходим кумулативен елемент от фактическия елемент е наличието 
на вреда за принципала. Целта на закона е да се защити търговеца от злоупотреба. 
Такава злоупотреба в най-общ план може да се формулира като вреда за търговеца 
при която в патримониума на последния не навлизат блага, които иначе биха навлез-
ли. Сключването на конкурентни сделки уврежда принципала, защото той търпи, или 
може да претърпи вреди. 

Вредата следва да се разглежда като основна предпоставка доказваща правния 
интерес на принципала за упражняване правото по чл.29 ТЗ. Последната следва да 
присъства като задължителен елемент от фактическия състав на правата по чл.29 ТЗ. 
При имуществените вреди паричното обезщетение се определя в съответствие с 
т.нар. теория за разликата (Differenz-theorie)16. То трябва да е равно по стойност на 
вредата, която е разликата между оценената в пари предполагаема стойност на иму-
ществото на увредения, която то би имало, ако вредите не бяха настъпили, и парич-
ната оценка на имуществото на увредения след увреждането.17 

За възстановяване на вреди,  законодателят дава възможност на принципала да 
се защити, чрез два различни способа – встъпване или обезщетение. Чрез тях се цели 
възстановяване на имущественото състояние на принципалът, такова каквото е щяло 
да бъде преди действията от страна на упълномощеното лице. 

 
IV. Понятието с оглед на личността: 
Предвид отправната точка на изложението и във връзка с отговора на въпроса 

може ли принципала да встъпи в правата по сделката сключена от прокуриста ако 
сделката е intuito personae, следва да бъде разяснено и понятието „с оглед на личност-
та“. Последното няма легално определение. То е било известно още на римските 
юристи и от тогава до сега не е претърпяло съществени промени.18 С оглед система-

                                                            

14 Мнението за подобна необорима презумпция уредена в чл.29 ал.2 е изразено от 
Калайджиев, Ан. Търговско право. Обща част. 3-то прераб. и доп. издание. ИК  „Труд и 
Право“ С., 2015 г. с.269 
15 Колев, Н. Относно правото на встъпване на търговеца по чл.29 ТЗ. Сборник в памет на 
проф. д-р. Живко Сталев. Ciela С., 2009г. с.362 
16 Тази теория е напълно възприета и от чл. 9:205 на принципите на Европейското договорно 
право. 
17 Вж. Калайджиев, Ан. Облигационно право. 6-то прераб. и доп. издание. Сиби С., 2013 г. 
с.465 
18 Виж в този смисъл Андреев, М. Римско Частно право. Софи-Р, С., 1993 г. с.304 
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тичното тълкуване на различни разпоредби19 очертаващи рамките на понятието след-
ва да се приеме, че по своята същност личността на една от страните по облигацион-
ното правоотношение е съществен елемент от съдържанието на последното. В тази 
връзка изпълнението на задължението трябва да бъде изпълнено лично от длъжника. 
Всяко изпълнение дадено от трето лице, поради липсата на тези качества на първона-
чалния длъжник, няма да бъде адекватно и няма да доведе до погасяване задължение-
то. Ирелевантни са в този случай качествата на предлагащия изпълнение длъжник. 
Дори те да са по-добри от тези на първоначалния длъжник, кредиторът отново може 
да откаже изпълнение.20 При договорите, сключени с оглед на личността, определяща 
е не спецификата на задължението – изработване на продукт на интелектуален труд 
или извършване на физически действия, а възлагането на работата за изпълнение 
именно на лицето – длъжник по договора. 

По отношение вида на престацията, следва да се направи едно уточнение. В слу-
чай, че последната е положителна, следва да се тълкува и действителната воля на 
страните с оглед разпоредбата на чл.20а ЗЗД. При отрицателните престации задълже-
нието е винаги незаместимо с оглед естеството си.21 Не може да не бъдат отбелязани 
и някои изключения относно заместимите престации. Макар и същността им да поз-
волява изпълнение от друго лице, а не от лицето с когото кредиторът е договaрял, за-
конът изрично определя и изключения. Такъв е случаят с договорът за изработка. В 
доктрината има спор дали такова съглашение винаги се сключва с оглед на личност-
та. Според едно от становищата22 въпрос на тълкуване на волята на страните е дали 
дължимият резултат трябва непременно да бъде постигнат само с личния труд на изпъл-
нителя, или той може да прибегне до услугите на трети лица23. Подобно твърдение не 
следва да бъде възприето за правилно с оглед на факта, че волята на страните невинаги 
може ясно да бъде изтълкувана, за да се определи дали качествата на изпълнителя за 
въздигнати в условие за сключването на договора.24. По наше мнение законодателят е 
възприел оборимата презумпция25, че договорът за изработка е винаги сключен с ог-
лед на личността, освен ако не е уговорено друго.26 Друг пример за договор, който се 
счита за сключен с оглед на личността, освен ако не е уговорено друго е мандатът.27  

                                                            

19 Така напр. вж. чл.28 ал.1 изр.2, чл.73 ал.1 ЗЗД 
20 В същия смисъл вж. Меворах, Нисим, Давид Лиджи, Леон Фархи. Коментар на Закона за 
задълженията и договорите. Ч. I. Чл. чл. 1-133. 2 изд. Печ. Херман Поле, С., 1926. 
21 Така и Коев, Кр. Заместване в дълг по чл.102, ал.1 ЗЗД. Изд.Сиби С., 2016г. с.163 
22 Кожухаров, Ал. Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения. Нова ред. 
П.Попов., С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2002 г. с. 170-171 
23 В този смисъл е и част от съдебната практика. Вж. напр. Решение № 5 от 15.03.2010 г. на 
ВКС по т. д. № 390/2009 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Тотка Калчева. 
24 Така Димитров, М., Договорът за строителство. Сиби С., 2012 с.41 
25 Подобни оборими презумпции за сделки, които освен ако не се докаже или не е уговорено 
друго, са заложени в различни разпоредби. Вж. напр. чл.41 ал.1, чл.287, чл.363, б. „в“  ЗЗД. 
Чл.27, ал.1 т.5, чл.29 ал.3 ЗАрЗ и др.  
26 Така и Решение № 283 от 9.11.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1034/2010 г., III г. о., ГК, 
докладчик съдията Любка Богданова 
27 Вж. в този смисъл Голева, П. Облигационно Право Изд. Фенея С., 2013г. Докато в теорията 
няма спор по този въпрос, практиката все още е противоречива. Така например в Решение № 942 
от 7.IV.1978 г. по гр. д. № 2668/77 г., I г. о. ВС е прието, че договорът за поръчка винаги се 
сключва с оглед на личността, за разлика от обратното становище обективизирано в Решение 
№174 от 10.12.2015 по т.д. №15/2015 на ОС Пазарджик.  
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Няма съмнение, че както договорът за изработка, така и договорът за поръчка са 
широко използвани от търговци и именно такива съглашения могат да бъдат предмет 
на искането за встъпване от страна на принципала.  

 
V. Може ли принципала да встъпи в правата на прокуриста или пълно-

мощника, ако сделката е сключена с оглед на личността? 
Макар и правото по чл.29 ал.2 да е обстойно обсъждано в българската правна 

доктрина, в никой от научните трудове не е разгледана хипотезата при която сделка-
та по отношение на която принципала прави заявление за „встъпване“. За по-достъ-
пен анализ на конкретната хипотеза ще бъде използван следния пример. Търговецът 
А, които по занятие е строителен предприемач е натоварил и упълномощил проку-
риста Б. Последния обаче договаря изгодни условия със изпълнител дружеството В, 
от свое име и за своя сметка.  

В конкретната хипотеза ще бъдат налице следните правоотношения. От една 
страна имаме сключен договор за прокура, от което следва, че прокурсита (Б) е за-
дължен да не извършва конкурентна дейност. Въпреки забраната все пак  Б поема до-
говорни задължения към дружеството В като изрично в договора е уговорено, че е 
сключен с оглед личността на дружеството. От тук възниква въпросът: Може ли 
принципала (Търговец А) да се възползва от правото си по чл.29 ал.2 ТЗ, въпреки че 
сключеното съглашение е с оглед личността? Застъпваме становището, че в подобна 
хипотеза принципала има правото да встъпи в правата и задълженията28 по сделката 
като изпрати уведомление, че счита сделката за сключена от негово име и за негова 
сметка. Аргументите в полза на това мнение са следните. На първо място прокуриста 
е сключил сделка от свое име и за своя сметка, което е пряко нарушение на разпоред-
бата на чл.29 ал.1. На второ място, дори и сделката да е сключена с оглед личността, 
то подобна уговорка е в интерес единствено и само на прокуриста. От тук може да 
бъде направен извод, че прокуриста с оглед своята недобросъвестност следва да пое-
ме последствията от собственото си противоправно поведение и да бъде лишен и въз-
можността да изпълни или получи изпълнение по сделката. На последното място мо-
же да бъде посочен и факта, че подобно встъпване по никакъв начин не влияе върху 
интересите на съконтрагента(Дружество В).  

Следващата възможност която следва да бъде коментирана е идентична хипоте-
за но с разликата, че този път дружеството В е сключило договора с оглед личността 
на прокуриста(Лицето Б). Считаме че такава уговорка29 съществено променя правни-
те последици и ограничава правата на принципала (Търговец А) по чл.29 ал.2 ТЗ. В 
този случай видно от уговорката intuitо personae, дружеството В не би сключило 
сделката с лице различно от търговския представител (Б). В тази връзка, макар и 
сделката да е сключена в нарушение на чл.29 ал.2 ТЗ, считаме че търговец А не след-
ва да има възможността да обяви сделката за сключена от свое име и за своя сметка. 

                                                            

28 Прехвърлянето на задълженията по търговска сделка изисква допълнително сключването на 
договор за заместване в дълг по чл.102 ЗЗД между търговеца и третото лице, с което е склю-
чена търговската сделка. 
29 Според практиката е необходимо такава уговорка да е  изрично обективизирана в  договора. 
Така Решение № 5 от 15.03.2010 г. на ВКС по т. д. № 390/2009 г., I т. о., ТК, докладчик 
съдията Тотка Калчева. където се възприема, че преценката за заместимост или незамести-
мост на престацията се извършва според конкретните уговорки между страните, а не да се пре-
зумира. Подобна теза е спорна и авторовото мнение по въпроса вече беше изразено в т.IV от 
настоящото изложение. 
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Аргументи в полза на това становище са следните. Видно от конкретната уговорка за 
дружеството В е от изключително значение изпълнението да е от прокуриста (Б). 
Подобна уговорка следва да се тълкува като съществено условие в договора като арг. 
от чл.73 ал.1 ЗЗД. В тази връзка дори търговецът А да встъпи в правата на прокурист-
а, то изпълнението на първия не би погасило задължението поето по конкретната 
сделка. Застъпваме становището, че ако дружеството В е сключило сделката с оглед 
личността на прокурсита, то следва да бъде отречено правото на принципала(А) да 
встъпва в правата по сделката и да я счита за сключена от свое име и за своя сметка. 
Подобно мнение има за цел да защити интересите на дружеството(В) което е страна 
по сделката. Не може единствено заради факта, че е договорял с недобросъвестно 
лице (в случая прокурист) то да бъде принудено да приеме изпълнение от трето лице, 
а именно търговецът А. 30 

 
VI. Алтернативно или кумулативно могат да се упражняват правата по 

чл.29 ал.2 ТЗ 
Спорен момент е дали законодателят дава възможност на принципала да заяви, 

че сключените от упълномощените лица сделки са сключени за негова сметка и едно-
временно с това да претендира обезщетение за претърпени вреди. 

Следва да се направи логическо тълкуване на разпоредбата на чл.29 ТЗ в частта 
със съюзът „или“. Като че ли законовата разпоредба използвайки съюзът „или“ уста-
новява режим на разделност. В доктрината се  приема, че кумулативното използване 
на двете права е в противоречие с буквалното тълкуване на закона.31 Включващата 
дизюнкция обаче се опира на факта, че един обект може да принадлежи към опреде-
лен клас, ако притежава един от двата признака или пък и двата заедно. Важно е и 
значението на логическият оператор „или“ разбиран в смисъл –едното, другото, или 
и двете в съвкупност. Поради това и липсата на други негативни предпоставки 
стигаме до извода, че буквалното тълкуване на закона го позволява. 

Уредбата на чл.29 ТЗ е променена от тази на чл.59 от стария ТЗ, който изрично 
е позволявал кумулация на двете права. В старата теория32 едната позиция не из-
ключва другата, защото е възможно с приемането на сделката за своя сметка да не се 
покрият напълно вредите. 

Неоспоримо е, че законодателят предоставя възможност на принципала чрез 
претендиране за обезщетение да поправи напълно настъпилите вреди. Съществува 
обаче хипотеза при която за последния би било също толкова важно сделката да бъде 
сключена за негова сметка. Това обаче може да доведе до невъзможност вредите му 
да бъдат напълно възстановени. Подкрепяме изказаното становище33, че при наличие 
на съзнателно противоправно поведение, което е причинило вреди и в ситуация, че те 
не са покрити напълно от встъпване в сделка се допуска кумулация с претенция за 
обезщетение. 
                                                            

30 В Решение по МАД №36 от 2012 г. е прието че, задълженията, които не са Intuito personae, 
както парични, така и непарични могат да бъдат изпълнявани от трети лица. Per argument a 
contrario може да бъде направен извод, че ако са задълженията са уговорени intuito personae то 
те не могат да се изпълняват от трети лица. Освен това ако такова изпълнение(от трето лице) 
бъде отказано от кредитора, то последния не изпада в забава по смисъла на чл.96 ЗЗД.  
31 Вж. Калайджиев, Ан. Търговско право. Обща част. 3-то прераб. и доп. издание. ИК  „Труд и 
Право“ С., 2015 г. с.269 бел.55 
32 Джидров, П. Коментар на Търговския закон, Том 1, С., 1993 г.  
33 Така Колев, Н. Относно правото на встъпване на търговеца по чл.29 ТЗ. Сборник в памет на 
проф. д-р. Живко Сталев. Ciela С., 2009 г. с.362 
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VII. Заключение 
След преглед и коментар на основните мнения в теорията и практика по отно-

шение на коментираните въпроси могат да бъдат направени следните изводи. На пър-
во място следва да бъдат разграничени хипотезите на склюване на сделки от проку-
риста в нарушение на чл.29 ал.1 ТЗ. Основен критерии следва да бъде наличието или 
липсата на уговорка intuito personae в съответния договор. На второ място с оглед 
този критерии за диференциация следва правото по чл.29 ал.2 предл.2 да бъде огра-
ничено само до случаите при които сделката е сключена с оглед личността на третото 
лице. На трето място следва да бъде приета възможността правата уредени чл.29 ал.2 
да бъдат упражнени и в условията на кумулация. Същото държи сметка най-вече за 
интересите на търговеца, който дори след встъпването не се е обезщетил напълно. 
Надяваме се настоящото изследване да бъде катализатор на мнения и да доведе до 
изрична уредба в закона на достигнатите заключения. 
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THE CONCEPT OF SURROGATE MOTHERHOOD AND ITS 

PROSPECTS IN BULGARIA 
 

Evelina Petkova Evtimova 
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Abstract: Many families are unable to have a child of their own. Despite the many attempts 
they have made or the numerous medical examinations they have been through, their desire 
of having a child remains unfulfilled. Regardless of advancements in science, there are 
families who are unsuitable for in vitro procedures. Surrogacy was created for such cases. 
The surrogate mother is either a woman who carries and gives birth to another woman's 
baby or a woman who carries a baby and, upon birth, voluntarily terminates her parental 
rights and gives the baby up for adoption. 
 
Key words: surrogacy, medical evidence, bill, legislation, world practice, illegal; 
 

 
За много семейства е трудност да имат дете, колкото и опити да са направили и 

нужните изследвания те не могат да имат така желанатота рожба. Науката напредва, 
но има и семейства, които не са подходящи за ин витро процедури. Точно за такива 
семейства е създадена тази сурогатна майка. Това наименование представлява жена, 
която износва чуждо дете, или изкарва бременността, като след раждането се отказва 
от родителските си права и го дава за осиновяване. 

 

За първи път сурогатството се споменява в Стария завет (битие 16) – 2000 г. пр. Хр., 
като там се споменава, че прислужницата на Авраам – Агар износила детето на 
Авраам и жена му, която не можела да забременее.  

В съвремието сурогатното майчинство е познато още от средата на деветдесетте 
години на миналия век. Неговото началото е поставено още през 1985 г., с приемане-
то на Брюкселската декларация на световната медицинска асоциация и на първия в 
света закон за уреждане на сурогатното майчинство – Законът за споразуменията за 
сурогацията в Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия. Отто-
гава в практиката и в законодателствата на други държави се използва международ-
ният термин „сурогатно майчинство”. Терминът „заместващо майчинство” не е типи-
чен за останалите законодателства, които са уредили разглеждания институт, но той е 
възприет в текстовете на нашия законопроект. В мотивите към него е пояснено, че 
„заместващото майчинство” е по-приемлив термин за България, отколкото „сурогат-
но майчинство”. 

 

Съществуват 2 вида сурогатно майчинство: 
-  Традиционно – когато сурогатната майка забременява със семенна течност от 

биологичния баща. В съвремието се практикува чрез инвитро процедура, а в минало-
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то чрез директно оплождане от бащата и устна спогодба със сурогатната майка. Су-
рогатната майка в случая е и биологична, тоест детето носи и нейния геном. 

- Гестационно сурогатно майчинство – когато в заместващата майка се присаж-
да оподена чрез инвитро яйцеклетка на биологичната, генетична майка. По-честият 
вариант в съвремието. 

 

Кога може да се прилага сурогатното майчинство? 
Сурогатно майчинство по медицински показания може да се прилага 

единствено при липса на забрана в законодателството на съответната държава и то 
при следните случаи: 

- Вродена или придобита липса на матка. 
- Отсъствие или тежка патологична деформация на маточната шийка, водеща до 
незадържане на евентуална бременност. 

- Патология на матката, която не се поддава на лечение. 
- Заболявания от различен характер, при които е строго противопоказно забре-
меняване или износване на бременност или е невъзможно забременяване. 

- Многократни неудачни опити с различни Асистирани репродуктивни техноло-
гии, особено при получаване на ембриони с добро качество. 

 

Много жени приемат майчинството за най-естественото и лесно нещо на света: 
„Не съм решила, не съм забременяла”. До това решение обикновено се стига след на-
мирането на подходящ партньор, който заявява същото желание, и претеглянето на 
определени обстоятелства. Появата на бебето в този определен момент от живота, 
професионалното развитие или каквито конкретни предизвикателства стоят пред 
двойката. И след като решението е взето, очакванията са едва ли не, че забременява-
нето е въпрос на един-два месеца. Така мислят и онези 270 000 български двойки, 
които се водят по статистика: „бездетни”. България е общоприето становището, че 
използването на една жена или „наемането на матката й” за една бременност е най-
малкото неприемливо от етична гледна точка. Мотивът за това масово схващане е, че 
по този начин се реализира експлоатацията на една личност. От едната страна на това 
забранено от закона в България уравнение е евентуалната финансова облага на мате-
риално затруднена жена, решила да стане сурогатна майка, а от другата – рисковете 
за здравето и живота, които биха могли да възникнат. Така поставените обстоятел-
ства могат да се приемат за логично оправдаващи забраната в нашето законодател-
ство за използване на сурогатна матка. 

 

Законопроекти свързани със „заместващото майчинство” в България  
Опит да узакони „заместващото майчинство” в България, прави народният 

представител Калина Крумова през 2011 г., като внася за разглеждане законопроекти 
за изпълнение и допълнение на Семейния кодекс, Закона за здравето, Закона за граж-
данската регистрация, Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.   

 

С Проекта на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс, за първи 
път в историята на българското семейно право вече са предвидени норми, уреждащи 
„заместващото” майчинство. И независимо, че в България не може да се каже, че е 
практика да се прибягва до този способ, който засега не е легален, все пак съществу-
ва реалната заплаха от злоупотреби в тази насока. Като пример за това, макар и не 
съвсем точен, би могъл да бъде посочен нелегалният трафик на български бременни 
жени – сурогатни майки, които раждат и продават децата си в чужбина. 

Според Законопроекта  се създава нов член в Семейния ни кодекс, който гласи: 
„При заместващото майчинство майка на детето е съпругата, чиято яйцеклетка е 
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оплодена, за да бъде заченато то, чрез метод на асистирана репродукция”. Освен това 
е предвидено, че когато е налице заместващо майчинство с донорска яйцеклетка, 
„майка на детето е съпругата, ползваща се от заместващото майчинство”. Предвиде-
ни са и изключения от правилото:  

- в случаите, когато е налице заместващо майчинство не се приема, че „Майка 
на детето е жената, която го е родила”; 

- при заместващото майчинство не важи правилото „Произходът от жената, ро-
дила детето при асистирана репродукция, не може да бъде оспорван на това основание”.  

Очертан е също така кръгът на лицата, които не могат да оспорят произхода на 
детето от ползващата се от заместващото майчинство съпруга. Това са: заместващата 
майка, донорът на яйцеклетка при заместващото майчинство и ползващият се от 
заместващото майчинство съпруг. 

Предвидени са и промени във вече съществуващите правни норми. Според 
новата редакция е разширено понятието за произход от баща – такъв произход  се 
признава и при заместващото майчинство, разбира се при наличието на другите зако-
нови предпоставки, които са посочени в СК. 

Законопроекта предвижда, че не се допуска оспорване на бащинството, когато 
детето е родено при заместващо майчинство, включително с донорска яйцеклетка, 
ако съпругът на майката е дал информирано писмено съгласие за извършването на 
заместващото майчинство. 

Според Законопроекта „заместващото майчинство” е това, при което съпрузи 
възлагат с договор за заместващо майчинство на друга жена да износи бременност и 
да роди дете, което е заченато чрез асистирана репродукция с генетичния материал 
на съпрузите или със сперматозоид на ползващия се от заместващо майчинство 
съпруг и донорска яйцеклетка”. Приема се, че „заместващото майчинство се допуска 
при условия, определени в Закона за здравето”. 

Освен това Законопроектът за първи път у нас регламентира договора за замест-
ващо майчинство, като не много точно очертава формата и съдържанието на този до-
говор. 

Преди всичко договорът за заместващо майчинство може да бъде сключен само 
между заместващата майка, от една страна, и от ползващите се от заместващо май-
чинство съпрузи, от друга страна. Доколкото договорът може да бъде сключен само 
от дееспособни лица, изключва се възможността заместващата майка да бъде мало-
летна или непълнолетна. Ползващите се от заместващото майчинство съпрузи или 
единият от тях могат да бъдат непълнолетни, обвързани с брак. Очертана е и прин-
ципната забрана за заплащане на възнаграждение на заместващата майка, с изключе-
ние на „разумните разноски във връзка със здравословното поддържане на бремен-
ността, необходимите разноски за възстановяването й след раждането, както и фи-
нансовото обезпечаване във връзка с временната й нетрудоспособност”. 

Що се касае до формата на договора за заместващо майчинство, такава не е 
предвидена според Законопроекта. Никъде не се споменава нищо във връзка с форма-
та на договора. Ако се приеме, че договорът е неформален, то той би могъл да се из-
ложи и устно пред съда. Но за да се образува производство пред съд, с цел процесу-
ална икономия, както и с оглед на нормата, че съдът одобрява договора, би следвало 
да се спази конкретна форма. Дали тя трябва да бъде обикновена писмена или пис-
мена с нотариално заверени подписи на страните и на съдържанието, дали ще бъде 
възможно да бъде изложена устно и в съдебно заседание – това са въпроси, отгово-
рите на които законодателят ще се наложи да закрепи в нарочни правни норми. 

На свое редовно заседание Комисията по здравеопазването разглежда и обсъжда 
законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс, внесен от Калина 
Крумова на 29 юли 2011 г. 
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На заседанието присъствали представители на Министерството на здравеопаз-
ването и представители на неправителствени и съсловни организации. 

В хода на дискусията е обсъдена възможността за допускане на заместващо 
майчинство и с донорски сперматозоиди, при условие, че яйцеклетката е от съпруга-
та, което в случай, че бъде прието ще разсее всякакви съмнения за дискриминация по 
признак пол, но ще наложи промяна на разпоредбите, уреждащи произхода от бащата. 

Дискутира се недостатъчната защита на заместващата майка, както и обстоятел-
ството, че всички решения във връзка със запазването на бременността и заченато де-
те, освен тези засягащи здравословното й състояние ще се вземат от ползващите се от 
заместващо майчинство. Обръща се внимание, че не е уредена правната защита на 
ползващите се от заместване съпрузи срещу недобронамерени действия на замества-
щата майка. Обсъдена е необходимостта от дефиниране на изразите „разумни разнос-
ки” и „необходими разноски”. Изразено е становище, че договорът за заместващо 
майчинство се нуждае от детайлизиране и прецизиране за да се предотвратят евенту-
ални бъдещи спорове, поради неяснота на правната уредба. 

В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването се обединя-
ват около становището, че законопроектът е навременен и адекватен на политиката 
за подкрепа на репродуктивните проблеми на гражданите и същият е в синхрон със 
съвременната медицинска наука, но е необходимо прецизиране на дискутираните 
разпоредби. 

 

С промените в Закона за здравето е записано, че от заместващо майчинство 
могат да се ползват само съпрузи; 

Сред изискванията е съпругата да е с безплодие, поне единият от съпрузите да е 
български гражданин, а другият да пребивава трайно в страната, да са вписани в 
регистъра на желаещите да се възползват от заместващо майчинство. 

Всеки от участниците в процеса – както желаещите да станат родители, така и 
заместващата майка, трябва да преминат през програма за психологическа помощ 
при заместващо майчинство, пише още в законопроекта. 

Заместващо майчинство с донорска яйцеклетка се допуска, при условие че полз-
ващата се жена е на възраст до 45 години и е с онкологично гинекологинчо заболява-
не; с отстранени матка и яйчници или е преминала успешно онкологично лечение, но 
има противопоказания за износване на бременност, след което стимулацията на 
яйчниците и износването на бременност е противопоказно, предвиждат промените. 
Тогава не се допуска заместващо майчинство с донорска яйцеклетка от заместващата 
майка. 

Заместваща майка може да бъде само жена, която е български гражданин на 
възраст между 21 и 43 години, има поне едно живо родено дете, клинично здрава е и 
е способна да износи бременността. Тя трябва да е в добро психическо здраве, както 
и да декларира, че не е била заместваща майка повече от два пъти. Съпругът й дава 
декларация с нотариално заверен подпис, че е съгласен съпругата му да бъде замест-
ваща майка за всеки конкретен случай. 

Създава се регистър на съпрузите, желаещи да се ползват от заместващо май-
чинство съгласно наредба на Министерството на здравеопазването. 

 

В Кодекса на труда е записано, че заместващата майка има право на отпуск 
поради бременност и раждане в размер на 87 дни за всяко дете. 45 от тези дни задъл-
жително трябва се ползват преди раждането. С предлаганите законови промени се 
дава възможност на заместващата майка да има правата на всички други родители. 

Жена – биологична майка при заместващо майчинство, има право на отпуск, 
приравнен на отпуска поради бременност и раждане – 365 дни, от деня на раждането 
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на детето, е записано още в законопроекта. Предлага се в случаите на сурогатно 
майчинство, ако майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, 
бащата да има право на 15-дневен отпуск от датата на изписването на детето от ро-
дилния дом. 

Задължават се работодателят и длъжностните лица в предприятието да опазват 
в тайна обстоятелствата по отношение на заместващо майчинство. 

 

Световна практика в сурогатното майчинство 
Има някои държави, където сурогатството е позволено и широко разпростране-

но – Украйна, Русия, Индия, някои части на Америка, Австралия, Канада. Има други, 
където пък е позволено, но се следи много строго от специални организации, за да се 
избегнат злоупотреби – Русия, Великобритания, Холандия, Белгия. Има и места, кои-
то са напълно против и е абсолютно забранено да се прилага тази процедура– Франция, 
Швейцария, Турция, Саудитска Арабия, Япония, Италия. 

 

Има ли незаконни сурогатни майки в България и каква е тяхната цена за 
тази услуга? 

На практика сурогатното майчинство е вид сделка: срещу определена сума или 
без такава, жена отговаряща на строги условия, износва чуждо бебе на родители, кои-
то са принудени на това единствено по здравословни, а не каквито и да е други при-
чини. Макар и недоказано със сигурност има практика за незаконно сурогатно май-
чинство в България. Умело прикрито, то успява да се запази все още в тайна. Откри-
ват се посредници, които сякаш знаят кой се нуждае от майка под наем. Това са само 
догадки, дали съществува, като бизнес могат да кажат само онези, които са станали 
свидетели. В Украйна и Грузия е законно да си платиш на жена да ти роди дете т.е 
сурогатно майчинство и цената е около 15 000 Евро, дали тези цени важат и за други 
европейски страни не се знае. 

 

Правна уредба 
В момента у нас сурогатното майчинство е забранено от Наказателния кодекс в 

чл. 182а, който гласи „Който с цел противозаконна имотна облага посредничи между 
лице или семейство, желаещо да осинови дете, и родител, желаещ да изостави свое 
дете, или жена, приемаща да износи в утробата си дете с цел да го предаде за осино-
вяване, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба до три хиляди лева”, 
както и от Наредба №28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция. 

 

Заключение 
„Заместващото майчинство” е напълно нова идея за България, за която правната 

уредба трябва да бъде изработена прецизно, с участието на много институции налага-
щи контрол над нея, с проучването на световната практика по нея, за да бъде работе-
ща идея, да не дава никаква възможност за комерсиализиране и търговия със „замест-
ващото майчинство”.  
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СПЕЦИФИКИ НА ДЕТСКАТА ПСИХИКА  

И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЩАДЯЩИ МЕТОДИ  
ПРИ РАЗПИТ НА ДЕЦА 

 

Ния Росенова Радева 
Нов български университет 

 
 

Анотация: Децата съществено се отличават от възрастните, не само по външния 
си облик , но и по специфичните особености та своето физическо и нервно-психично 
развитие. 
 
Ключови думи: психология, психоанализ 
 
 

Целият човешки живот, от раждането до дълбока старост, представлява непре-
къснат процес на развитие. Особено интензивно е това развитие в детска възраст. То-
зи период се явява ключов момент за по-нататъшното оформяне на детето като осъз-
ната личност, за формирането на характера, отношението му към света и околните. 

Обикновено при разглеждането на детско  развитие се обръща внимание на три 
аспекта, които са неделими един от друг, а това са: биологичен, психологичен и соци-
ален. 

В научните среди има много спорове, кой от тези аспекти е от водещо значение 
за развитието на детето. В миналото са господствали твърде противоречиви и едно-
странчиви схващания относно същността на детското развитие. От една страна, уче-
ните, стоящи на биологизаторски позиции, са отричали напълно значението на соци-
алната среда, възпитанието и обучението, като са поставяли ударението изцяло вурху 
наследствеността. Според тях материалните и духовни условия на живот, особенос-
тите на епохата, възпитанието и обучението играят съвсем нищожна роля, която в 
крайна сметка се свежда само до „външен тласък” за разгръщане и изява на 
наследствено заложените у всеки човек психични качества, дарби и способности. 
Обратно, привържениците на социологичните теории са пренебрегвали напълно 
влиянието на наследствените заложби, изтъквайки, че решаващ фактор за детското 
развитие са единствено социалните условия на живот, в които е поставено детето. 

Натрупаният от науката огромен фактологичен и теоретичен материал доказва 
по безспорен начин несъстоятелността на метафизическото откъсване биологично 
наследствените свойства на обществените условия на живот. Установено е катего-
рично, че нито конституционално-наследствените, вродените предразположения, ни-
то социалните условия (в това число и възпитанието) сами по себе си не определят 
характера на психичното развитие на човека. Доказано е, че човешката психика във 
всички етапи от развитието си е своеобразна „сплав” от наследствено вродени и при-
добити под влиянието на социалното обкръжение фактори. В най-ранните стадии от 
индивидуалното развитие преобладаваща роля играят биологично вродените качест-
ва. С течение на възрастта обаче настъпва закономерно едно все по-отчетливо социа-
лизиране на човешката личност, при което факторите от обществената среда, обуче-
нието и възпитанието непрекъснато вземат превес и придобиват доминиращо зна-
чение. 
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Децата съществено се отличават от възрастните не само по външния си облик, 
но и  по специфичните особености на своето физическо и нервно-психично развитие. 

Особеностите на психичното развитие у децата се определя от относителната 
незрялост на тяхната нервна система, която при това се намира в процес на интензи-
вен растеж, усъвършенстване и непрекъснато развитие. Като цяло висшата нервна 
дейност у децата се характеризира с недостатъчна уравновесеност и известна функ-
ционална несъвършеност на основните нервни процеси: възбуждане и подтискане. 
Това намира израз в свойствените за тях прояви като несдържаност, двигателна жи-
вост, бурни емоционални реакции или пък затвореност, неувереност, плачливост и 
др. Децата често са с повишена ранимост спрямо неблагоприятни фактори или 
външни въздействия. Друга характерна особеност на детската психика е богатото 
въображение, което с напредването на възрастта става все по-реалистично, творческо 
и активно. Емоционалната активност при децата е подчертано много динамична и ин-
дивидуална за различните деца, но като цяло детето е много емоционално същество. 
Чувствата при него пропиват всички останали психични сфери: познавателна, волева, 
мисловна. Повишената емоционалност, свойствена за децата определя и тяхната по-
вишена внушаемост. Поради свойствената за детската личност подръжателност деца-
та са склонни да възприемат различни модели на поведение от заобикалящите ги, 
което не винаги е в тяхна полза. Децата са много зависими от родителите поради 
своята незрялост. 

Спирайки се на тези техни характеристики, неминуемо се налага мнението, че 
те изискват по-специално отношение,  когато попаднат по една или друга причина в 
условията на някаква правна процедура като страна или като обект на правонаруше-
ние. 

Статистиката показва, че през последната година всяко трето дете у нас е било 
жертва на насилие. 691 момчета и момичета са бити, 253 са травмирани, 802 са грубо 
пренебрегвани от родители и близки .35-40 % насилниците са бащи, братя, дядовци и 
любовници на майките.74% от блудствата с малолетни са разкрити случайно. В мно-
го случаи децата преживели подобни страдания си мълчат от страх и срам. Статис-
тиката сочи също, че сигналите за насилие са много повече от делата заведени за тях, 
а осъдителните присъди са много малко. 

Досегашната практика е  при възникване на обстоятелства, при които се налага 
непълнолетни да вземат участие в съдебно разследване е необходимо да се вземе 
предвид неговото физическо развитие, здравословно състояние, жизнен опит. Необ-
ходимо е да се изясни вменяемостта на лицето, а също и дали разбира свойството и 
значението на деянието, което е станало обект на разследване. НК  изисква във всеки 
отделен случай да се установи дали непълнолетният е вменяем (чл.31, ал.2 от НК). 
Следствената практика показва, че вменяемостта може да бъде нарушена и поради 
умствена недоразвитост на психически здрав непълнолетен, което подлежи на доказ-
ване. Когато обект на разследване като страна или жертва е непълнолетен задължи-
телно трябва да се изясни влиянието на пълнолетни лица върху детето (чл.379 НПК).  
Това обстоятелство винаги има значение при определяне степента на отговорност на  
непълнолетния. В тази връзка чл. 379 НПК изисква да се събират сведения за деня, 
месеца и годината на раждане на детето, а също и неговото образование, среда и ус-
ловия на живот, при които е живял. Установява се и неговото гражданско състояние, 
индивидуално правосъзнание, социална характеристика, психически особености на 
личността и неговото физическо състояние. Своевременното и качествено разследва-
не на случаи, в които има намеса на непълнолетно лице, зависи преди всичко от пра-
вилното решаване  на въпроса за образуването на предварителното производство. 
Всички материали, които съдържат данни за престъпления, в които страна са и не-
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пълнолетни се изпращат на съответния прокурор, който е задължен да ги проучи в 
три дневен срок от получаването им. Когато липсват достатъчно данни по смисъла на 
чл.186, ал.1 НПК за образуване на предварително производство и не се налага из-
вършване на неотложни следствени действия, прокурорът нарежда да се извърши 
предварителна проверка съгласно чл.191 НПК или сам извършва проверката. Това 
става в седем дневен срок и се възлага на орган, който може да я извърши най-компе-
тентно. Това обикновено са оперативни работници или районни инспектори, специа-
лизирани в борбата срещу престъпления спрямо непълнолетни. Разпоредбата на 
чл.195, ал.2 НПК постановява, че разследването на престъпления ,в който има замесе-
но и непълнолетно лице следва задължително да става под формата на предварително 
следствие независимо от вида на извършеното престъпление. В конкретния случай 
субектът на престъплението обуславя това процесуално изискване. Чл. 377 НПК до-
пълнително изисква предварително следствие по тези дела да се възлага само на сле-
дователи със съответната подготовка, определени със заповед на началника на Глав-
но следствено  управление, съгласувана с Главна прокуратура. Те трябва да познават 
добре възрастовите особености на непълнолетните, тяхната социалнопсихологическа 
характеристика, особеностите на законодателната регламентация и тактиките на раз-
следването. След извършването им събраните доказателствени материали незабавно 
се изпращат на прокурора, който предава делото за по-нататъшна работа на спе-
циализирания следовател, оправомощен да води разследване по тези категории дела. 
Разпитът на непълнолетните свидетели по усмотрение на следователя може да се 
проведе в присъствието на педагог или психолог, на негов родител или настойник 
(чл.99,ал.2 НПК). 

При подготовка на разпита е необходимо да се уточнят въпросите, които ще бъ-
дат поставени на непълнолетните свидетели, тъй като обикновено те се затрудняват 
да възпроизведат  във формата на свободен разказ картината на възприетото от тях 
събитие. Въпросите трябва да бъдат кратки и ясни за разпитвания свидетел, за целта 
да се използват думи и изрази, напълно понятни за него. Когато непълнолетните 
свидетели не носят със себе си документ за самоличност или нямат такъв поради то-
ва, че не са достигнали необходимата за това възраст, самоличността им се установя-
ва чрез присъстващите на разпита трети лица или чрез намиращите се в делото мате-
риали. При попълването на анкетната част от протокола за разпит задължително се 
изяснява, в какви отношения се намира непълнолетния свидетел с обвиняемия по 
делото. За характера на взаимоотношенията им могат да се получат данни при зада-
ване на косвени въпроси, например ходят ли си често на гости, посещават ли заедно 
дискотеки и т. н. С цел да се установи психологически контакт с непълнолетния сви-
детел могат да му се задават въпроси за неговото обкръжение, за условията, при 
който живее, учи, работи, за неговите интереси и пр. По този начин следователят мо-
же да получи допълнителна информация за неговата личност. При предупреждаване 
на непълнолетния свидетел за отговорността, която носи пред закона, ако даде неис-
тински показания, следва внимателно да му се разясни, че изискванията на НПК се 
отнасят до всички свидетели и че предупреждението не е обусловено от недоверие 
към него. Следва да му се посочи също, че правдивите му показания имат огромно 
значение за разследването. След това детето трябва да бъде оставено свободно и не-
принудено да разказва без да бъде прекъсвано с въпроси и забележки. Въпросите за 
уточняване и допълване трябва да се задават много предпазливо понеже непълнолет-
ните свидетели силно се поддават на внушение. Тъй като е невъзможно някои детай-
ли от показанията им да са плод на тяхната фантазия, задължително се задават и 
контролни въпроси. Твърде често непълнолетните свидетели депозират неверни по-
казания, мотивирани от причини на емоционална основа или лъжливо чувство за 
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„предателство” на своите приятели. При съмнения се задават допълнителни въпроси, 
с които се детайлизират показанията. Непълнолетният свидетел може да се пред-
разположи да разкаже таената от него истина като се предизвика у него чувството на 
срам от неетичното му поведение и му се припомни колко важни са неговите пока-
зания. 

Следователят може да си изясни интересуващите го факти и чрез поставяне на 
странични въпроси, чиито отговори непълнолетния не винаги е готов да свърже с 
укриване на истината. Разпитът на непълнолетен най-често се провежда в дома му, в 
училище и на последно място в кабинета на следователя. Разпитът също може да се 
предшества от беседа по странични теми, към който детето проявява интерес. След 
приключване на разпита на родителите следва да бъдат дадени напътствия за бъде-
щите им отношения с непълнолетния, за мерките, които евентуално трябва да вземат 
или за това как ще се организира във времето понататъшното разследване.  

Интересни практики в посока на по- голяма ефективност и обективност на раз-
следванията при участие на деца в съдебните производства са проведени по проекта 
„Чуй детето” в Пазарджик, Шумен и София. Ценното в тях е, че се търсят начини за 
скъсяване на дистанцията между малчуганите, разследващите и съдията. Идеята е на 
полската неправителствена организация „Ничии деца“. В Полша тя отдавна е реали-
зирана и е натрупан опит, от който черпи цяла Европа. В България има изградена т.н. 
„синя стая”, която се намира в комплекса за социални услуги в Шумен. В нея по 
всяко време могат да бъдат разпитани деца, станали жертва или свидетели на насилие 
по възможно най-щадящ начин. 

„Синята стая” всъщност не е помещение боядисано в синьо, а е стая боядисана в 
пастелни цветове, с весели завески, детска мебелировка и плюшени играчки в нея. 
Целта е детето да бъде максимално предразположено за разговор, в дружелюбна об-
становка, която да не го притеснява, а буди доверие и му помага да сподели преживя-
ното. За подредбата и са нужни две съседни помещения с венецианско огледало 
между тях. В едното се намира детето, което е жертва или свидетел на престъпление. 
С него са психолог и съдия. То не вижда, кой е зад огледалото на стената, макар да 
знае, че има някой. А там са прокурорът, следователят, обвиняемият и адвокатът му. 
Те питат и наблюдават без да стресират детето. Това става с аудио- и видео техника. 
Две камери следят страните в процеса. Въпросите задава съдията, с помощта на пси-
холога понякога. Двамата са със слушалки, в които чуват въпросите на останалите 
участници в досъдебното или съдебното производство. Резултатите от този разпит са 
годно доказателство, оформено съгласно НПК. Разговорите в „синята стая” отнемат 
повече време. Децата понякога се разсейват, особено когато са малки, но разследва-
щия следва темпа на детето. Много от децата смятат, че възрастните знаят всичко, но 
ги изпитват. Затова ако го попитат втори път за едно и също нещо, то решава, че е 
сгрешило и отговаря нещо друго. Това прави показанията на децата противоречиви и 
даже невалидни. Случва се дори да се провалят наказателни дела срещу насилници 
по тази причина. 

Екип на Института за социални дейности и практики (ИСДП) ръководен от доц. 
Нели Петрова предлагат подготовка за изслушване на децата. Направили са и ин-
струкция за родителите. Повечето майки и бащи изпадат в шок, когато рожбата им 
стане жертва или очевидец на престъпление и бива призована за свидетел в наказа-
телния процес. В търсене на справедливост на децата трябва да се обясни, че ще по-
стъпят правилно ако разкажат всичко на разследващите или на съдиите. Детето тряб-
ва да разбере, че няма вина, за това, което някой друг е извършил, че прави добро ка-
то казва истината. Детето трябва да осъзнае, че неговата роля е важна и мисията да 
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помага е добра. Предразполагането на децата свидетели е първата и много важна 
крачка към ефективното им участие в наказателното преследване. 

Сътрудници на Института за социални дейности и практики (ИСДП) препоръч-
ват използването на интерактивни игри с неверни твърдения, за да се научат малките 
да различават истината от неистината: „Това зайче ли е? Не, това е мече. Ако някой 
каже, че е зайче това е лъжа.” 

На децата трябва да се обясни как изглежда съдебната зала, да ги отведат до там 
да разгледат, защото наистина в много случаи изненадата от непознатата обстановка 
може да предизвика у децата стъписване, мълчание и притеснение, които от своя 
страна може да попречат на разследването. Понякога психолозите си изграждат хипо-
тези от рисунките на децата, продуктите от тяхната изобразителна дейност стават 
обект за размисъл при разследването, макар и да нямат доказателствен характер по 
НПК. Разследващите трябва да се научат да разбират „езика” на детето. Разпитите на 
малчугани изискват специални умения. Един стандартен разпит в РПУ-то в такива 
случаи може да не доведе до нищо. Установено е, че децата често смесват мечти и 
реалност, фантазират много, повтарят думите на възрастните или лесно могат да 
бъдат манипулирани. Направените изследвания от ИСДП водят до извода, че разпи-
тите по метода на „синята стая” трябва да са еднократни т.к. при по-нататъшно пов-
торение, нещата може да се изкривят и да се стигне до подмяна на истината и грешки 
при разследването. 

 

Изводи: Отчитайки спецификата на детската психика от значение за обектив-
ността и ефективността на разследването е да се търсят най-ефективни методи за 
снемане на показания от деца.  

Също така важно е да се популяризират, разглеждат и използват добри практи-
ки в тази насока, и да се спомага за тяхното навлизане като утвърдени процедури в 
методиката на разследване на престъпления, в които има участие на деца. 
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Abstract: С въвеждането на директивата Платежоспособност II застрахователни-
те компании са изправени пред необходимостта да съобразят дейността си с рис-
ка. За изпълнение на същото, компаниите трябва да създадат корпоративното 
звено ORSA риск мениджмънт, чиято задача освен да управлява риска, е да следи за 
изпълнението на регулациите по директивата, и съобразяването с капиталовите 
изисквания, отново по нея. 
 

Key words: Директиви Платежоспособност I и II, ORSA риск мениджмънт, SCR, 
MCR 
 

 
Директивата Платежоспособност II (от английски Solvency II) е директива на 

законодателството на Европейския Съюз, която систематизира и хармонизира регула-
цията на застраховането на територията на ЕС. В основен аспект същото се свързва с 
количеството капитал, което застрахователните компании в Европейския Съюз тряб-
ва да притежават за да редуцират риска от неплатежоспособност. Следвайки гласува-
нето на същата директива на 11.03.2014, Платежоспособност II влиза в ефект на 
01.01.2016, в последствие на множество отлагания. 

С първоначалното въвеждане на директива 73/239/EEC през 1973 се развиват 
множество системи за риск мениджмънт. Платежоспособност II отразява актуалните 
практики в риск мениджмънта, дефинирайки необходимостта от изискуем капитал 
като средство за управление на риска. Докато директивата Платежоспособност I цели 
прегледа и актуализирането на настоящия режим на платежоспособност на ЕС, Пла-
тежоспособност II има по-широк обхват. Първата директива може да се определи 
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като опростен факторен модел, фокусиран основно върху пасивите на застраховател-
ната компания. В основата ѐ стоят капиталовото изискване, съобразено с P&C риска 
(Property & Causality риск), при подход, определян като олекотен (RBC-extra light). 

Основни недостатъци на директивата Платежоспособност I са липсата на съот-
ветствие между опростеното тълкуване на риска и рисковия профил на бизнеса; 
създаването на нездравословни практики (ниски резерви = ниски изисквания за капи-
тал); приложение на ниво индивидуална компания, а не на ниво група; слабо изисква-
не за оповестяване; и цялостна структура около идеята че функцията на директивата 
е да бъде преходна към по-сериозна такава (Платежоспособност II). Идеята за същата 
се реализира в т.нар. Sharma Report (2002), извеждащ на пределн план два големи 
проблеми на неплатежоспособността, която застрахователните компании реализира: 
от една страна същата е продукт на грешки от страна на мениджмънта на застрахова-
телните компании, както и влиянието на външни събития; от друга факта че същест-
вува период от време между реализацията на подобно събитие и реализацията на не-
платежоспособността, предполагащо необходимостта от по-добра система за инфор-
мираност (Платежоспособност II).  

 

Изискването за капитал, осигуряващ платежоспособност, цели да изпълнява 
следните задачи: 

 Да редуцира риска застрахователя да не покрие всички застрахователни ис-
кове; 

 Да редуцира загубите, които застрахованите лица понасят в случай че застра-
хователното дружество не съумее да покрие застрахователните искове изцяло; 

 Да осигури предварителен сигнал към ръководството относно финансовата 
стабилност на застрахователния сектор. 

 

Често наричана „Базел за застрахователите“ Платежоспособност II е сходна с 
банковите регулации по Базел II. Като пример могат да се дадат предложената от ди-
рективата рамка, структурирана в три основни области (стълба): 

 Стълб 1 се състои от количествените изисквания, като например количество-
то капитал, което инвеститора трябва да притежава; 

 Стълб 2 определя изискванията за управление и риск мениджмънт на застра-
хователите, както и ефективния надзор над застрахователите; 

 Стълб 3 се фокусира към изискванията за финансово оповестяване и проз-
рачност. 

 

Рамката, която стои в центъра на Стълб 1 определя качествените и количестве-
ните изисквания за калкулация на техническите провизии и коефициента Solvency 
Capital Requirement (SCR), или на български коефициент за изискуем капитал (КИП). 
Последнията може да се калкулира както чрез използване на стандартна формула, из-
ведена от регулаторите, така и чрез вътрешен модел, разработен от застрахователя 
(презастрахователя). Техническите провизии се съставят от два компонента: най-доб-
ра оценка за задълженията (централна актюерска оценка) плюс рисков марж. Техни-
ческите провизии имат за задача да представят текущото количество, което застрахо-
вателя (презастрахователя) ще плати при незабавен трансфер на задълженията към 
трета страна. 

Коефициента КИП е изискуемия капитал, гарантиращ че застрахователя (преза-
страхователя) ще може да посрещне задълженията си за периода от следващите 12 
месеца с вероятност от поне 99.5%. Допълнително към коефициента SCR се въвежда 
и коефициента Minimum capital requirement (MCR), или на български минимално ка-
питалово изискване (МКИ). Същият се калкулира с цел да показва нивото, падането 
под което от страна на застрахователя, да задължи намеса на националната регула-



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 227

ция. МКИ е предназначен да кореспондира на 85% вероятност от адекватност за пе-
риода от следващите 12 месеца, и е ограничен в диапазона от 25% до 45% от стой-
ността на КИП. 

От гледна точка на надзора КИП и МКИ се възприемат като „лека“ и „тежка“ 
граница, спрямо които същия предприема действия. Казано по друг начин, надзора 
предприема действия с падането под стойността на капитала под КИП, като дейст-
вията стават прогресивно по-сериозни с приближаването до МКИ. Директивата Пла-
тежоспособност II дава възможност на регионалните надзорни органи да разполагат с 
разнообразие от свободи на действия относно нарушенията на КИП и МКР, включи-
телно отнемане на лиценза за осъществяване на дейност от страна на застрахователите. 

Изхождайки от така направената дефиниция на директивата Платежоспособ-
ност II, същата извежда необходимостта от задължителното съществуване на риск 
мениджмънт в структурата на всяка застрахователна компания. И докато същото е 
практика от много години за големите застрахователни и презастрахователни компа-
нии, с въвежданто на директивата се променят две неща: от една страна същата за-
дължава създаването на отдел по риск мениджмънт във всяка застрахователна компа-
ния, а не само големите; от друга страна директивата задължава създаването на спе-
цифична позиция, третираща риск мениджмънта на компания в частност платежоспо-
собността на компанията.  

Същото е познато като Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) или на бъл-
гарски оценка на собствения риск и платежоспососбност. Въпросната дейност се из-
пълнява от специфицирания ORSA риск мениджмънт, където същия е съставен от 
ORSA риск мениджъри. 

Във основата на втория стълб на директивата Платежоспособност II стои допъл-
ването на количествените капиталови изисквания с качествени изисквания и глобал-
на и подходяща система за риск мениджмънт. Въпросното допълване трябва да се 
извърши именно от ORSA риск мениджмънта, чиято основна функция е да подсигури 
мерки за управление, вътрешен контрол и одит, с цел осигуряване на стабилни и 
разумни практики от страна на застрахователните компании. Ролята на ORSA риск 
мениджмънта е да подсигури стратегическото вземане на решения от страна на 
управлението на застрахователната компания с информация относно влиянието и 
последиците от въпросните решения от гледна точка риск и платежоспособност. 

От оперативна гледна точка работата на ORSA е част от глобалния процес по 
корпоративен риск мениджмънт (на английски Enterprise Risk Management). Същата е 
част от циклична итеративна структура, включваща борда на директорите, висшия 
мениджмънт, вътрешния одит, вътрешния контрол и целия персонал на компанията. 
Целта му е да осигури разумна гаранция за съответствие на стратегията на ком-
панията със съществуващия риск. 

Макар ясно дефинирана в директивата, ролята на ORSA риск мениджмънта в 
застрахователната практика все още се възприема от застрахователната практика. 
Причината се оказва приоритизирането на изпълнението на изискванията по стълб 1, 
дефиниращ изискуемия капитал, вместо стълб 2, дефиниращ ролята на ORSA. Въпре-
ки това, директивата идентифицира оперативната роля на ORSA в следните основни 
задачи: 

 Да дефинира рисковия профил; 
 Да имплементира стратегия по неговото рисково управление; 
 Да позволява, подпомага и участва в еволюцията на стратегическите процеси 

на компанията; 
 Да създава т.нар. ORSA отчет. 
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Дефинирането на рисковия профил включва дефинирането на всички рискове, 
спрямо които компанията е изложена, квантифицирането на същите и квантифицира-
не на мерките за влияние върху рисковата експозиция. Рисковият профил е различен 
от регулаторно дефинирания в стълб 1 изискуем капитал. Същият взима под влияние 
спецификите на всяка застрахователна компания, с цел интегриране на риска, но при 
съобразяване със собствената трактовка (на ORSA) за платежоспособността и риска. 
На практика, дефиницята на рисковия профил изисква отчитането на всички рискове, 
както дефинираните като част от стълб 1 – застрахователен риск, пазарен риск, риск 
от неизпълнение от страна на контраагента, операционен риск, риск на нематериал-
ните активи; така и специфични за всеки застраховател рискове – риск от неликвид-
ност, бизнес риск, стратегически риск, репутационен риск и т.н. С приключване на 
отчитането на всички рискове е необходимо дефинирането на количествен показател, 
квантифициращ същите. Застрахователната компания може да използва дефинирани-
те в стълб 1 методологии за измерване на риска като времеви хоризонт или различни 
нива на сигурност, съобразени със нейната стратегия за контрол на рисковете. 

Имплементацията на стратегията по рисковия мениджмънт започва след дефи-
ниране на рисковия профил, изхождайки от административната, мениджърската и 
надзорната функция на компанията. Същата включва следните елементи: Рисков апе-
тит и Рисков толеранс. В случая на рисковия апетит същия е максималното агрегира-
но ниво на риск, което компанията желае да поеме. В случая на рисковия толеранс, 
същия представя границите на допустимото представяне на компанията, асоциирано 
с влиянието на различни рискови фактори. Една от основните роли на ORSА риск 
мениджмънта е да подпомага административната, мениджърската и надзорната 
структура в компанията, подпомагайки вземането на стратегически решения от стра-
на на същите. Функцията на риск мениджмънт не се изчерпва единствено с приема-
нето и предаването на информация, касаеща риска на компанията, между различните 
ѐ звена. Функцията включва и придобиването на рискова култура и осъществяването 
на рисков анализ, който да подпомогне гореописаните звена. 

Предприемането на действия спрямо текущите и стратегическите решения на 
компанията са основна част от нейното управление. В случая ролята на ORSA не е 
свързана с изземването на управленската функция, а по-скоро с насочване внимание-
то на мениджмънта към влиянието на риска и възможните стратегии за неговото 
преодоляване. Въпросните са основно четири: Изоставяне, Редукция, Трансфер или 
Приемане на риска. ORSA има за задача да осъществи съответсвие между регулатор-
ните изисквания и собствените средства, интегрирайки измерения за риска и плате-
жоспособността. Това позволява определянето и предотвратяване влиянието на т.нар. 
големи събития – вътрешни и външни, оказващи значително влияние върху рисковия 
профил. 

Като част от работата на ORSA създаването на т.нар. ORSA отчет изисква съоб-
разяването с определени изисквания: 

 Интегриран в Стълб 3 на директивата, ORSA отчета се изготвя за ползване 
както от страна на надзора, така и от публичността; 

 ORSA отчета трябва да се конструира на база вътрешно отчитане, основно 
по-време на поставяне на стратегическите процеси, които компанията ще 
следва; 

 Като част от мерките от трето ниво, изведени от EIOPA, ORSA отчитането 
трябва да е специфично, ограничено единствено до административната, уп-
равленската и надзорната структура в компанията. 
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Традиционно отчета е съставен от два ключови компонента – качествен отчет, 
описващ рисковия профил и процесите по управление на риска; количествен отчет, 
описващ методологията, използвана в контекста на ORSA, резултатите, дефинирана-
та стратегия и направените заключения. 

 

Стъпвайки върху такива дефиниция, същност и особености на директивата Пла-
тежоспособност II, в частност ролята на ORSA риск мениджмънта в застраховател-
ните компании е възможна направата на определени констатаци и изводи: 

 Застрахователния сектор се нуждае от директива като Платежоспособност II, 
тъй като въпросната третира както съществуващи, така и потенциални проб-
леми, които биха могли да засегнат сектора, в случай на шок, криза и неста-
билност; 

 Въпросните проблеми изхождат именно от риска, тъй като в повечето слу-
чаи, същия е едновременно реализацията на проблем, и неговото квантифи-
циране (което риск мениджмънта прави); 

 Избягването на тези проблеми трябва да става не в последствие, но не и пре-
вантивно, а текущо – работата на риск мениджмънта на застрахователната 
компания е да съобразява стратегическите действия на същата с съществува-
щите рискови експозиции спрямо общи и специфични, вътрешни и външни 
за компанията рискове; 

 Изпълнението на същата задача риск мениджмънта прави чрез създаването 
на специфично звено – ORSA риск мениджмънт, извършван от ORSA риск 
мениджъри. Същите имат за задача да следят текущо нивото на изискуемия 
от закона капитал спрямо предварително специфицирани нива, които регула-
тора изисква – SCR и MCR; 

 За да съумее в това си начинание ORSA риск мениджъра няма последваща 
или превантивна, а текуща роля и място сред административната, управлен-
ската и надзорната структура на застрахователната компания, участвайки 
пряко в дефинирането на стратегия, която компанията ще следва. Същото се 
прави с цел стратегията да е рисково-съобразна; 

 ORSA риск мениджмънта има и друга задача – да създава т.нар. ORSA отчет, 
определящ състоянието на изискуемия капитал и нивото му спрямо нивата 
SCR и MCR. Отчетът се изготвя за нуждите на административната, управлен-
ската и надзорната структура, но има публичен характер, т.е. трябва да е по-
тенциално на разположение пред всеки икономически агент, без значение да-
ли същия е клиент, инвеститор, конкурент или регулатор. Причината – въве-
дената от Стълб 3 на директивата необходимост за оповестяване и 
прозрачност. 

 

В заключение е възможно задаването на въпроси – до колко българската застра-
хователна практика е наясно с изискванията по директивата и следва ли същите? До 
колко българската застрахователна практика въвежда звената риск мениджмънт и в 
часност ORSA риск мениджмънт? Отговорът на първия въпрос е прост – българските 
компании са запознати с изискванията по директивата и започват да ги следват. 
Отговорът на втория въпрос е по-сложен – застрахователните компании тепърва ще 
създават звената риск мениджмънт, в часност ORSA риск мениджмънт. Сред първи-
те, които правят това са застрахователни компании като Бул Инс АД, чиято управ-
ленска структура назначава своя първи ORSA риск мениджър. Същият е именно ав-
тора на настоящия доклад. 
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Abstract: „Covered Call” стратегия изисква наличието на базов актив и къса кол 
опция. „Protective Put” стратегията защитава стойността ако цената на актива 
падне при запазване на пазарната експозиция ако цената се вдигне. „Straddle” е оп-
ционна стратегия която изисква наличието на изменчив пазар за да може да реали-
зира печалба. При „Bull Call Spread” загубата е лимитирана ако цената на актива 
падне, но печалбата също е лимитирана ако цената на актива се покачи 
  
Key words: Covered Call, Protective Put, Straddle, Bull Call Spread 
 
 

Въведение 
Опционната сделка е договор между две страни, при който едната страна 

(купувач на опцията) срещу заплащане (при подписване на опцията) на определена 
цена (опционна премия) придобива правото, но не и задължението да купи или про-
даде (кол или пут опция) договорен базисен актив на (или до) договорена бъдеща 
дата по договорена цена. Решението от това дали опцията ще се упражни или няма да 
се упражни зависи от купувача, който преценява това в зависимост от цената на ба-
зовия актив.  

Има две страни по опционния договор. Издателят на опцията е в „Къса“ опци-
онна позиция, защото има пасивно участие при вземането на решения, дали опцията 
да се упражни или да не се упражни. Като издател на опцията продавачът определя 
нейните параметри, включително и опционната премия. Опционната премия покрива 
част от риска при неблагоприятно изменение на актива в деня на упражняване. Купу-
вачът на опцията е в „дълга“ опционна позиция. Тази позиция е активната и дава 
правото да се избере дали валутната опция да се упражни или да не се упражни. По 
отношение на параметрите на контракта той избира дали да придобие или не предла-
ганото право за покупка или продажба на съответния актив и при исканата премия. 

В зависимост от това дали правото за упражняване е дефинирано в договора „на 
определена дата“ или „до определена дата“ се разграничават два основни типа опции: 
европейски и американски. За европейските опции правото за покупка или продажба 
на съответния базов актив се упражнява на точно определена дата. За американските 
опции правото на упражняване е за целия период от издаването на опцията до датата 
на неговата валидност. Съществуват и хибриден тип опции, известни като азиатски 
опции. 
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При тях правото се осъществява автоматично, при положение че изменението в 
актива в рамките на периода до упражняване достигне размер, който при упражня-
ване носи предварително определена лимитирана печалба. 

 
1. Основни опционни стратегии 
 

Covered Call. Един инвеститор изгражда „Covered Call” позиция като продава 
кол опция на акции на базисен актив които вече притежава. Следната таблица показ-
ва как стойността на „Covered Call” зависи от цената на базисния актив при падеж: 

 
Таблица 1 – Стойност на Covered Call на база цената на базисния актив 

 

 ST < X ST > X 
Актив ST ST 
Кол опция 0 –(ST – X) 
Общо изплащане ST Х 

 
Първият ред на таблицата показва как базовия актив има стойност от St при 

падежа на опцията, независимо от това дали цената е над или под цената на упражня-
ване на опцията. Втория ред показва как кол опцията има стойност от нула ако цена-
та на базовия актив е под цената на упражняване на опцията. Ако базовия актив е над 
цената на упражняване на кол опцията, тогава опцията изтича в парите със стойност 
от St – X. Защото кол опцията е продадена вместо купена, изплащането се записва с 
негативен знак. Като съберем колоните ни показва брутното изплащане когато актива 
е над или под цената на упражняване при падеж. Ако цената на актива е под цената 
на упражняване, „Covered Call” позицията е има стойност St , и ако цената на актива е 
над цената на упражняване, „Covered Call” позицията има стойност Х. 

 

 
 
 

Фигура 1. Профил на изплащане на „Covered Call“ 

Брутно изплащане Нетно изплащане

Изплащане на базисен актив

0

C

X  +  C

Цена на базисен актив

X

Точка на изравняване: X + C
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Фигура 1 показва брутното изплащане за "Covered Call” позицията, пункти-
раната линия показва нетното изплащане, което включва в себе си цената която е 
получена за записаната или продадената кол опция. Както е показано на диаграмата 
брутното изплащане към „Covered Call” позицията представена от тъмната плътна 
линия е St  докато базовия актив стигне цена от Х. За базов актив цените над Х, 
брутното изплащане към „Covered Call” позицията не може да надвишава Х 
независимо колко високо се покачва цената. Пунктираната линия представлява 
цялата стойност на „Covered Call” позицията когато премията е получена като е 
продадена кол опцията, С, също е взето под внимание. Тогава можем да сравним 
общата или нетната стойност със възнаграждението от базовия актив без добавената 
опционна позиция, показана с по тънката светла линия на фигура 1. 

 

Ползата от „Covered Call” позицията възниква когато цената на базовия актив е 
под цената на упражняване, при която цялата стойност е малко по-висока от 
стойността на самия актив. Рискът от стратегията се намира когато цената на актива е 
по-висока от страйк цената, тъй като в такава ситуация „covered call” стратегията не 
участва изцяло в нарастването на пазара. Точката на изравняване или нетното възнаг-
раждение от нула възниква когато цената на актива е равна на страйк цената плюс 
цената на опцията. Същото е причината „covered call” да не осигурява безплатен 
обяд, основно в следствие крайните цени на активите, в резултат на които може да се 
окаже че за инвеститора е по-зле че реализира въпросната стратегия. 

 
Protective put. „Protective put” позиция се изгражда като се закупи пут опция, 

която е извън парите на актив, който инвеститора притежава. 
 

Таблица 2 – Стойност на Protective Put на база цената на базисния актив 
 

 ST < X ST > X 
Актив St ST 
Пут опция X – ST 0 
Общо изплащане Х S 

 
Първият ред на таблицата показва, че стойността на актива е St независимо дали 

тя се озовава под или над цената на упражняване при падежа. Вторият ред показва, че 
пут опцията има стойност от Х - St  когато актива е под цената на упражняване и е 
нула когато е над цената на упражняване. Цялото брутно изплащане се намира като 
се добави стойност във всяка една колона така, че „Protective put” позицията има 
стойност от Х когато е под цената на упражняване и St когато е над цената на упраж-
няване. 
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       Фигура 2.  Профил на изплащане на „Protective Put“ 
 
„Protective put” позицията е изобразена на фигура 2. Тънката светла линия пред-

ставлява стойността на актива в изолация, тъмната плътна линия представлява брут-
ното изплащане към пут опцията и актива. Когато цената на актива е под цената на 
упражняване, пут опцията компенсирва за ниската цена на актива така общото изпла-
щане има постоянна стойност Х. След като е отчетена първоначалната цена на опция-
та, нетното изплащане е представено от пунктираната линия. Точката на изравняване 
на „Protective put” опцията възниква когато цената на актива е равна на страйк цената 
минус цената на пут опцията. 

Както е показано на фигура 2 ползата от „Protective put” опцията възниква кога-
то актива е под цената на упражняване, където комбинацията от актив и пут опция 
има по-голяма стойност от самия актив. Когато актива е над цената на упражняване, 
нетната стойност на „Protective put” опцията има малко по-малка стойност от актива. 
„Protective put” опцията понякога се нарича застраховане на портфолиото защото пут 
опцията защитава стойността ако цената на актива падне при запазване на пазарната 
експозиция ако цената се вдигне. 

 

Straddle. „Straddle” е опционна стратегия която включва закупуването на пут и 
кол опция при дадена цена на упражняване но не включва позиция на базов актив.  

 

Таблица 3 – Стойност на Straddle на база цената на базисния актив 
 

 ST < X ST > X 
Кол опция 0 ST – X 
Пут опция X – ST 0 
Общо изплащане X – ST ST – X 

 

Кол опцията има стойност от нула когато цената на упражняване Х е по-ниска 
от цената на актива и стойност от St – Х когато цената на упражняване Х е по-висока 

Брутно изплащане Нетно изплащане

0

X

X  –  P

Цена на базисен актив

X

Точка на изравняване: X – P

Изплащане на базисен актив
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от цената на актива. Пут опцията има стойност от Х - St когато цената на упражнява-
не Х е по-ниска от цената на актива и стойност от нула когато цената на упражняване 
е по-висока от актива. Следователно общото брутно изплащане е Х - St когато цената 
на упражняване е по-ниска от цената на актива и St – Х когато цената на упражняване 
е по-висока от цената на актива. 

 

 
 

Фигура 3. Профил на изплащане на „Straddle“ 
 

Нетното изплащане на „Straddle” опцията е илюстрирано с пунктирана линия на 
фигура 3. Точките на изравняване на тази стратегия се намират включват разходите 
за кол и пут опциите и се намират от двете страни на цената на упражняване. Инвес-
титора е на печалба когато цената на актива се отдалечи от страйк цената и попадне 
извън точките на изравняване. 

С други думи ако цената на актива се покачи значително на горе или на долу, 
инвеститора реализира печалба и губи когато цената на актива не е мръднала.  
“Straddle” опцията може да се използва когато инвеститора не е сигурен за движение-
то на дадения базов актив но вярва, че настъпи голяма промяна. 

 

Bull Call Spread. „Bull Call Spread” се изгражда като се закупи кол опция с цена 
на упражняване Х1 и едновременно се продава кол опция с по-голяма цена на упраж-
няване Х2. „Bull Call Spread” опцията е по-сложна от предишните стратегии защото 
позицията включва повече от една страйк цена.  

 

Таблица 4 – Стойност на Bull Call Spread на база цената на базисния актив 

 ST < X1 X1 < ST < X2 ST > X2 
Кол опция #1 0 ST – X1 ST – X1  
Кол опция #2 0 0 – (ST – X2)  
Общо изплащане 0 ST – X1 X2 – X1 

 

Кол опция #1 е опцията с по-ниската страйк цена Х1, тя има стойност от нула 
когато базовия актив падне под страйк цената. Базовите активи, който имат по-

0 

Брутно изплащане Нетно изплащане

X 

X  –  C – P 

X

Цена на базисен актив

Точка на изравняване:
X  – C – P

Точка на изравняване: 
X +  C + P



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 235

голяма стойност от Х1 опцията е в парите и има стойност от St – X, независимо от то-
ва дали цената на актива е по-висока от Х2. Кол опция #2 е опцията която продаваме и 
тя няма стойност докато цената на актива е по-малка от Х2. Когато цената на актива е 
по-висока от Х2, изплащането за тази опция е – (St – X), където минуса пред скобите 
ни показва, че опцията е продадена. Общото изплащане към падежа е нула когато це-
ната на актива е под цената на упражняване Х1, при St – X цената на актива е между 
Х1 и Х2, и цената на актива е по-голяма от Х2 когато имаме Х2-Х1. 

 
 

Фигура 4. Профил на изплащане на „Bull Call Spread“ 
 

Брутното и нетното изплащане на “Bull Call Spread” опцията е представено гра-
фично на фигура 4. Докато цената на актива не стигне Х1, общото изплащане е нула. 
Когато цената на актива е над Х2, общото изплащане е Х2 – Х1. Между Х2 и Х1, общо-
то изплащане е диагонална линия която ги съединява.  

Пунктираната линия на фигура 4 показва нетното изплащане което включва це-
ната на опцията и цената, която е получена от продаването на опцията. Точката на 
изравняване при  “Bull Call Spread” опцията е когато цената на актива е равна на по-
ниската страйк цена Х1, плюс нетните разходи за двете опции, C1 – C2. Опцията C1 ще 
е по-скъпа от C2 защото има по-ниска цена на упражняване. Следователно, загубата е 
лимитирана ако цената на актива падне, но печалбата също е лимитирана ако цената 
на актива се покачи. Тази „Spread” опция е „възходяща“ в смисъла, че високото из-
плащане възниква когато цената на актива се е покачила. 

 

2. Заключение 
Опциите са много разнообразен финансов инструмент, който може да се из-

ползва с финансови активи, валутни курсове, лихвени проценти, реални активи и др. 
Посочените стратегии в доклада са едни от основните стратегии които трябва да поз-
нават. Има многобройни видове стратегии, при правилното им използване може да се 
реализира печалба а при неправилно използване могат да реализират загуба. 
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Abstract: In this work photovoltaics research is conducted via data received from the 
FRONIUS sensors via the QMeteoLogger application. The process includes data management, 
dynamic visualization, and saved atmospheric emission calculation.  
 

Key words: photovoltaic systems, databases, data management, emissions. 
 
 
Въведение 

 

БСУ разполага с фотоволтаична централа, оборудвана с метеорологична стан-
ция. Основните елементи на станцията са: 

 Захранващ блок – 12V DC, 1 А; 
 Модул за съхранение на данни – Fronius Datalogger Web. Този модул съх-

ранява данните, постъпили от сензорите, служи за връзка с компютър и пре-
дава данни към Fronius Solar.Web порталът. Връзката между модула за съх-
ранение на данни и модула за сензорите е серийна тип RS-232. Модулът 
предава данни в реално време и архивира данни на всеки 5 минути. Капа-
цитетът на паметта е 16 MB (4096 дни);  

 Модул за свързване на сензори – Fronius Sensor Box. Този модул служи за 
свързване на сензори към него и транслирането на данните получени от тях, 
след което ги предава на Fronis Datalogger Web за съхранение. Има въз-
можност за свързване на: два входа за температурни сензори; един вход за 
сензор за вятър; два цифрови входа; един вход за сензор за слънчева ра-
диация; 

 Сензор за скорост на вятъра – Fronius Wind speed Sensor. Сензорът за 
измерване скоростта на вятъра е с голяма точност и в надежден корпус, 
издръжлив на лоши метеорологични условия. Монтира се на открито място, 
като в близост няма предмети/уреди и др. които да го повредят. Тип на сен-
зора – Анемометър; околна температура -20°C÷+60°C; максимална дължина 
на кабела 30 m; 
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 Сензор за околна температура – Fronius Ambient temperature Sensor, PT1000 
(Фиг. 1). Сензорът има стоманена обшивка и това му позволява да издържа 
на лоши метеорологични условия. 
Монтира се на място, което не е изложено на директна слънчева светлина; 

 Сензор за слънчева радиация – Fronius Irradiation Sensor (Фиг. 1). В повечето 
случаи се монтира на конструкцията, на която са разположени соларните 
панели, за да има същия ъгъл на наклона, като на соларните панели. Тип 
сензор – монокристален силициев, работно напрежение – около 70mV при 
1000 W/m2, околна температура -40°C до +85°C.  
 
 

Фиг. 1 
 

С цел събиране и мениджмънт на данни от метеорологичната станция на 
Бургаския свободен университет бе разработен програмен пакет „Метео“.  

 
I. Създаване на програмно осигуряване на метео системата с цел оптимизиране 
на работата с получената информация 

 

С оглед на подобряване на работата, свързана с обработката на получените дан-
ни от датчиците на метеорологичната система, бяха поставени за разрешаване след-
ните задачи: 

 Улеснено експортиране на Excel файл от база данни. Целият избран период 
се конвертира в Excel файл с цел по-нататъшна експоатация и редакция, като 
се добави възможност за добавяне на графика към файла; 

 Осигуряване на гъвкав обхват на входните данни – възможност да се зареди 
произволен период с данни без значение дали е седмица, месец или повече;  

 Възможност за графично изобразяване на избран времеви период с добавяне 
на възможност за построяване на диаграми на данните от база данни. Обхва-
та на данните за графиката може да е дни, месеци или години. 

 Дълготрайно съхранение на голяма база данни, осигуряване на голям капа-
цитет за съхранение за 30 години, при положение че се добавя нов запис на 
всеки 5 минути; 

 Подаване на информация за спестени емисии от вредни атмосферни газове в 
резултат на производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. 
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1.1. Разработка на програмно осигуряване QMeteoLogger 
 

Създадена е програма QMeteoLogger, която периодично чете състоянието от 
датчиците и записва данните в една или повече бази данни – това са Access и MySQL.  

Тя е основния инструмент за записване на данни. Програмата извежда прозорец, 
от който се виждат въведените първични данни от метеосистемата.  

 

 
Фиг. 2. Основен изглед на QmeteoLogger 

 

 
Фиг. 3. Основен алгоритъм на QmeteoLogger 
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Програмата изчислява и спестените вредни емисии и ги въвежда в двете бази от 
данни. Използването на две бази данни цели съхраняване на информация при проб-
лем с една от тях. 

На Фиг. 3 е показан алгоритъма на създадената програма. Първият блок (1) 
реализира свързване на дейта логера кам QMeteoLogger. За целта става преобразува-
не на данните за програмата от текстов във формат, подходящ за база данни – създа-
ват се таблици с колони време/стойност. Това се реалзира с 2-ри блок (2). Третият 
блок (3) записва в базите данни. Цялата схема /алгоритъм/ се повтаря периодично на 
пет минути. 

Връзката с локалната Access БД се осъществява с използването на Open 
Database Connectivity (ODBC) драйвера и OLE DB интерфейса за JET съхранение 
(стандартни за ОС WINDOWS). Главната база данни е на локален MySQL сървър в 
БСУ, резервната е локална Access база данни. Съществува и трета Microsoft Server 
база данни на отдалечен Azure сървър. 

 

Програмата има следните функции: 
 Автоматично стартиране и записване на информация от датчиците. Програ-

мата име възможност да се стартира на заден фон заедно с машината, на коя-
то е инсталирана; 

 Преносимост. Програмата няма външни зависимости или нужда от допълни-
телни системни права и може да функционира на почти всеки компютър на 
Windows ОС с 32 или 64 битов процесор. 

 Записване в три бази данни. Първата е локална Access база данни, втората е 
локална MySQL база данни, а третата е отдалечена Microsoft Server база 
данни; 

 Автоматично резервно копие на данните в Google Drive. По подразбиране се 
прави резервно копие на Access базата данни на всеки 7 дни. 

 

1.2.  Създаване на програма Meteo.Logger.AccessViewer и 
Meteo.Logger.MySQLViewer 

 

 
 

Фиг. 4. Основен алгоритъм на Meteo.Logger.AccessViewer 
 и Meteo.Logger.MySQLViewer 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 240

Тази програма осъществява достъп до архивираните стойности в базите данни и 
позволява извеждане на стойности на параметрите от метео станцията в самата прог-
рама и в Excel файл.  

Тази програма извежда и графики за наблюдаваните параметри за определени 
периоди от време. Възможно е и записване на данните в Access бази данни. Добавен е 
линк за изтегляне на резервно копие на Access базата данни. 

На Фиг. 4 е показан алгоритъма на Meteo.Logger.AccessViewer и 
Meteo.Logger.MySQLViewer. Разликата между AccessViewer и MySQLViewer е един-
ствено в типа база даннни, която отварят. 

 

Описанието на алгоритъма включва: 
 Създаване на нова база данни, като се  използват съществуващите. 

Всеки отворен период от база данни може да се запише като нова Access база 
данни; 

 Отваряне на база данни. Процесът на отваряне се осъществява с използване 
на Open Database Connectivity (ODBC) драйвера и OLE DB интерфейса за 
JET съхранение. Отворените Access таблици се съхраняват в оперативната 
памет. Това позволява тяхната бърза по-нататъшна манипулация преди да 
бъдат записани в базата данни. За MySQLViewer се използва MySQL драй-
вер; 

 
Фиг. 5. Изменение на слънчевата радиация за период от няколко дни 

 
 Изобразяване на период от база данни. Периодъта се  зарежда в паметта и 

след това се изобразява в табличен вид. След този процес данните може да се 
запишат в нова база данни или Excel файл; 

 Записване на период в Excel файл. Данните от базата данни могат да се за-
пишат в Excel файл, който е удобен за всякакъв тип редакция. Създадена е 
допълнителна възможност за добавяне на графики в Excel файла; 
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 Записване на период в нова Access база данни. Това позволява създаването 
на няколко по-малки работни бази данни от една голяма. Би могла да се из-
ползва за други цели на обработка на получената информация; 

 Теглене на последното резервно копие на Access база данни от Google 
Drive. Тази функция позволява на всеки с помощта на AccessViewer да из-
тегли последното резервно копие на базата данни;  

 Извеждане на графика за избрания период. Създадена е възможност да се 
изобразяват изменения на наблюдаваните параметри за години, месеци или 
дни (Фиг. 5). Генерира се графика от таблицата, която е избрана при издаване 
на командата за изобразяване на период. Препоръчително е преди да се гене-
рира графика базата данни да се запише; 

 Извеждане на комплексна графика. Добавена е възможност да се създаде 
комплексна графика за избрани периоди от време и таблици с данни (Фиг. 6).  

 

 
Фиг. 6. Изменение на производството на електроенергия за период от няколко дни в 

зависимост от стойностите на слънчевата радиация 
 

 
II. Определяне и визуализация на спестени вредни емисии при използване на 

възобновяем източник на енергия (ВИЕ) 
 

Енергията, генерирана от ВЕИ с помощта на фотоволтаични панели се приема 
за екологично чиста. Сградата на БСУ разполага със собствена фотоволтаична систе-
ма. Поради това тя може да бъде сертифицирана с бял сертификат. Този документ 
удостоверява намаляване на енергийна консумация, което е постигнато от предприя-
тия (енергийни производители, снабдители или дистрибутори) на енергийния пазар. 
В повечето приложения, белите сертификати са търгуеми. Във връзка с пряко свърза-
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ната концепция за „търговия с емисии” този серитфикат трябва да гарантира, че об-
щата цел за икономии на енергия е постигната.  

Всички, които изпълняват мерки за енергийна ефективност, като предприятия, 
жилищни сгради или отделни домакинства могат да получат такъв сертификат. Идея-
та е да се ускори процеса на използване на възобновяеми източници на енергия и да 
се намали дела на тези производства, които замърсяват атмосферата – например ТЕЦ - 
овете  на легнитни въглища. 

Емисионние фактори са коефициенти, които определят количеството емисии за 
единица дейност. Примери за такива фактори са: количеството СО2, отделяно на 
МWh при консумация на петролни горива [t CO2/MWгориво], при консумация на 
електроенергия [t CO2/MW електроенергия] или при консумация на топлинна енергия 
[t CO2/MW топлина]. „Стандартните“ емисионни фактори, определени от IPCC 
(Междуправителствен панел по изменение на климата) покриват всички емисии на 
СО2, дължащи се на електропотребление -– изгаряне на горива за производство на 
електроенергия, топлинна енергия, енергия за охлаждане. Те се базират на въглерод-
ното съдържание на всеки тип гориво, на база на което се определят емисиите на 
парникови газове. Въглеродният диоксид е най-важният парников газ. Въздействието 
на топлинната енергия на всички ПГ се сравнява с въздействието на СО2 и се обозна-
чава като СО2 еквивалент (CO2 - екв.). 

Определянето на спестените емисии на парниковите газове от производство на 
електоренергия от ТЕЦ на легнитни въглища става с използването на зависимостта: 

 

(1)           2. /1000pr iЕ Q f kgCO   
 

Където: 
 Qpr – спестена електроенергия от възобновяем енергиен източник (в 

частност – фотоволтаични панели) (kW/h) ; 
 fi – еталонна стойност на коефицента на екологичен еквивалент на енерго-

ресурси и енергия (gCO2/kWh). За електроенергия fi = 683 gCO2/kWh. За 
азотния оксид fi = 0,0007 gNOx/kWh, а за серния –  fi = 0,0035 gSO2/kWh. 

 

Като пример: за месец септември 2016 г. спестените емисии от работата на 
фотоволтаичната централа на БСУ са: E = (1261,79 * 683 ) / 1000 = 86,6 (kg CO2).  

 
 

IV. Създаване на програма за определяне и визуализация на спестени вредни 
емисии 

 

За да могат да се  определят и визуализират спестените емисии при произвоства 
на електроенергия с възобновяем източник са създадоха уеб услуги за метео данни 
(Фиг. 8). Сървърният софтуер е написан на ServiceStack (софтуерен пакет за С#) и се 
изпълнява в сървъра на БСУ.  

Написаните услуги четат базата данни и връщат посочения в заявката обхват и 
тип данни. Това включва архивни и текущи данни от сензорите и данни за спестени 
вредни емисии. 

Поради липсата на отворен порт към сървъра (липса на директен достъп до 
сървърната машина) се използва тунелиращата услига ngrok (готов продукт, достъ-
пен в интернет), която автоматично отпада при наличието на такъв. 

На фиг. 7 е показан основния алгоритъм на уеб услугите. На фиг. 8 са изведени 
архивни данни за производството на електроенергия от фотоволтаичните панели от 
24 март 2017 г. 
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Фиг. 7. Алгоритъм на уеб услугите 
 

 

 
Фиг. 8. Архивни данни за спестени вредни емисии и графика спрямо производството 

на електроенергия от фотоволтаични панели 
 
 

V. Създаване на мобилно приложеиие за визуализация на данни в реално 
време – MeteoRealtimeApp. 

 
С цел повишаване на възможностите за получаване на информация бе разрабо-

тено приложение, което извлича данни в реално време от датчиците, като използва 
FTP сървър за посредник (Фиг. 9).  



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 244

Данните са в текстов формат. Приложението е налично за Windows, Linux и 
Android. 

 
Фиг. 9 

 
 

 
 

Приложението може да бъде изтеглено от 
https://drive.google.com/drive/folders/0B91y9BgbFvnRSnFxM0tSU2lEbkE. Метео - 
сървърът чете данни от метеорологичната система и ги качва в FTP сървъра (Фиг. 10). 
Програмата чете текстови данни от FTP сървъра, декодира и визуализира (Фиг. 11).  

 
V.   Създаване на уеб сайт на метеорологичната станция на БСУ 

 

Създаден е уеб сайт с помощта  на ASP.NET пакета за уеб страницата и C# за 
част от сървърния компонент (Фиг. 12).  

ASP.NET пакетът е достъпен за студентите безплатно през портала Dreemspark.  

Фиг. 10. Алгоритъм  
на сървърния компонент 

Фиг. 11. Алгоритъм на 
клиентския компонент 
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С помощта на този пакет се вземат данните от метео станцията, съхранени в 
база данни, намираща се в сървър на Microsoft. Тези данни се изпращат към графич-
ния интерфейс на сайта. За създаване на сайта е използван Bootstrap – програмен 
продукт за стилизиране на сайтове на база HTML/CSS. Сайтът е наличен на адреса 
http://bsmeteo.azurewebsites.net/index.aspx. 

 

Фиг. 12. Основен изглед на уеб сайта 
 

Уеб страницата поддържа следните функции: 
 Извежда текущи данни за температура на въздуха, скорост на вятъра, слънче-

ва радиация и производство на електроенергия; 
 Извежда текущи данни за спестени емисии въглороден диоксид, серен диок-
сид и азотни оксиди при производството на електроенергия с фотоволтаич-
ната централа. 

 
Изводи 

 

Създадените  програмни приложения за получаване, обработка, визуализация и 
архивиране на данни, получени от метеорологичната станция на БСУ, както и за из-
числяване и визуализация на спестените вредни емисии от парникови газове при ра-
бота на фотоволтаичната централа са една добра възможност за използване на съвре-
менните информационни технологии в образователния процес. 
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Abstract: Information security and user data protection are key areas in the contemporary 
highly connected network environment. The present paper presents an application 
examining the possible security breaches and identity theft in Windows-based systems. 
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1. Въведение 
В днешно време интернета е най-големият инструмент за обмяна на информа-

ция, който е свободно достъпен за човека. Това е глобална система от компютърни 
мрежи, която позволява трансфера на информация под формата на уеб страници, 
електронни пощи и други услуги за съобщения между потребителите в различни точ-
ки на света. Преди 1990 година това беше място само за хора които разбират от ин-
тернет технологии като преподаватели и изследователи. Цената на персоналните 
компютри и мрежовата инфраструктура е спаднала драматично и това намаляване 
позволява на интернета да стане всекидневен компонент от живота ни. 

Тази глобална култура за пренасищане има позитивни и отрицателни последст-
вия; характеристиките и капацитета които правят интернета толкова хубав ин-
струмент го правят и едновременно оръжие за унищожаване. От позитивната страна, 
всички индивиди имат достъп до информация и комуникират по начини които никога 
до сега не са били възможни. Ако погледнем през негативната страна, тази глобали-
зация на единен информационен обмен довежда до повишаване на криминалните 
действия в нашият кибер свят. 

Ботнет е сравнотелно млад в категорията на Malware, но еволюцията през която 
минават и използването им се увеличава постоянно. Те са динамична и постоянно 
изменяща заплаха. Постоянно се променят още от тяхното първо създаване когато се 
използваха в IRC (Internet Relay Chat) за поддръжка на канали и сървъри. 

Ботнет е мрежа от ботове, която използва ресурсите на потребителският компю-
тър за злонамерени цели. Обикновенно ботнета се управлява само от един човек. 
Ботнета инфектира други компютри използвайки злонамерени техники известни за 
тези вируси.  

За различка от другите вируси които работят самостоятелно, ботнета получява 
команди от своят сървър и след всички започват координирана атака. Атака от вида 
distributed denial of service (DDoS), се осъществява като всички ботове посетят една и 
съща страница (през няколко секунди), благодарение на това действие сървъра на 
страницата се пренатоварва. Това кара легитимните искания да видят сайта невъз-
можни и слагат допълнителен товар на сървъра.  

Криминалните техники на ботнета биват: измама с кликове (Google Ads и т.н.), 
denial of service, крадене на самоличност, спам атаки и други. 
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Корпорации, индивидуални хора, правителства всички сме заплашени от потен-
циалната атака на ботнет. Индивидуалните хора са под постоянен риск, тъй като 
хакерите активно търсят информация като кредитни карти, ЕГН, банкови сметки, 
потребителски имена и пароли и друга лична информация. Обикновенно хората 
пращат тази информация когато си купуват нещо онлайн. Бота който е инсталиран на 
компютъра ще засече всички натиснати клавиши и ще изпрати тази информация на 
своят сървър за управление. Тъй като обикновенният потребител не е осъзнал, че има 
вирус на своя компютър той продължява да си поръчва неща онлайн, а хакера събира 
тази информация за да може по-късно да я използва. Корпорациите също са под този 
риск тъй като те имат база от данни, която е изключително важна за фирмата. Също 
така компаниите могат да станат жертва и на DDoS атака, която ако е успешна може 
да доведе до сериозни финансови последици. 

В момента има изместване на структурата на ботнета от централизирана (C&C 
Server) към децентралицирана (P2P), целта е да се намали шанса да разрушиш един 
ботнет. 
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2. Еволюция 
Предишните видове злонамерен софтуер бяха просто за показване на сила сред 

другите хакери или ги използваха за директна атака към някоя компания, само че с 
ботнета не е така. Ботнета е нелегална машина за пари. Единственият начин да спреш 
ботнет е като цената на положениете усилия е по-малка от тази на ботнета. Това не е 
лесна задача тъй като новите ботнетове също се възползват от новите технологии. 

Доста вероятно е ботнет операторите да започнат да имплементират нови техни-
ки, които намаляват шанса за тяхното откриване. В резултат на това бъдещите ботнет 
генерации ще имат по-добро криптиране на техните връзки за да могат да бъдат си-
гурни, че командите пратени към тях са от хакера а не някой друг. Бъдещите ботнет 
мрежи ще имат по-добри stealth функции както и намаляването на броя ботовете в 
един ботнет и копиране на интернет трафик за да изглеждат като обикновен потреби-
тел. Нека да не забравяме, че и малките ботнет мрежи също могат да създадат големи 
проблеми на потребителите и фирмите.  

 
3. Разработено приложение 
Програмата, която аз съм създал има следните възможности: 
1. Записва всички натискания на клавиши (както и клавиатури със допъл-

нителни бутони). 
2. Създава нов запис на интервал от време. 
3. Използва Windows Hook вместо GetAsyncKeyState функцията за да бъде с 

пъти по лека на процесора и по-трудна за улавяне. 
4. При запис на нов файл автоматично старият се качва на външен ftp сървър с 

датата на записване и час като име. 
5. Прави screenshot на работният плот на потребителят и се качва на външен ftp 

сървър. 
6. Взима информация за ОС на потребителят и програмите които той използва. 
7. Функция за атака (ping attack). 
8. Взимане на потребителските имена и пароли от Google Chrome и FireFox. 
9. Ако приложението е създадено като конзолно има функция прозореца да 

бъде скрит от потребителят. 
 
По-важни част от кода: 

bool ScreenCapture(int x, int y, int width, int height, char *filename){ 
  HDC hDc = CreateCompatibleDC(0); 
  HBITMAP hBmp = CreateCompatibleBitmap(GetDC(0), width, height); 
  SelectObject(hDc, hBmp); 
  BitBlt(hDc, 0, 0, width, height, GetDC(0), x, y, SRCCOPY); 
  BitmapToJpg(hBmp, width, height); 
  DeleteObject(hBmp); 
  return true; 
} 
 
int screenshot() { 
  GdiplusStartupInput gdiplusStartupInput; 
  ULONG_PTR gdiplusToken; 
  GdiplusStartup(&gdiplusToken, &gdiplusStartupInput, NULL); 
 

  int x1 = 0; 
  int y1 = 0; 
  int x2 = GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN); 
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  int y2 = GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN); 
  ScreenCapture(x1, y1, x2 ‐ x1, y2 ‐ y1, "screen.png"); 
 

  GdiplusShutdown(gdiplusToken); 
 
  return 0; 

} 

 
 

void OSver() { 
  if (IsWindows8Point1OrGreater()){ 
    printf("\nOperating System:   Windows 8.1 Or Greater\n"); 
  } 
  else if (IsWindows8OrGreater()){ 
    printf("\nOperating System:   Windows 8\n"); 
  } 
  else if (IsWindows7SP1OrGreater())  { 
    printf("\nOperating System:   Windows 7 SP1\n"); 
  } 
  else if (IsWindows7OrGreater()){ 
    printf("\nOperating System:   Windows 7\n"); 
  } 
  else if (IsWindowsVistaSP2OrGreater()){ 
    printf("\nOperating System:   Windows Vista SP2\n"); 
  } 
  else if (IsWindowsVistaSP1OrGreater()){ 
    printf("\nOperating System:   Windows Vista SP1\n"); 
  } 
  else if (IsWindowsVistaOrGreater()){ 
    printf("\nOperating System:   Windows Vista\n"); 
  } 
  else if (IsWindowsXPSP3OrGreater()){ 
    printf("\nOperating System:   Windows XP SP3\n"); 
  } 
  else if (IsWindowsXPSP2OrGreater()){ 
    printf("\nOperating System:   Windows XP SP2\n"); 
  } 
  else if (IsWindowsXPSP1OrGreater()){ 
    printf("\nOperating System:   Windows XP SP1\n"); 
  } 
  else if (IsWindowsXPOrGreater()){ 
    printf("\nOperating System:   Windows XP\n"); 
  } 
  else if (IsWindowsServer()) { 
    printf("\nOperating System:   Windows Server\n"); 
  } 
  else 
  { 
    printf("\nOperating System:   Uknown client\n"); 
  } 

} 
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Примерен лог файл: 

 
 

Хората, които инсталират кийлогъри (keylogger) са заинтересовани от вашата 
информация . След като те я имат, те могат да откраднат самоличността на 
потребителят и съсипе кредитният му рейтинг, който след това може да отнеме 
години и пари, за да изчисти името си. Хората също могат да инсталират тези 
устройства с цел търговски или държавен шпионаж да откраднат плановете на друго 
дружество за нов продукт. 
 

Примерна снимка на администраторска конзола на един бот  

 

Снимка на извлечена информация (потребителско име и парола) от Google Chrome 
(паролите са махнати): 
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3.1   Описание 
Използвана е разработна среда (IDE) Visual Studio 2016 (линк) и Code::Blocks 

(линк) за създаването на бота под езиците C и C++, които са тесвани и работят само 
под операционната система Windows (линк). Приложението използва само една 
допълнителна библиотека libcurl (линк) за C++. Mоже да се наложи да изтеглите и 
SQLite библиотека (линк), но в повечето случаи вече я имате поради факта, че 
вашите браузъри я използват за складиране и криптиране на личната ви информация 
и тя се намира на компютъра на ви. Ботовете използват централизирана структура и 
се свързват към един сървър който реално е три физически компютъра използвайки 
Debian 8 Jessie (линк) операционна система. Когато за първи път бот се свърже към 
сървъра той му пуска заявка да му каже своето име (бота сам си го генирира), IP 
адрес и операционна система и нейната версия, ако бота преди това е комуникирал 
със сървъра той ще му каже какво му е името и ще му даде достъп за да може да 
вижда бъдещи команди. След тази заявка първият сървър който има инсталиран 
nginx (линк), php7.1+php-fpm (линк) подава заявка към вторият сървър който има 
инсталирана база от данни MariaDB (линк) записва му информацията и след това му 
дава достъп до страница на php (сървър1), която я проверява през X минути за да 
види дали има нова команда за изпълняване.  

Комуникацията между бот и сървър се осъществява само чрез SSL/TSL 
протоколите (линк) за допълнителна сигурност. Генерация на собствен безплатен 
сертификат може да стане чрез инсталиране и конфигуриране на Let’s Encrypt (линк). 
Инсталационният файл на бота е много малък (няколко мегабайта) и има нужда от 
администраторски права! (Не може да премине през User Account Control ако не сте 
му дали права.) Бота не се засича като вирус от Windows Defender под Windows 10, 
един от факторите е че използвам много от функциите на Windows взимайки 
информация от документацията на Microsoft за Windows API (линк). Бота почти не се 
отразява на процесора когато записва информация в реално време, тестван е на 
процесор Intel i5 3500k (4 ядрен среден клас) с гигабитова оптична интернет връзка. 

 
3.2   Спецификация на сървърите 
 

Сървър 1 
 Твърд диск: 400 GB 
 РАМ памет: 2x2 GB 
 Процесор: Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz 
 ОС: Debian 8 Jessie 
 Софтуер: Nginx, PHP7.1+php-fpm, Pure-FTPd, OpenSSH 
 Роля: Всички ботове се свързват към него и изпращат своите заявки и/или 

файлове с логове (за складиране) както и чакат за бъдещи команди от адми-
нистратора. 

 
Сървър 2 
 Твърд диск: 2x80 GB 
 РАМ памет: 1x2 GB 
 Процесор: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz 
 ОС: Debian 8 Jessie 
 Софтуер: MariaDB 
 Роля: Складирана информацията която пращат ботовете като IP адрес, мосто-

положение, версия на операционната система и др.. 
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Сървър 3 
 Твърд диск: 1x320 GB, 2x80 GB 
 РАМ памет: 2x1 GB 
 Процесор: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz 
 ОС: Debian 8 Jessie 
 Софтуер: Rsync, OpenSSH 
 Роля: Този сървър се използва с цел подсигуряване от загуба на информа-

цията на сървър1 и сървър2. През 6 часа сървъра използвайки Rsync (линк) и 
SSH (линк) ще се свърже със сървър1 и сървър2 ще копира всичката им ин-
формация и след това ще я запише на своите твърди дискове. 

 
4. Заключение 
Разработеното приложение може да се използва при тестване на сигурността на 

компютърни системи (penetration testing), при изследване на уязвимости в използва-
ния софтуер, прогнозиране на възможни заплахи и оценка на риска по отношение на 
информационната сигурност. 

Съвременните широко използвани ОС са уязвими за атаки, предизвикани от бот 
мрежи. Необходимо е да бъде провеждано обучение на потребителите, както и да се 
провеждат по-нататъшни изследвания на уязвимостите на популярните ОС и прило-
жен софтуер. 
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Abstract: Nowadays conflicts are everywhere around us. The business climate in Bulgaria 
is disadvantageous anyway. For that reason, providing the managers with some helpful 
conflict resolution techniques would reduce the negative effect and the obstacles that exist 
to the companies. In addition, less conflicts in one organization, means healthier workplace 
and happier employees. 
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„Да се започне война е лесно, а да се завърши – трудно.“ 
Еразъм Ротердамски (1469-1536) 
нидерландски мъдрец и философ 

 
Конфликтите са една от естествено присъщите съставки на човешкия живот, 

тъй като тяхната поява се приема за нормално и почти неизбежно явление  навсякъде, 
където присъстват заедно група индивиди с различни: очаквания, цели, образовате-
лен ценз, професионален (и/или житейски) опит, културни особености, ценности и 
т.н.  

От опит знаем, че една конфликтна ситуация засяга всичко в нас – нашите чув-
ства, мисли и пр. Освен това, конфликтите протичат на всички възможни равнища – 
вътре в нас, между членовете на семейството или между хората в една организация, 
между държави и нации, между различни религии, култури и цели цивилизации. Този 
всеобхватен мащаб, обуславящ конфликтите, предполага силен интерес от страна на 
индивидите към това да изследват, прогнозират, предотвратяват и преодоляват кон-
фликтите, т.е. наблюдава се стремеж към тяхното управляване. 

В настоящите условия, голяма част от конфликтите са се превърнали в глобални 
въпроси (като напр. тероризмът и бежанските групи), а към тяхното преодоляване са 
насочени усилията на множество международни структури (ООН, ЕС, УНИЦЕФ и 
др.). Предвид сложността на подобни междуетнически, религиозни и други деструк-
тивни конфликти, настоящата разработка има за цел да разгледа само конфликтите, 
възникващи на ниво организация, като предлага някои техники, прилагани за управ-
ление на конфликти  във фирма „Боянов-ВТ“ ЕООД. Някои автори включват тези 
конфликти към категориите трудови или икономически конфликти, като ние ще си 
позволим да ги обособим самостоятелно под наименованието „организационни“ или 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 254

„конфликти на работното място“. В допълнение, нуждата от препоръки към менид-
жърите за това как ефективно да управляват разрешаването на конфликтните ситуа-
ции и да извличат положителния ефект от поредното противоречие, е основана на 
тенденцията, че бизнес климатът в България е по-скоро неблагоприятен. Следовател-
но, прилагането на техники за ефективното управление на конфликтите би предоста-
вило възможност на мениджмънта да насочи вниманието си към проблеми и пречки, 
които стоят пред фирмата.  

* * * 
 
Основни теоретични постановки 

В настоящата част ще бъдат разгледани някои от основните понятия, използва-
ни в разработката и необходимата теоретична база. На първо място, следва да бъде 
дефинирана същността на понятието конфликт. Понятието конфликт в научната ли-
тература не се приема еднозначно. След преглед на основните характеристики на 
конфликта, предложени от различни автори, проф. д.ик.н. инж. Димитър Димитров 
извежда следното определение: „Конфликтът е форма на проявление на противоре-
чията – универсален и вечен човешки и обществен феномен, базиран на динамично-
то взаимодействие между най-малко две противоборстващи страни, причинен от 
различни интереси, потребности, цели, ценности, мнения и недостиг на ресурси, в 
който се използват средства от най-различно естество за достигане на целите и 
удовлетворяване на интересите, завършващ с победа, поражение, компромис или 
взаимоприемливо решение“. [3] 

Управлението е такава област, при която за всяко явление или процес могат да 
бъдат обособени множество групи фактори и причини. Подобна неопределеност и 
многозначност се наблюдава и при обособяването на предпоставките за конфлик-
та. Съответно, едната група предпоставки са разгледани от субективните теории, 
които свързват причините за конфликта с индивидуалните личностни различия (тем-
перамент, познавателен стил, ценностна ориентация и др.) и груповото трудово пове-
дение. От друга страна, последователите на обективните теории търсят причините за 
конфликта извън субективното, т.е. причините са външни за субекта, например кон-
фликтът може да бъде проявление на несъвместими или нееднакви интереси на стра-
ните, а също и на обективно съществуващите социални противоречия, защото „къде-
то има цели, там често има и противоречия“. [1] 

 

Причинността и развитието на конфликта се изразяват чрез следните елементи: 
1) Противоречие, което е обективна причина за конфликта (източник на кон-

фликта); 
2) Субектите и социалните групи, съответно носители на това противоречие; 
3) Ресурсите, становищата или благата – конкретен повод за конфликтното 

взаимодействие; 
4) Активни действия от страна на субектите в конфликта. [3] 
 

Както споменахме във въвеждащата част, акцентът на настоящата разработка е 
поставен върху организационните конфликти, като изборът съвсем не е случаен. 
На първо място, някои автори го възприемат като основен вид конфликт изобщо. 
Така например според Д. Димитров този вид конфликт „отразява сблъсъка на про-
тиворечиви интереси между отделни индивиди или групи по повод на разпределяне-
то на дефицитни ресурси в сферата на трудовия процес, на трудовите отношения, 
пронизващи човешките дейности и водещи до конфликтни ситуации, той може да 
се определи като „сърцевина“ на всеки конфликт“. [3] От друга страна, обаче стои 
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допускането, че предотвратяването и правилното разрешаване на конфликтите вътре 
в организацията, би било от голяма полза за добрия социално-психологически климат 
в организацията и за мениджмънта като цяло. В контекста на организационния кон-
фликт могат да бъдат изброени многобройни и разнообразни причини, които да го 
провокират. Като по-съществени такива теорията обособява следните: ниско равнище 
на работната заплата на заетите в дадена организация; нередовно изплащане на 
отработеното трудово възнаграждение или не изплащане изобщо на работни заплати 
(във връзка с това съвсем наскоро се излъчи репортаж по повод на куриерска фирма 
„Стар пост“, която не плаща заплати на своите служители в цялата страна); нездраво-
словни и/или липса на безопасни условия на труд; прикриване или непредставяне на 
информация от работодателя към подчинените; личностна несъвместимост между 
заетите в дадена организация и др. 

Следващото понятие при разглеждането на проблема, е структурата на кон-
фликта, дефинирана като „съвкупност от устойчивите му отношения и връзки, 
които го отличават от всички други явления на обществения живот и са взаимо-
свързани в цялостна система и динамичен процес“. [3] 

Приемайки, че фокусът на разглеждания проблем е ефективното управление на 
конфликтите, което в някои ситуации се свежда до тяхното предотвратяване. „Пре-
дотвратяването на конфликтите представлява целенасочена управленска дейност, 
насочена към субектите на конфликтното взаимодействие, която започва в скри-
тия етап на конфликтите, с цел недопускане на конфликтно противоборство.“ [3] 
 
Управление на конфликтите по примера на фирма „Боянов-ВТ“ ЕООД 

В текущата част са разгледани някои конкретни ситуации, демонстриращи реал-
ни конфликти и приложените техники за тяхното ефективно разрешаване.  

 

Фирма „Боянов-ВТ“ е малка фирма с персонал под 10 души, специализирана в 
производството на зърнени култури. При провеждането на предварителна среща със 
служителите на фирмата, поискахме да споделят основните причини за повечето кон-
фликти на работното място, а именно:  

 Липса на комуникация или непълна комуникация при поставянето на зада-
чите и това, което се върши; 

 Шефове, които не знаят какво говорят; 
 Колеги, които не желаят да изпълняват други задачи, освен ясно упомена-

тите в длъжностната им характеристика или обичайните им ежедневни 
задължения; 

 Шефове, които не умеят/не желаят да изслушват; 
 Несправедливи обвинения или критика, без да бъде предоставена възмож-

ност за защита или обяснение. 
 

От позицията на управляващите, като водещи конфликтни причини бяха посо-
чени следните: 

 Неизпълнение на работните задължения или неудовлетворяващо изпълне-
ние (например, когато дадена работа не е достатъчно качествено извършена); 

 Нереалистични очаквания; 
 Неспазване на крайни срокове и не информиране от страна на служители-

те, че не са свършили работата навреме; 
 Ситуации, при които хората поставят на първо място личния си живот 

(например водят продължителни лични разговори през работно време); 
 Хора, които смятат, че дадена работа е под достойнството им; 
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 Служители, които оставят работата до където е, когато дойде края на ра-
ботния ден, независимо дали имат конкретен проблем за спешно разреша-
ване например); 

 Служители, които не желаят да изпълняват други задачи, освен ясно упо-
менатите в длъжностната им характеристика или обичайните им ежед-
невни задължения; 

 Служители, които позволяват на дребнави разправии да влияят на тяхната 
работа; 

 Несъвместимост в характерите на служителите във фирмата. 
 

Посочените причини за конфликти от гледна точка на служители и мениджъри 
ни дава основание да направим следните обобщения: 

Първо, наблюдава се преплитане на причини, както със субективен, така и от 
обективен характер. Същевременно, някои от изброените причини, като например 
липсата на комуникация, несъвместимостта на характерите на служителите във фир-
мата и други разкриват и някои по-дълбоки проблеми, надхвърлящи границите на 
конфликтите във фирмата. 

Второ,  тези проблеми насочват към слабости в управлението, т.е. тесните места 
на мениджмънта, поради което по-нататък в текста ще бъдат направени някои препо-
ръки към мениджъра на „Боянов-ВТ“, както и към управленските органи като цяло 
във връзка с тяхната по-ефективна роля. 

След обособените предпоставки, водещи до конфликтна ситуация, ще разгледа-
ме и конкретен  пример за конфликт, породен между членовете на работна група, 
сформирана за конкретна дейност във фирма „Боянов-ВТ“. Тъй като групата до сега 
не е работила заедно, то мениджърът подбира хората на база притежаваните от тях 
индивидуални способности и квалификация. Определяйки задачите и сроковете за 
изпълнение към своите служители, мениджърът е сигурен, че те ще справят, и съот-
ветно  се оттегля. Обаче, какво се случва в негово отсъствие?  В тази ситуация служи-
телите попадат в конфликт по между си, поради нежеланието им или неумението им 
за работа в екип. От особена важност тук се явява бързата намеса и умението на 
мениджъра за овладяване на създалата се конфликтна ситуацията. Появяват се греш-
ки на мениджъра, тъй като не е поставил конкретни задачи на всеки един от члено-
вете на екипа. По този начин със своето бездействие (или погрешно действие, ако 
приемем за погрешно поставянето на задачи на ниво екип), ръководителят е доприне-
съл за появата на конфликт, който възпрепятства работния процес. В тази връзка е 
необходимо мениджърът да осъзнае, че „няма смисъл да се обвинява някой от еки-
пажа, когато корабът потъва“ [2] 

Във фирма „Боянов-ВТ” може да посочим и друга ситуация, водеща до кон-
фликт. Тя е свързана с правилното разбиране относно същността  на поставената за-
дача. Конкретният повод за конфликт тук се явява неразбирането на служителя  по 
отношение дадените задачи от ръководителя и търсенето на помощ от останалите 
сътрудници. Според нас отново причините за конфликтната ситуация се дължат глав-
но на мениджмънта, поради неясни указания относно работният процес. В този слу-
чай може да посочим, че това е свързано с  ролята на мениджъра и неговата правилна 
преценка по отношение  делегиране на задачи на база умения и компетенции на слу-
жителите. В този контекст, за предотвратяване на конфликта нараства ролята на  ко-
муникацията. В разгледаният пример отсъства обратна връзка между мениджър и 
служител, тоест как двете страни виждат поставените задачи. Именно поради слабата 
комуникация се пораждат недоразумения, водещи до конфликт. 
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Проф. д.ик.н. инж. Димитър Димитров разглежда няколко групи техники за пре-
дотвратяване на конфликтна ситуация: 

1) Група на твърдите техники (например: техники, при които се използва на-
тиск, физическо и психическо насилие); 

2) Група на неутралните техники (тук се включват техники, при които се 
демонстрират действия или се налага санкциониране например); 

3) Група на мекия тип техники (например: отнасяне към конфликта като към 
сделка, дружелюбие и др.). 

 

От гледна точка на разглежданата ситуация във фирма „Боянов-ВТ“, следвайки 
препоръките на проф. д.ик.н. инж. Димитър Димитров, най-подходящо би било да се 
приложат меки техники. Например, мениджърът винаги може да демонстрира друже-
любие и желание за намиране на решение на така създалата се ситуация без да отпра-
вя критика: „Ако ти трябва разбирателство в бъдеще, ако желаеш най-добрия 
изход, трябва да се постараеш да накараш този човек да се почувства спокоен за 
това, което се е случило.“ [2] Този вид техники могат да бъдат успешно прилагани 
при всякакъв вид конфликтни ситуации, като ръководният орган следва да изразява 
готовност за намирането на приемливо решение и за двете страни.  

Друга техника, която би донесла резултат, е свързана с използването на факти и 
формални механизми, въплъщение на които са убеждението, молбата, обоснованата и 
коректната критика и т.н. 

До известна степен, ръководителят на фирмата е засегнал някои от предложени-
те алтернативи, за да намали негативния ефект от конфликтната ситуация чрез: оказ-
ване на помощ към служителя, който не е успял да извърши конкретното задължение, 
без отправяне на критика към него; провеждане на среща със служителя с цел про-
верка на знанията и уменията му за справяне с поставената задача. Следва да отбеле-
жим, че тази индивидуална среща носи и друг приносен момент – това, че служите-
лят се чувства значим за организацията, въпреки че не се е справил с конкретната за-
дача. Поради тази причина „вниманието към човека и неговите чувства са жизнено 
важни за добрите служебни отношения“ [2].  

Освен посочените конфликти, фирма „Боянов-ВТ“ ЕООД се сблъсква ежеднев-
но и с други проблеми, като например конфликти в резултат на недоволство по отно-
шение на работното възнаграждение, конфликтите с клиенти и доставчици на фирмата. 

Според нас конфликтите, към които мениджърите трябва да се отнасят с пови-
шено внимание, са именно онези, свързани с комуникацията, отношенията в екип, 
лидерството и т.н. Значимостта на тези конфликти и тяхното разрешаване трябва да 
бъдат цел на всеки ръководител, който се стреми към ефективно лидерство.  

 

От направения анализ на посочените конфликтни ситуации, могат да се изведат 
някои предложения за подобряване взаимодействието между ръководство, управле-
ние и служители: 

 Избягвайте ситуации, при които покровителствате някого от членовете на 
екипа. 

 Полагайте усилия да не приемате хората за даденост и им показвайте, че ги 
цените. 

 Не давайте обещания, които нямате намерение да изпълните. 
 Ако се случи да допуснете грешка, не се крийте зад другите. 
 Бъдете внимателни с тези членове на екипа, които виждат само проблемите, 

но не и решенията. 
 Когато предстоят промени и те засягат персонала, то задължително следва 

да ги информирате. 
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 Ако сте поставили срокове, то задължително се старайте да ги спазвате, за-
щото ако гледате на тях като на маловажни, то е възможно да загубите до-
верието на хората към вас. 

 Препоръчително за добрия климат е да се посочва, когато нещата се случват 
по план, а също и когато не се случват. Във втория случай, не пропускайте 
да изкажете похвали, когато даден пропуск е поправен. 

 

Изследването на конфликтите във фирма „Боянов-ВТ” ни насочва към следните 
изводи и обобщения: 

1. На база разгледаните примери за конфликти във фирмата и установените 
мнения на служителите и ръководството относно причините, като основни 
предпоставки за конфликт се проявяват следните: нежелание за сработване 
в екип; неразбиране същността на поставените работни задачи и инструк-
ции от мениджъра и други причини от субективен и обективен характер.  

2. Важна роля за предотвратяването на различни конфликтни ситуации на ра-
ботното място има комуникацията между служителите и мениджъра, тоест 
и двете страни следва да търсят по-ефективни начини да общуват помежду си. 

3. Освен посредством по-добрата комуникация, много от конфликтите могат 
да бъдат заобиколени, когато мениджърът успешно използва: съветите за 
подобряване на психологическата и социалната среда в организацията; 
упълномощаването; насърчаване преодоляването на проблемите, а не тях-
ното избягване. 

 

Заключение 
Разгледаните примери и насоки от позициите на теорията и практиката утвърж-

дават управлението на конфликтите като ключов момент за ефективното функциони-
ране на организацията, както и на хората в нея. С цел запазване на добрите отноше-
ния в организациите и предотвратяване на конфликтите, мениджърите следва не само 
да прилагат инструментариума, предложен от теорията на мениджмънта, но и да из-
пълняват своите роли по начин, който гарантира, че те самите няма да се превърнат в 
причина за конфликт. Въпреки, че в съвременните условия сме обградени с  инфор-
мация, не бива да изпускаме от внимание и фактът, че управлението на конфликти не 
може да бъде изцяло основано на научните постулати. Може да се окаже, че това е 
наше вродено качество или своеобразно умение, успешно развито в практиката. 
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Abstract: Programming is the art of telling a computer what to do through a set of 
instructions. Those instructions are written in a computer’s language, or code. We use 
computers all the time – even when turning off the alarm clock or texting a friend. 
Becoming a programmer is one of the best ways to have an impact on the world because 
you can influence so many people’s lives with the products you create. 
 
Key words: computer game, matching pairs, game, fun, play 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Разработката на интерактивната компютърна игра MATCHING PAIRS е една 
своеобразна демонстрация на съвсем начални познания по боравене с основните 
средства, предоставени от визуалната среда и езика за програмиране Small Basic на 
компанията Microsoft – да се напише текст в определена позиция в графичен режим, 
да се задават цветове, линии, геометрични фигури, да се създават бутони, които 
потребителят да управлява посредством мишка, да се задава и променя тяхната голе-
мина и местоположение на екрана, да се вмъкват звуци/мелодии, изображения и т.н. 
Тези първи стъпки в програмирането имат за цел да събудят интереса у студентите, 
обучаващи се в софтуерни и технически направления, още в началния етап от тяхно-
то обучение, към безкрайните възможности на езиците и средите за програмиране, 
към тяхното практическо приложение, но най-вече към собствения си потенциал. 

 
ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА 

Компютърната игра MATCHING PAIRS е реализирана на Basic чрез визуалната 
среда Microsoft Small Basic. Tя представлява интерактивна графична повърхност – 
решетка от 4 клетки, формирани от 2 колони по 2 реда. Играе се от един играч. Пот-
ребителят използва мишката за да посочи един от четирите квадрата. С еднократно 
натискане на левия бутон на мишката той „отваря“ едно от двойка еднакви изображе-
ния. Целта на играта е да се отворят всички скрити изображения. 
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ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ ИГРАТА 
 
Вариант 1: Matching pairs (Mouse) 

(1) 

 

(2) 

 

Вариант 2: Matching pairs (Buttons) 

(3) 

 

(4) 

 
 

ПРОГРАМЕН КОД  
 

По-долу е разпечатан програмният код на играта, но той може да бъде зареден и 
в Microsoft Small Basic (Import > Program ID = WMS407 (за Вариант 1) и CZT564 (за 
Вариант 2)) или разгледан в интернет на адрес:  

http://smallbasic.com/program/?WMS407 (за Вариант 1) 
и http://smallbasic.com/program/?CZT564 (за Вариант 2) 
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Вариант 1: 
Matching pairs (Mouse) 

Вариант 2: 
Matching pairs (Buttons) 

 
(5) 

 
GraphicsWindow.Title = "MATCHING 
PAIRS GAME" 
GraphicsWindow.Width = 340 
GraphicsWindow.Height = 340 
GraphicsWindow.BackgroundColor = 
"DarkSlateGray" 
 
'поздрав към играча 
GraphicsWindow.BrushColor = "gold" 
GraphicsWindow.FontSize = 30 
GraphicsWindow.DrawText(10, 0, 
"HELLO PLAYER!!!") 
GraphicsWindow.DrawText(10, 30, "A")
GraphicsWindow.DrawText(10, 60, "V")
GraphicsWindow.DrawText(10, 90, "E")
GraphicsWindow.DrawText(10, 120, " ") 
GraphicsWindow.DrawText(10, 150, "F") 
GraphicsWindow.DrawText(10, 180, "U") 
GraphicsWindow.DrawText(10, 210, "N") 
GraphicsWindow.DrawText(10, 240, 
"!!!") 
 
'рамка 
GraphicsWindow.BrushColor = "gold" 
GraphicsWindow.FillRectangle(60, 60,
227.5, 10) 
GraphicsWindow.FillRectangle(60, 
170, 227.5, 10) 
GraphicsWindow.FillRectangle(60, 
280, 227.5, 10) 
GraphicsWindow.FillRectangle(60, 60,
10, 227.5) 
GraphicsWindow.FillRectangle(170, 
60, 10, 227.5) 
GraphicsWindow.FillRectangle(280, 
60, 10, 227.5) 
 
'обекти  
folder = Program.Directory 
back1 = 
Shapes.AddImage(folder+"/back.png") 
back2 = 
Shapes.AddImage(folder+"/back.png") 
back3 = 
Shapes.AddImage(folder+"/back.png") 
back4 = 
Shapes.AddImage(folder+"/back.png") 
c1 = 
Shapes.AddImage(folder+"/c.png") 
c2 = 
Shapes.AddImage(folder+"/c.png") 
d1 = 
Shapes.AddImage(folder+"/d.png") 
d2 = 
Shapes.AddImage(folder+"/d.png") 
 
 

 
(6) 

 
GraphicsWindow.Title = "MATCHING 
PAIRS GAME" 
GraphicsWindow.Width = 340 
GraphicsWindow.Height = 340 
GraphicsWindow.BackgroundColor = 
"DarkSlateGray" 
 
'поздрав към играча 
GraphicsWindow.BrushColor = "gold" 
GraphicsWindow.FontSize = 30 
GraphicsWindow.DrawText(35, 95, 
"HELLO PLAYER!!!") 
GraphicsWindow.DrawText(36, 155, 
"HAVE FUN WITH") 
GraphicsWindow.DrawText(30, 215, 
"MATCHING PAIRS!") 
 
'pop‐up за старт на играта 
Sub StartGame 
  Sound.PlayChimes() 
  GraphicsWindow.ShowMessage("Press 
OK to START", "PLAY") 
  Sound.PlayClick() 
EndSub 
 
'pop‐up за край на играта 
Sub GameOver 
  Sound.Play(folder + 
"\game_over.mp3") 
  GraphicsWindow.ShowMessage("Thanks 
for playing! Press OK to EXIT", "GAME 
OVER") 
  Sound.PlayClickAndWait() 
  Program.End() 
EndSub 
 
StartGame() 
GraphicsWindow.Clear() 
 
'рамка 
GraphicsWindow.BrushColor = "gold" 
GraphicsWindow.FillRectangle(60, 60, 
227.5, 10) 
GraphicsWindow.FillRectangle(60, 170, 
227.5, 10) 
GraphicsWindow.FillRectangle(60, 280, 
227.5, 10) 
GraphicsWindow.FillRectangle(60, 60, 
10, 227.5) 
GraphicsWindow.FillRectangle(170, 60, 
10, 227.5) 
GraphicsWindow.FillRectangle(280, 60, 
10, 227.5) 
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'позиции на обектите 
Shapes.Move(back1, 70, 70) 
Shapes.Move(back2, 180, 70) 
Shapes.Move(back3, 70, 180) 
Shapes.Move(back4, 180, 180) 
 
Shapes.Move(c1, 70, 70) 
Shapes.Move(c2, 70, 180) 
Shapes.Move(d1, 180, 70) 
Shapes.Move(d2, 180, 180) 
 
Shapes.HideShape(c1) 
Shapes.HideShape(c2) 
Shapes.HideShape(d1) 
Shapes.HideShape(d2) 
 
'кликване и показване на човечетата 
Start: 
GraphicsWindow.MouseDown = 
OnMouseDown 
Sub OnMouseDown 
  x = GraphicsWindow.MouseX 
  y = GraphicsWindow.MouseY 
  If (x > 70 And x < 170 And y > 70 
And y < 170) Then 
    Shapes.ShowShape(c1) 
  ElseIf (x > 180 And x < 280 And y 
> 70 And y < 170) Then 
    Shapes.ShowShape(d1) 
  ElseIf (x > 70 And x < 170 And y >
180 And y < 280) Then 
    Shapes.ShowShape(c2) 
  ElseIf (x > 180 And x < 280 And y 
> 180 And y < 280) Then 
    Shapes.ShowShape(d2) 
  EndIf 
EndSub 
 
 

'обекти  
folder = Program.Directory 
c1 = Shapes.AddImage(folder+"/c.png") 
c2 = Shapes.AddImage(folder+"/c.png") 
d1 = Shapes.AddImage(folder+"/d.png") 
d2 = Shapes.AddImage(folder+"/d.png") 
 
'позиции на обектите 
Shapes.Move(c1, 70, 70) 
Shapes.Move(c2, 70, 180) 
Shapes.Move(d1, 180, 70) 
Shapes.Move(d2, 180, 180) 
 
'бутони 
GraphicsWindow.BrushColor = 
"DarkSlateGray" 
GraphicsWindow.FontSize = 18 
but1 = Controls.AddButton("Click 
Here", 70, 70) 
Controls.SetSize(but1, 100,100) 
but2 = Controls.AddButton("Click 
Here", 180, 70) 
Controls.SetSize(but2, 100,100) 
but3 = Controls.AddButton("Click 
Here", 70, 180) 
Controls.SetSize(but3, 100,100) 
but4 = Controls.AddButton("Click 
Here", 180, 180) 
Controls.SetSize(but4, 100,100) 
quit = Controls.AddButton("Quit", 
290, 300) 
Controls.SetSize(quit, 50, 40) 
 
Controls.ButtonClicked = ClickButtons 
 
Sub ClickButtons 
  lastButton = 
Controls.LastClickedButton 
  If lastButton = but1 Then 
    Sound.PlayClick() 
    Controls.HideControl(but1) 
  ElseIf lastButton = but2 Then 
    Sound.PlayClick() 
    Controls.HideControl(but2) 
  ElseIf lastButton = but3 Then 
    Sound.PlayClick() 
    Controls.HideControl(but3) 
  ElseIf lastButton = but4 Then 
    Sound.PlayClick() 
    Controls.HideControl(but4) 
  ElseIf lastButton = quit Then 
    Sound.PlayClickAndWait() 
    GameOver() 
  EndIf 
EndSub 
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РАЗВИТИЕ НА ИГРАТА 
 

Така представена, играта се намира в един напълно изходен етап от своето 
разработване, и съответно е необходимо да бъде доразвита. Задължително е кодът да 
се допълни, така че при отворени две различни (нееднакви) изображения, те да се зат-
варят, а само еднаквите двойки да остават отворени. Несъмнено е добре да се добавят 
повече от четири изображения, така че да се получат повече от две двойки еднакви 
такива. За да бъде интересна и предизвикателна играта би трябвало да съдържа нива 
на трудност и брояч за време. Броят на изображенията би могъл да нараства с всяко 
следващо ниво, а времето за разкриването на еднаквите двойки – да намалява. Добра 
идея е да се добавят и бонус нива за разкриване на три еднакви изображения, вместо 
само на две. 

 
INSPIRATION 
 

Всеки има нужда от вдъхновение по пътя към собственото си усъвършенстване, 
без значение от избраното научно и професионално направление. Много велики 
личности на своето време, а и не само, оставят след себе си вдъхновение за тези, 
които с плахи стъпки идват след тях. Относно програмирането Стив Джобс е катего-
ричен: „Everybody in this country should learn how to program a computer, should learn a 
computer language because it teaches you how to think”[1]. Стивън Хокинг също има 
позиция: „Whether you want to uncover the secrets of the universe, or you just want to 
pursue a career in the 21st century, basic computer programming is an essential skill to 
learn”[2]. Но с каквото и да сме избрали да се занимаваме, е добре да почерпим 
упоритост и постоянство от примера на Томас Едисън: „I have not failed. I’ve just 
found 10,000 ways that won’t work”[3]. 

 
Литература: 
 

1. Официален сайт на продукта Microsoft Small Basic и примерни игри разработени с 
него:  
 http://smallbasic.com/ 
 http://smallbasic.com/program/?TETRIS 
 http://smallbasic.com/program/?SOKO 

2. Microsoft Small Basic. Въведение в програмирането. (Авторски и оригинален 
превод от Английски език на ръководството по програмиране на Small Basic на 
компанията Microsoft „Димитър Минчев, Мариан Панков, 2015” „ISBN 978-619-
7126-03-7”): http://www.minchev.eu/wp-content/uploads/2013/11/Introducing-Small-
Basic-Bulgarian.pdf 

 
 

                                                            

1 Steve Jobs (1955 – 2011), co-founder and CEO of Apple Inc., „Lost Interview” (1995), talking 
about the importance of computer science as a liberal art 
2 Stephen Hawking (1942), an English theoretical physicist, cosmologist, author and Director of 
Research at the Centre for Theoretical Cosmology within the University of Cambridge 
3 Thomas A. Edison (1847 - 1931), an American inventor and businessman 
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ПРОЕКТ НА РАДИАЛНА ВЯТЪРНА ТУРБИНА 
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DESIGN RADIAL WIND TURBINE 
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Abstract: Rediscovering new design solutions in creating of radial wind turbine type „Eol 
process”. 
 

Key words: radial wind turbine, wind turbine, HAWT, Eol  process 
 
 

В последните години се наблюдава тенденция за намаляване използването на 
изкопаеми енергоносители за добив на енергия, като единственото спасение за при-
родата и околната среда се явява използването на възобновяемите енергоизточници. 
Чрез използването на ВЕИ може да достигнем до: 20% по-малко парникови газове; 
20% по-малко енергопотребление и 20% повече възобновяеми енергийни източници 
(ВЕИ) до 2020 г. Това са и новите рамки на Европейската енергетика. Наблюдава се и 
тенденцията енергопроизводството да се изнася близко до потребителя. Един от доб-
рите начини за  постигане на тези цели е ползването на вятъра и производството на 
чиста енергия от ВЕИ – вятърни турбини. 

Вятърната турбина използва вятърна енергия за производството на електричест-
во. При радиалната вятърна турбини, оста на въртене е разположена перпендикуляр-
на спрямо въздушния поток. Въртенето им  се дължи на различния напор на крилата 
и води до директно производство на механична енергия, която може да се превърне в 
електрическа с помощта на електрогенератори.  

 
Анализ на вятърна турбина тип „Еол процес” 

 

При разглеждане на съществуващите конструктивни решения на вятърни тур-
бини с вертикална ос, вниманието на авторският колектив бе привлечено от идеята на 
френския автор Пиер Дайтон създал и описъл принцип на действие на турбина,  
различна от досега известните „Дариос“, „Савониус”, „Н-ротор”, за което получава и 
авторско свидетелство. Своя нов принцип той кръщава на името на бога на ветровете 
Еол  – „Еол-процес“ . Най-простото обяснение на принципа на работа на турбината е 
като се прави паралел между движението на яхта в кръг (или няколко яхти в 
кръг)(фиг.1). Ако приемем че всички яхти имат твърда връзка в центъра на този кръг, 
а между себе си са свързани с буксир, то автоматично получаваме ротора на Пиер 
Дайтон. И ако вместо шкипери въведем  механизъм за насочване на платната винаги 
в активен ъгъл(наклон) спрямо посоката на вятъра, то получаваме напълно само-
стоятелен ротор на вятърна турбина тип „Еол-процес“. 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 265

 
 

Фиг. 1. Принципа на работа на вятърна турбина като се прави паралел  
между движението на яхта в кръг 

 
В своя анализ и съпоставка с другите видове турбини , автора изтъква следните 

предимства на своето изделие, а именно: 
- Относително проста и лека конструкция; 
- По-добра чувствителност към по-слаби ветрове (задвижва се още при 2-2,5 m/sek);  
- Доста по-голям въртящ момент при една и съща скорост на вятъра, в сравне-
ние с другите роторни турбини; 

- Много тиха и спокойна работа; 
- Не се влияе от промените на посоката на вятъра, както и от завихренията му. 
 

Именно тези характеристики определиха избора на авторският колектив, да осъ-
ществи иновативна конструктивна разработка, служейки си с инструментариума на 
програмния продукт Siemens NX за конструирането и моделирането в 2D и 3D среда 
(фиг. 4). Работният поток в Siemens NX е „от край до край” което е в основата на ус-
тойчиво високо качество, ниска производствена себестойност и ръст на продажбите 
по пазарите на целия свят. 

 
Определяне на работния режим (оборотният  диапазон) на турбината 

 

Определянето на работните обороти на ротора турбината са с приет (опреде-
лен), може да се осъществи чрез използване формулата за периферната скорост на 
точка от ротора, а именно 

 

V=∏.Dn.n/60.1000 
 

Където легендата: V – е периферната скорост m/sek 
      ∏= 3,14 
      D – e вече определен диаметър на ротора на турбината 
      n – обороти на турбината min-1 
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В този израз неизвестни са само оборотите и за това ги изразяваме като функция 
от останалите известни, а именно: 

 

             n=V.60.1000/∏.Dn    или   n=f(V) 
 

Обикновено скоростта на вятъра е m/sek, a оборотите са в минута. За да опреде-
лим работния работен диапазон в който ще работи турбината приемаме при мини-
мална скорост на вятъра 2,5m/sek и максимална скорост 30m/sek.  
 

Приемаме при минимална скорост на вятъра 2,5m/sek и максимална скорост 
120m/sek. 

nmin=2,5.60.1000/3,14.3≈15обороти/мин(rpm) 

nmax=120.60.1000/3,14.3≈800обороти/мин(rpm) 
 

За най-честите ветрови показатели за Бургаски регион от 3 до 30 m/sek ще 
получим 

nном=6.60.1000/3,14.3 ≈ 38обороти/мин(rpm) 

 
Ако приемем тези обороти за възможни максимуми и минимуми на въртене без 

товар, то те ще са напълно безопасни от якостна гледна точка за ротора, в следствие 
на възникналите център сили възникнали върху него. На база тези обороти се правят 
и якостни проверочни изчисления на ротора. 

 
Двустъпален планетарен ремъчен редуктор 

 

След като беше направен изборът на типа ветротурбината, тази на Пиел Дайтон, 
„Еол процес”, авторите проучиха различните конструкции на вече реализираните 
турбини. И установи се, че има много малка разлика в различните конструктивни ре-
шения на ротора, и голямо разнообразие на кинематичната група (групи) задвижващи 
или по-точно позициониращи работните крила, така че те винаги да са в (активен 
ъгъл) спрямо посоката на вятъра. Под активен ъгъл трябва да се разбира такова пози-
циониране на крилото че то да създава обща сила тангираща на ротора и с посока 
съвпадаща с посоката на ротация на турбината, във всяка една точка от окръжността. 
Туй като на оста на въртене на крилата е разположена на периферията на ротора и тя 
трябва да има кинематична връзка ас оста на самият ротор, то тази отдалеченост, съ-
четана с другите изисквания, а именно за посоката на въртене и предавателно число 
от u=1/2, се оказват трудни избираеми решения. За това тук се наблюдава голямо раз-
нообразие от избор на кинематична схема (трансмисия). Естествено различните авто-
ри са прилагали вече познати в машинните елементи детайли за изграждане на тази 
трансмисия, наречена направляващ апарат. Именно тук намира приложение новото 
иновативно решение, създавайки двустепенен планетарен ремъчен редуктор изпълня-
ващ функцията на направляващ апарат в турбината. Чрез този редуктор намаляваме 
габаритите на направляващия апарат, което позволява вграждането му в носещата 
конструкция на ротора. Освен това постигаме значително опростяване и олекотяване 
на конструкцията както и намаляване на вътрешните загуби. Устройството и дейст-
вието на този редуктор са изобразени чрез кинематичната схема на фиг. 2, а самата 
конструкция на реален редуктор на фиг. 3. 
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Фиг. 2. Кинематична схема на двустъпален планетарен ремъчен редуктор 
 

ц.о.- централна неподвижна ос 
ц.ш.- централна ремъчна шайба(слънчево колело) на П.Р. 

в.- водило 
с.о.- сателитни оси 
б.ш.- блок шайба 

 

 
 

Фиг. 3. Реална конструкция на двустъпален планетарен ремъчен редуктор  
в 3D със Siemens NX 
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Общ вид на радиалната вятърна турбина 
 

 
 

Фиг. 4. Вятърна радиална турбина 
 

Очаквана ефективност e над 60% от енергията на въздушния поток и това го 
обясняваме с: 

 Аеродинамичният ефект на крилото 
 Улавяне на въздушния поток (напор)  
 Висок коефициент на активната работна площ към площта на  обхванатия 

въздушен поток от крилата 
 Минимизиране на вътрешните загуби в следствие на нов тип генератор, 

който е ниско оборотен, безконтактен, без възбудителни намотки, с което 
отпада необходимостта от трансмисия между турбината и генератора  

 Висок въртящ момент 
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ДВУСТЕПЕНЕН ПЛАНЕТАРЕН РЕМЪЧЕН РЕДУКТОР 

 

Светла Стойчева Митева 
Бургаски свободен университет 

 
TWO-STAGE PLANETARY BELT REDUCER 

 

Svetla Stoicheva Miteva 
Burgas Free University 

 
 

Abstract: modeling and design of special belt reducer. 
 
Key words: planetary belt reducer 
 
 

Необходимостта от създаване на двустепенен планетен ремъчен редуктор въз-
никва и като потребност от трансмисия за направляващ апарат в радиалната турбина 
на Пиер Дайдон. Въпреки специализираното му предназначение, този тип редуктори  
може да намери приложение и в друг вид машинни съоръжения, защото притежава 
характеристиките на иновативна разработка в машинните елементи. 

 

В началният етап на разработкатасе поставиха няколко основни изисквания към  
конструкция и функционални възможности, а именно: 

- висока ефективност на предаване на движението  /високо КПД; 
- смяна посоката на вектора на въртене между входа и изхода; 
- точно предавателно число; 
- суха трансмисия /без мазане и мазилна система/, т.е. минимални грижи и  

разходи при експлоатация; 
- минимални габаритни размери с възможност за вграждане в носещата кон-

струкция на основната машина; 
- възможно най-ниски производствени разходи. 

 
Тези технически изисквания се формулират като контра пункт на до сега из-

ползваните трансмисионни система в направляващите апарати на първите прототипи 
на този тип радиална вятърна турбина, а именно, тежки, сложни и скъпи, с големи 
вътрешни загуби на енергия. 

Трансмисията изпълняваща функцията на направляващ апарат в радиалната 
турбина тип „Еол процес“ има задачата да осъществи кинематична връзка между ус-
ловно неподвижната  ремъчна шайба над централната ос на турбината и осите на ра-
ботните крила /ветрила/ отстоящи от оста на разстояние 1500 мм. Тази кинематична 
връзка трябва да отговаря на  изисквания като промяна посоката на ротация и преда-
вателно число u=0,5. 

В използваният до сега направляващ апарат на турбина са използвани трансми-
сии показани на фигурите от 1 до 3. 
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Фиг. 1. Трансмисия с две двойки конусни зъбни колела 
 

На фиг.1. е изобразена трансмисиясъставена от две двойки конусни зъбни коле-
ла с карданни връзки между тях и подходящо лагеруване, укрепване и мазане. 

 

 

Фиг. 2. Tрансмисия от верижна предавка 
 

На фиг. 2. е изобразена трансмисия изпълнена от верижна предавка съставена от 
верижни зъбни колела и галови вериги с подходяща дължина. Неудобството на тази 
конструкция е, че веригите работят в хоризонтална равнина, което особено при голе-
ми дължини е много неудобно поради провисването им. Известно е, че такава систе-
ма изисква ипо-често контрол, опъване, мазане и друга поддръжка в експлоатацията. 
 

крило 

крило 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 271

 
 

Фиг. 3. Tрансмисия със зъбни ремъци  
 
 

На фиг. 3. е изобразен  вариант със зъбни ремъци, използван от хърватски кон-
структор. Това опредяля констукцията като оригинална. Недостатък е наличието на 
четири предавки една над друга, които изискват определена височина, а в предвид и 
размерите на водимите шайби с два пъти по-големи диаметри от водещите шайби на 
централната ос поради необходимото предавателното число u=0,5, прави конструк-
цията тежка и с големи габарити. 

Основното отличие и иновативен елемент в предложената конструкция редук-
тор, се появява още в неговото наименование, а именно използването на зъбни ремъ-
ци. Това премахва споменатите по-горе недостатъци и дава възможност за създаване-
то на краен продукт с оптимални размери и възможности. На фиг. 4. е представена 
новата конструкция двустепенен планетарен ремъчен редуктор. 
 

крило 

крило 
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Фиг. 4. Двустепенен планетарен ремъчен редуктор 
 

Редукторът се състои от централна неподвижна ос (ц.о.), върху която е монтира-
на централната ремъчната шайба(ц.ш.) в ролята на слънчево колело в планетарните 
редуктори. Слънчевото колело (шайба), чрез зъбен ремък влиза в зацепление със са-
телитните блок шайби, лагерувани на сателитните оси. От своя страна сателитните 
оси са монтирани върху водило (в.), което е част от ротора на турбината. Върху съ-
щото водило са монтирани и вторите степени на редуктора. С това конструктивно ре-
шение се постигат две опции: реверсия на посоката на ротация на сателитите и нама-
ляване габаритите на всички елементи вследствие разпределяне на общото предава-
телно число между двете степени. Общото предавателно число u=0,5 се явява произ-
ведение от предавателните числа на 1 и 2 степен, 

 

uoбщо = u1 .u2. 
където: 
  u 1 = 2/3 
  u2 = 3/4 
     uoбщо = 2/3.3/4 = 0,5 
 

Този тип редуктор не се нуждае от защитен корпус и собствено лагеруване, тъй 
като ремъците не изискват мазане, а пък ремъчните шайби се носят от осите на тур-
бината, с което силно се опростява конструкцията на турбината. 

Зъбните ремъци са утвърдени като надеждни предавки, с високо КПД, не се 
нуждаят от мазане, от специални кутии /корпуси/, евтини и тихи са. Всички тези ка-
чества позволяват вграждането на тази трансмисия в носещата конструкция на рото-
ра на турбината. 

Тъй като всички елементи на този редуктор са предмет на промишлено произ-
водство, то те са винаги налични на пазара, притежават задоволително ниски цени и 
възможност за избор на видове и размери. На практика тези елементи са оразмерени 
за предаване на определени стойности на скорост и мощност, до като в приложението 
им като направляващ апарат няма да изпитват големи натоварвания и ще работят с 
ниски  скорости. Това определя високата надеждност и дълъг живот на експлоатация.  
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С разработката на този тип планетарен ремъчен редуктор се променят и очаква-
нията за нова по-ефективна работа и на самата турбина, което повишава интереса 
към тяхното производство и експлоатация в реални условия. 
 

 
 

Фиг. 5. 3D модел на двустепенен планетарен ремъчен редуктор 
 със Siemens NX 11 

 
На фиг. 5. са представени снимки на планетарния ремъчен редуктор, който е 

асемблиран на вятърна радиална турбина. Редуктора е моделиран със софтуерният 
продукт Siemens NX 11 от екип от инженери в Бургаския свободен университет.  

 
 

Литература: 
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Научен консултант: проф. д-р. Радостин Долчинков 
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СЪЗДАВАНЕ НА МОДУЛЕН КОРПОРАТИВЕН УЕБ САЙТ 

 

Георги Ангелов Марковски 
Бургаски свободен университет 

 
BUILDING MODULAR CORPORATE WEB SITE 

 

Georgi Angelov Markovski 
Burgas Free University 

 
 

Abstract: With the increasing demand for information in our modern world, the internet 
has become the most efficient and affordable means of advertising. It is safe to say that it is 
a method used worldwide for promoting various products or services. Corporation websites 
offer its customers a rather structured and user friendly approach to formally introduce 
themselves in the World Wide Web. 
 
Key words: website, corporate website, structure, design, modules, php, codeigniter. 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

През последните няколко десетилетия компютърните технологии навлязоха във 
всички сфери на човешката дейност. Нарастването на възможностите на съвременни-
те компютри и появата на интернет оказаха значително влияние върху фирмите и ин-
ституциите. Със завишеното търсене на информация, интернета се превърна в лесно 
достъпно и евтино средство за реклама. Появата на корпоративни уеб сайтове пред-
ложи на фирмите и институциите структуриран и достъпен за всички вариант да 
представят себе си в уеб пространството. 

Корпоративният сайт, е един от най-често създаваните уеб сайтове. Той пред-
ставлява важен рекламен и информационен инструмент. С който потребителят лесно 
може да борави, тъй като те са в опростена форма без излишни функционалности и се 
стремят да представят възможно най- важната информация за институцията която 
представят. 

Създаването на един корпоративен сайт е много сложна задача, защото трябва 
да се представи правилно идеята на самата институция. Потребителят трябва лесно 
да открива нужната му информация без да се лута в дълги описания или обикаляйки 
в безброй страници. Също така с цел да се запази интереса на читателя сайта трябва 
да предлага актуална информация за самата институция или случващото се около 
нея.  

 
СЪЗДАВАНЕ 

 
Преди да започне създаването на един корпоративен уеб сайт клиентът трябва 

да е наясно какъв точно уеб сайт отговаря на нуждите му. Двата типа сайтове са ста-
тичен и динамичен. 

 

Статичният уеб сайт са често статичните уеб сайтове са за предпочитане от 
компаниите защото се изработват бързо, не струват много и заемат значително малко 
пространство. Но тази бързина си има своята цена, защото информацията трябва да 
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бъде заменяна от уеб разработчика, сайта няма голяма полза за потребителя поради 
ниската функционалност и съдържанието му може да стане застояло. 

От другата страна е динамичният уеб сайт, който за разлика от статичният от-
нема повече време за изработка, заема по-голямо пространство и струва повече, но 
всички тези недостатъци си имат своето предимство като предоставят много по 
функционален уеб сайт, в който има интерфейс система през която администратора 
лесно и бързо може да добавя, редактира и изтрива информация. Това обновяване на 
информацията води до по-голям интерес към сайта и нова информация за търсачките 
и също така предоставя система с която потребителят може да работи. 

Първоначално статичните уеб сайтове се предпочитаха, заради ниската цена и 
бързината в изработване, но интереса на потребителят не може да се привлече със 
застояла информация и малко по-малко динамичната платформа започна да придоби-
ва по голям интерес поради лесната работа с нея и поддържането на интереса на чи-
тателя. 

При създаването на динамична платформа разработчикът трябва да съчетае ня-
колко отделни модула, всеки от които има важна роля в изграждането на уеб сайт. 

Модулите са разделени в 2 групи Клиентска част и Сървърна част.  
Клиентската част 
Това е най-важният елемент в изграждането на корпоративният сайт, защото 

потребителят първо оценя визията и правилната структура. Структурата трябва да е 
добре подредена, за да не предизвика объркване в потребителят, за да може лесно и 
бързо да достига до информацията, която му е нужна.  

Визията на един корпоративен уеб сайт трябва да е съобразена с текущите тен-
денции, но е много важно да се вземат под внимание целите и идеите, които институ-
цията иска да пресъздаде. 

В изграждането на визията главен фактор заема логото на институцията, дизай-
нът трябва да е тясно съобразен с него, защото то определя шрифта, ефектите и цве-
товата гама.  

Сървърна част 
Модулите нужни за изграждането на визията (клиентска част) са езиците за 

програмиране HTML, CSS, JavaScript. Всеки от тези модули е тясно свързан с остана-
лите два и не е ефективен без тяхната помощ. Комбинацията на тези модули предла-
гат на разработчика пълна свобода в изграждането на уеб платформата. 

Пример за тази уеб платформа е проекта който разработвам: сайта на Студентски 
Съвет в Бургаски свободен университет. 

 
НАВИГАЦИЯ 

 
В един корпоративен сайт най-важната част е навигацията или с други думи – 

header-а на сайта (Фиг. 1), той трябва да съдържа всички линкове към страници до 
които потребителят трябва да стигне, в него трябва задължително да фигурира Лого-
то, информация за връзка, линкове за социалните мрежи и търсачка за бърз достъп до 
най-динамичната информация в сайта като „Новини“ и „Събития“ .  

В този случай разделих навигационната част на сайта от логото, за да може пот-
ребителят да придобие илюзията че няма празно място и всичко е поставено където 
трябва. Менюто е структурирано в главни и под категории, за да може потребителят 
лесно и бързо да намери нужната му информация. 
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Фиг. 1. Навигация 

 
 

След навигацията е поместен кратък информационен текст за организацията 
„Студентски съвет“, към който има и линк за достъп до пълната информация. По-
надолу е и динамичната част на уеб платформата: секция „Събития“ (Фиг. 2). 

Тук се сблъсках с един от проблемите и това е в малко пространство да се пока-
же най-важната информация за самото събитие и същевременно кутията в която е 
поставено събитието да изглежда опростена. За тази цел използвам едно от положе-
нията на елементите наречено „hover”, или с други думи минаването на мишката 
върху елемента, за да предоставя на потребителят допълнителна информация за съ-
битието, която при напускането на мишката се скрива. 

 
Фиг. 2. Секция „Събития“ 

 
Друга много важна секция в структурата на сайта – „Новини“ (Фиг. 3), отново 

както при предната секция „Събития“ е представена най-важната информация за но-
вината с минимизирани средства, но за да избегнем повторение дизайна е променен 
този път няма допълнителна информация при hover. 
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Фиг. 3. Секция „Новини“ 

 
 

За да се реализира динамичната част на сайта като „Новини“ и „Събития“ е 
нужно тази информация да бъде записвана в база данни и със заявки да бъде извлича-
на и синтезирана според информацията която ще се представи.  

На следващата снимка представям част от source coda (Фиг. 4). Това е една от 
заявките обработваща информация от базата данни за взимане на всички публикации 
спрямо подадените параметри, тази заявка трябва да е добре структурирана с цел ре-
да по който публикациите се взимат да е от нови към стари и да се селектира само не-
обходимата информация за илюстрирането на всички публикации. Това е и добър 
пример за една от библиотеки за Sql заявки в CodeIgniter. 

 

 

Фиг. 4. Заявка за селектиране на всички новини от база данни 
 

Тъй като става въпрос за динамична среда за работа, тя няма как да бъде такава 
без административен панел.  

Административният панел (Фиг. 5) предлага на потребител интерфейс среда в 
която лесно може да качва, редактира или изтрива информация. Той е разделен на 
компонентите използвани в сайта, за да може потребителят лесно и бързо да кориги-
ра информация на правилното място. В административния панел е заложено е регист-
риране на потребители с рестриктивен достъп до определени секции в сайта. 
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Фиг. 5. Административен панел (секция „Страници“) 
 

Изработването на тази уеб платформа цели да представи идеите на Студентски 
съвет на по преден план, като им предлага една иновативна и функционална среда за 
работа. С този сайт те ще имат възможност да рекламират, съобщават или насърчават 
към събития или мероприятия свързани с университета или студентския живот. 

Благодарение на начина по който се изработва сайта, той предразполага да бъде 
лесно променян и използван като основа за проекти близки до неговата функционал-
ност. С което ни дава възможност в бъдеще да променим някоя от секциите или да 
добавим нова според нуждите на Студентски съвет.  

В развитието на платформата са включени добавяне на английски език, поради 
високия интерес от чуждестранни студенти и разделяне на секцията „Спорт и клубо-
ве“ на две отделни. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящата публикация е представен сайтът на Студентски съвет в БСУ. 
Проектът е разделен на модули, като е обърнато главно внимание върху визията на 
уеб сайта и косвено са представени част от source кода и административната част. 
Платформата е лесно пригодима към промени и освен за нуждите на Студентски 
съвет сървърната част може да се използва и за подобни проекти свързани с универ-
ситета. 
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Abstract: The present publication presents a system for facial recognition. It is built with 
the help of the mini-computer Raspberry Pi, camera module for the mentioned computer 
and the open source software for computer vision OpenCV, which implements the facial 
recognition itself. 
 
Keywords: facial recognition, computer vision, Raspberry Pi, OpenCV 
 
 

Въведение 
 

Полето на компютърното зрение е доста голямо и е една основна част от по-го-
лямото поле на изкуствения интелект. Компютърът Raspberry Pi с малките си размери 
позволява за създаването на система за разпознаване на изображения – и в частност 
лица – с доста малък размер, което предразполага към вграждане в други, по-големи 
проекти. Наличието на отворен софтуер за компютърно зрение под формата на 
библиотеката OpenCV улеснява още повече това начинание, защото тя представя го-
тов софтуер, с който могат да се разпознават и класифицират изображения. 

 
Изложение 
 

С всяка изминала година големината на един транзистор става все по-малка и 
по-малка, което от своя страна позволява да бъдат изработвани все по-малки и по-
малки чипове. Това довежда до възможността компютрите, които използваме да ста-
ват все по малки. Един такъв едноплатков компютър с размерите на кредитна карта е 
Raspberry Pi. Първоначално разработен като евтино средство за изучаване на компю-
търни науки и програмиране, той бързо надминава първоначалните очаквания и на-
мира приложение в много различни полета на информатиката като роботика и из-
куствен интелект. 

 
В настоящата разработка е използван моделът Raspberry Pi 3 Model B (фиг. 1). 

Това е най-мощният модел на този компютър излязъл до момента. Разполага с 
1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 процесор, 1GB RAM, 4 USB порта, Bluetooth техно-
логия, 40 GPIO пина, HDMI порт, Ethernet порт, 3.5мм комбиниран жак за аудио и 
видео, отделни интерфейси за камера(CSI) и дисплей(DSI), а за постоянна памет се 
използва micro SD карта[1] – в случая тя е с големина 64 GB, но при нужда от допъл-
нително място може да се свърже външен хард диск посредством USB портовете.  
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Фиг 1. Мини-компютър Raspberry Pi 

 

Другият важен компонент от системата за разпознаване на лица е камерата –
компютърът трябва да има възможност да вижда лица, за да може да ги разпознава. В 
тази разработка е използван готов камера модул – Raspberry Pi Camera Module v2 
(фиг. 2) – разработен специално за работа с Raspberry Pi посредством вградения ка-
мера интерфейс(CSI). Модулът разполага с 8 MP камера, която може да заснема 
видео клип с резолюция 1080p30 или 720p60, както и отделни снимки.[2] 

 
 

 

Фиг. 2. Камера модул към Raspberry Pi 

Разпознаването на лица е лесен задача за хората. Експерименти показват, че 
бебета могат да разпознават познати лица дори няколко дни след раждане. Но когато 
става дума за разпознаване на лица от компютър се оказва че знаем много малко за 
това как собственият ни мозък идентифицира познати лица. Научни изследвания по-
казват, че мозъка ни има специализирани нервни клетки отговарящи на специални 
особености на дадена сцена като линии, ръбове, ъгли или движение. Автоматичното 
разпознаване на лица се свежда до извличането на тези черти от дадено изображение 
и класифицирането им в някакво полезно представяне.[3] 
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Софтуера използван за  разпознаване и идентифициране на лицата е отворената 
библиотека за компютърно зрение OpenCV и в частност библиотеката за разпознава-
не на лица facerec, която е вградена в OpenCV. Facerec библиотеката разполага с ня-
колко различни метода за разпознаване на лица – Eigenfaces, Fisherfaces и Local 
Binary Patterns Histograms. Във всички случай са ни нужни първо набор от снимки за 
трениране – това са снимки на даденото лице, което искаме да разпознаем. Те се по-
дават първоначално на програмата, за да може да се тренира и след това успешно да 
разпознава и класифицира лицата, които вижда. 

В настоящата разработка се използва методът за разпознаване Eigenfaces. Този 
метод използва холистичен подход за разпознаване на лица: Едно изображение на ли-
це е една точка от високоизмерно картинно пространсто и за него се намира предста-
вяне от по-ниско измерение, за което класификацията се улеснява многократно. Нис-
коизмерното субпространство се намира използвайки основен анализ на компонен-
тите (Principal Component Analysis - PCA), което намира осите на максимална вариа-
ция. Осите с максимална вариация не съдържат никаква отличителна информация, 
поради което класификацията става невъзможна. За това се прилага специфична за 
класа проекция използвайки линеен дискриминационен анализ (Linear Discriminant 
Analysis) в разпознаването на лица. Основната идея е да се минимизира вариацията в 
самия клас, докато едновременно се максимизира вариацията между класовете. 

 
Алгоритмично методът Eigenfaces се описва по следния начин: 
 

Нека , , … ,  е произволен вектор с набюдения ∈  
 

1. Намира се средата µ 

1
 

 
2. Намира се ковариационата матрица S 

 
1

	 	  

 
3. Намират се собствените стойности λi и собствените вектори νi на S 

 
 λi νi , i=1,2,…,n 

 
4. Собствените вектори се подреждат в низходящ ред според собствената им 

стойност. k-тите основни компоненти са собствените вектори отговарящи на 
k-тите най-големи собствени стойности 
 

  k-тите основни компоненти на наблюдавания вектор x се получават от: 
 

 
където , , … ,  

 

Реконструкцията от PCA базиса се намира от: 
 

 
където , , … ,  
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След което Eigenfaces методът изпълнява разпознаване на лица чрез: 

 Проектиране на всички изображения за трениране в подпространството на 
PCA 

 Проектиране на подаденото изображение в подпространството на PCA 
 Намиране на най-близкия съсед между проектираните изображения за трени-

ране и проектираното подадено изображение 
 
Но все пак остава един проблем, който трябва да се разреши. Например ако ка-

жем че имаме 400 снимки с размер 100х100 пиксела. Oсновния анализ на 
компонентите решава ковариационна матрица , където size(X)= 10000 x 400 
в нашия пример. В крайна сметка ще се окажем с матрица с размерност 10000 х 
10000, което е около 0.8GB. Решаването на тази задача не е възможно, за това трябва 
да се приложи един трик. От линейната алгебра знаем че матрица с размери M x N, 
където M>N, може да само N-1 ненулеви собствени стойности. За това е възможно 
вместо това да се вземе декомпозицията на собствени стойности на  с 
размерност N x N: 

	 λ  

И да се намерят първоначалните собствени стойности на  чрез ляво ум-
ножение на матрицата с данните: 

 

	 λ  

Получените собствени вектори са ортогонални, за да се намерят ортонормални-
те собствени вектори трябва да се нормализират според дължината на стойнос-
тите.[3] [4] 

 
Експерименти 

Основната експериментална процедура се определя от това да се намери опти-
мално количество от първоначални изображения за успешното трениране на соф-
туера, така че той да може да разпознава даденото лице. При използването на малък 
брой първоначални изображения, то софтуерът няма да може да има достатъчна си-
гурност при разпознаването на лица, което ще доведе до трудности при класифици-
рането на подадените изображения, но също така ако броя на първоначалните 
изображения е твърде голям, то времето за трениране на софтуера ще е твърде дълго, 
а покачванията в процента на сигурност твърде минимални. В процеса на работа 
първоначално бяха подадени 10 снимки, но това се оказа твърде малък брой и соф-
туера не успяваше да познае дадените лица. В последствие броят на беше увеличен 
на 40, но това отново се оказа твърде малко. На следващата стъпка бяха подадени 200 
снимки, но това пък се оказа твърде голям брой и времето за обучение беше твърде 
дълго. След още няколко опита се откри че 100 снимки са достатъчно, за да може 
лицата да се разпознават с достатъчна сигурност, но не и толкова много, за да затор-
мозят тренирането. (фиг. 3) 
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Фиг. 3. Част от финалният набор от снимки използвани за трениране на софтуера 

Ограничения 

Основното ограничение идва от самата библиотека OpenCV. То се изразява в 
това, че едно лице може да бъде разпознато дори и когато се представи снимка, а не 
стои всъщност човека пред камерата. Това е така, защото за разлика от други библио-
теки за компютърно зрение, които очакват да има някакво движение в лицето на чо-
века, след което да започнат разпознаването си, OpenCV постоянно се опитва да на-
мери лице и когато е представена снимка с лице на човек, който софтуера е научен да 
разпознава, то веднага се класифицира и определя като познато. 

 
Изводи и бъдещо развитие 

Наличието на компютър с компактен размер и отворен и свободен софтуер за 
компютърно зрение, разпознаване и класифициране на изображения позволява бързо-
то и лесно създаване на компактно цялостно решение, което е готов за вграждане в 
други, по-големи проекти. Един такъв проект е т.нар. Магическо огледало, което 
представлява черен дисплей, на който е изобразен бял текст, поставен пред специал-
но стъкло, така че да има свойствата на огледало. Системата за разпознаване на лица 
може да се вгради, като при успешно разпознаване на дадено лице на огледалото ще 
се излиза специфична информация, която е полезна на дадения разпознат човек.  

 
Литература: 
 

1. Raspberry Pi Foundation, Raspberry Pi 3 Model B, взето от 
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

2. Raspberry Pi Foundation, Camera Module v2, взето от 
https://www.raspberrypi.org/products/camera-module-v2/ 

3. Duda, Richard O. and Hart, Peter E. and Stork, David G., Pattern Classification  
(2nd Edition) 2001. 

4. Philipp Wagner, Face Recognition with OpenCV, взето от 
http://bytefish.de/dev/libfacerec/facerec_tutorial.html 

 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 284
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APPLICATION OF REACTIVE BLOCKS IN INTERNET  

OF THINGS 
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Абстракт: В основата на интернет на нещата е свързването на устройствата, 
независимо с какви интернет протоколи работят. Това налага създаването на 
софтуер, който свързва всички устройства. Така всяко едно от тях може да бъде 
управлявано чрез глобалната мрежа, да общува автоматично с други устройства 
чрез обмен на данни и подходящи сензори и да извършва услуги със или без човешка 
намеса.  
 

Key words: Internet of things, Reactive Blocks SDK, jdk1.8 
 
 

1. Въведение 
Реактивни изграждащи блокове – носят модулация на софтуер на друго ниво, 

което позволява безпроблемна интеграция между графика и код. Графиката предста-
вя кога определена операция се извиква. Операциите описват какво се случва с дан-
ните. В допълнение, реактивните градивни елементи позволяват автоматична провер-
ка и ефективно генериране на код.  

Реактивното поведение е трудно осъществимо само от чисто програмиране, за-
щото повечето програмни езици са предназначени за решаване на последователни 
проблеми. Реактивните изграждащи блокове са насочени към изграждане на реактив-
ни приложения. Reactive Blocks SDK е инструмент за разработването на такива при-
ложения [1].  

Реактивен означава: реагира адекватно на събития; следи за времето; обработ-
ва събития – евентуално и по възможност паралелно, но по един систематичен (под-
реден) начин. 

В тази статия интересът е насочен към приложението и разкриване на функцио-
налността на реактивните блокове. За тази цел са разгледани примерни приложения, 
които покажат практическата функционалност на реактивните блокове. 

 
2. Примерни приложения  
 

Приложение: 1. Take a selfie 
Приложението (фиг.1) реализира тоследователност от действия, свързана с това 

как да си направим селфи, използвайки налична камера и синтез на реч за обработка 
на гласови команди [2]. 

 
 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 285

 
 

Фиг. 1. Take a selfie (направи си селфи) 
 

Начинът на функциониране на приложението е следния: програмата започва 
своето изпълнение с initial node, служещ за стартиране на приложението. Следва 
операция за конфигуриране на синтез на реч относно готовността за изпълнение (get 
ready). В блока Speak се конфигурират изреченията, които ще бъдат изпълнени 
гласово. Приложението продължава своята работа в две направления: първото е при 
възникване на грешка то приключва изпълнение с final node; във втория случай 
приложението продължава своята работа, като посредством възел за съединение се 
свързва с втори блок за синтез на реч, предшестван от подготвителна операция 
(beep). След завършване на втората гласова команда се изпраща заявка към следва-
щия блок (Photo), в който се извършва операцията по заснемане и визуализация на 
изображението от Display блока. Програмата завършва своето изпълнение с final 
node. Следва малка част от кода (фиг. 2), който се генерира, след като сме свързали 
компонентите на Reactive Blocks. 

 

 
Фиг. 2. Фрагмент от Java код (Speak блок) 
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Използвайки реактивните блокове се автоматизира голяма част от процеса на 
създаване на програмен код за приложението. Задача на програмиста е да донапише 
отделни фрагменти от кода, относно изпълнението на специфичните команди в при-
ложението. 

 
Приложение: 2. Send Multiple Emails 
Приложението (фиг. 3) показва как с помощта на реактивните блокове създава-

ме последователност от действия, чрез който се изпращат е-мейли, които се генери-
рат през произволни интервали от време [3]. 

Фиг. 3. Send Multiple Emails 
 

Начин на действие на приложение 2: програмата стартира с initial node. Следва 
изпълнение на операция init, чрез която се конфигурира gmail акаунт, като задаваме 
потребителско име и парола. Инициализацията на блок Emails Generator ни показва, 
че неговото състояние е вече активно. Той сe свързва с блок Buffer Eager Simple 
посредством пинове, който се използва за съхранение на е-мейлите, докато протича 
тяхната обработка. От своя страна Buffer Eager Simple се свързва с променливата 
temp, която временно съхранява настоящите е-мейли. Осъществява се връзка с блока 
Send Email, който дава информация дали текущия е-мейл е изпратен успешно или не 
(ok/error). За да изпратим следващ е-мейл съединяваме операциите ok и error с 
merge node, който ни предоставя възможност двата потока да се слеят в един, като 
препращат всички входящи токени към изходящото ребро на блока Buffer Eager 
Simple (next).  

 

В приложението (фиг. 4), задачата ни е да конфигурираме gmail акаунт, който 
ще използваме, а именно да зададем потребителско име и парола. 
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Фиг. 4. Фрагмент от Java код (Emails Generator блок) 
 

Приложение: 3  

В заключителното приложение се комбинират дейностите на блоковете от пред-
ходните две приложения (фиг. 5). 

 

 

Фиг. 5. Комбинирано приложение 
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Начин на функциониране на комбинираното приложение: програмата започва 
своето изпълнение с initial node. Следва операция за конфигуриране на синтез на 
речта и готовността и за изпълнение (get ready). В блока Speak се конфигурират 
изреченията, които ще бъдат изпълнени гласово. Приложението продължава своята 
работа в две направления: първото е при възникване на грешка то приключва из-
пълнение с final node; във втория случай приложението продължава своята работа, 
като посредством възел за съединение се свързва с втори блок за синтез на реч, 
предшестван от подготвителна операция (beep). След завършване на втората гласова 
команда се изпраща заявка към блок (Photo), в който се извършва операцията по 
заснемане и визуализиране от Display блока. Добавям допълнителен блок, който е 
свързан чрез Join към блоковете Display и Photo, като задачата му е да конвертира 
снимката от Image към Jpeg формат. Следва изпълнение на операция init, чрез която 
се конфигурира gmail акаунт с потребителско име и парола. Инициализацията на 
блок Emails Generator ни показва, че неговото състояние е вече активно. Той сe 
свързва с блок Buffer Eager Simple посредством пинове, който се използва за 
съхранение е-мейлите, докато протича тяхната обработка. От своя страна Buffer 
Eager Simple се свързва с променливата temp, която временно съхранява настоящите 
е-мейли.  

Следващата връзка, която се осъществява е с блока Send Email, който  ни дава 
информация дали текущия е-мейл е изпратен успешно или не(ok/error), след което 
приложението завършва с final node.  

 

 

Фиг. 6. Фрагмент от Java код (Комбинирано приложение) 
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В комбинираното приложение се генерира Java код (фиг. 6), като за коректната 
му работа добавям следните елементи: 

1. Гласово съобщение, което се изпълнява от блока за синтезиране на реч 
(Speak); 

2. Второ гласово съобщение, което се изпълнява от блока за синтезиране на реч 
(Speak); 

3. Конфигуриране на gmail акаунт, който ще използваме, а именно потребител-
ско име и парола; 

4. Съобщението, което да получим в е-мейла. 
 
3. Заключение 
Разгледаните приложения дават ясна представа как чрез Reactive Blocks по 

улеснен начин могат да бъдат разработвани иновативни приложения в сферата на 
Internet of things (IoT). Тази сфера набира все по-голяма популярност и намира все 
по-широко приложение в съвременния живот.  

Създаденото комбинирано приложение предоставя възможност да бъде реали-
зирано практически на различни микрокомпютри  като Raspberry Pi, Arduino и други. 
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Abstract: This article presents the results of research on the impact of pollution on the efficiency of 
photovoltaic panels. Losses in electricity production resulting from the contamination of photovoltaic 
calculated. 
 
Key words: photovoltaic systems, dust, losses. 
 
 

Въведение 
 

Бързите темпове на развитие на фотоволтаичните технологии през последното 
десетилетие и утвърждаването им като възобновяем енергиен източник с голям по-
тенциал и разнообразни опции за интегриране налагат и нови подходи, с цел подо-
бряване ефективността на соларните клетки. 

Един от най-важните въпроси, свързани с ефективността на панелите е свързан 
със замърсяването на повърхността им и намаляването на интензивността на падаща-
та върху тях слънчева радиация. 

 
I. Влияние на замърсяването на фотоволтаичните панели върху ефектив-

ността на работа 
 

Замърсяването на фотовалтаичните модули по време на експлоатацията им е не-
избежно и има различен произход. Източници на замърсяване са:  

 Естествени източници на замърсяване: почвени частици, разнасяни от вя-
търа; птичи изпражнения; полен; растителни листа; дъжд, носещ замърсява-
щи частици. 

 Източници на замърсяване в резултат на човешката дейност: индустриално 
замърсяване на въздуха; прах и други замърсители, генерирани в резултат 
на транспортна дейност; прахови частици, отделени във въздуха, в резултат 
употребата на твърди изкопаеми горива. 

 

 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 291

Замърсяването би могло да понижи ефективността на фотоволтаичните панели с 
до 30%, което води до голяма загуба на енергия.  

Негативният ефект се засилва с времето. В крайна сметка отлаганията от прах 
върху повърхността променят ъгъла на лъчение, което може да причини годишните 
енергийни загуби до около 30 %. 

Самопочистването с помощта на дъжд, вятър или сняг е непостоянно и обикно-
вено се оказва недостатъчно.  

С течение на времето обикновено се постига минимален почистващ ефект, как-
то в пустинни и полупустинни райони с много ниски количества валежи, така и в об-
ласти с високи количества валежи.  

Ето защо редица анализи и проучвания, свързани с поддръжка на оптимално 
състояние на фотоволтаичните системи, доказват необходимостта от периодичното 
почистване и предлагат разнообразни методи за извършването му.  

Натрупването на прах върху повърхността на PV модулите намалява падащата 
радиация в слънчевата клетката и води до загуба на мощност. Предишни изследвания 
[2] са показали, че в безводни области, тези загуби могат да достигнат до 15%. В тези 
случаи единственото решение е да се почистват модулите с вода. В големи фотовол-
таични централи решаването на този проблем е скъпо, особено в области, където има 
недостиг на вода.  

Изследвано е влиянието на праха върху проникващото облъчване при различно 
наклонени повърхности на плоски колектори. Резултатите от изследванията, извър-
шени Саудитска Арабия показват намалена ефективност на панелите с 7% на месец. 
Извършени са изследвания с използването на няколко вида прах, които имат различ-
ни физични свойства. Експериментите са проведени с използване на слънчев симу-
латор.  

Доказано е, че влияние оказват много фактори, като основно това са размерът и 
плътността на частиците на прах. Изследвани са прахови частици, които се придър-
жат към повърхността на слънчевите колектори и фотоволтаичните модули, като е 
определено разпределението на размера на частиците прах и съотношение на повърх-
ността, покрита с прах.  

За определяне на загубите, причинени от натрупване на прах по повърхността 
на фотоволтаичните модули са проведени експерименти с две фотоволтаични клетки, 
като са регистрирани стойностите на осветеността на всеки десет минути през цялата 
година. Една от клетките за изпитване се почиства ежедневно, а другата не се почист-
ва по време на експеримента. По време на експеримента са измервани и други пара-
метри, като валежи и скорост на вятъра [2]. При сравнение на стойностите за освете-
ност на двете клетки е определено количеството на праха, който влияе върху получе-
ната радиация.  

Опитите показват, че натрупвания на прах по повърхността на фотоволтаичния 
модул намаляват силно енергията, получена от слънцето. Не са наблюдава влияние 
на скоростта на вятъра или посоката върху загубите, вероятно поради това, че висо-
ката относителна влажност спомага за прилепването на праховите частици върху по-
върхността на модула.  

 

Сравняват се стойностите за облъчване, получени за чисти и замърсени клетки 
през целия ден. Относителните загуби се изчисляват както следва: 
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Където:  
 GCC е стойността на излъчване, измерено на чиста соларната клетка (Wm-2); 
 GDC е стойността на излъчване, измерена на замърсена клетка (W m-2).  
 

Наличието на прах променя ъгъла на радиацията, който е различен за чиста и 
замърсена клетка и точно този ефект се измерва с GL.  

Тези загуби представляват частта на излъчването, което клетката няма да по-
лучи, т.е. това са загуби на енергия. Когато клетките са чисти, загубите са приблизи-
телно постоянни през деня. Когато са замърсени загубите не са постоянни през целия 
ден при ясно небе, зависят от ъгъла на падане.  

На Фиг. 1 са показани загубите от прах за конкретен летен ден с ясно небе с 
висока степен на замърсяване на панела с прах, което води до дневни загуби на 14,8% 
[1,3, 4]. 

 
Фиг. 1 

 
Извършени са изследвания за влиянието върху производителността на фотовол-

таична система в резултат на натрупване на прах.  
Измерванията са направени с три вида материали: червена глина,  морски пясък 

и мрамор на прах.  
Измерванията са направени с чист PV модул и със различни видове прах, с две 

дебелини на праховото покритие (Таблица 1).  
Резултатите показват, че наличието на прах значително намалява производ-

ството на енергия от 4.5% до 8.1% [5]. 
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Таблица 1 

 
II. Определяне на влиянието на замърсяването на фотоволтаичните панели 

върху ефективността на работа на фотоволтаична централа 
 

2.1. Определяне на загуби в резултат на замърсяване на фотоволтаичен панел с 
мощност 250Wр при 6 часа работа на ден: 

 При загуба на производство на електроенергия 10% , ще се губят 0.15kWh на 
ден. За цяла година това е 54 kWh. 

 При загуба на производство на електроенергия 20%,  ще се губят 0.3kWh на 
ден. За цяла година това е 109 kWh.  

 При загуба на производство на електроенергия 30%, ще се губят 0.45kWh на 
ден. За цяла година това е 164 kWh. 

 

2.2. Определяне на загуби в резултат на замърсяване на фотоволтаичните 
панели на Фотоволтаичен парк „Елшица“. Паркът е с обща инсталирана мощност 
1,15MWp. При реализирането му са използвани 4992 броя фотоволтаични модули 
Q.Base 230Wp. Годишното производство на електроенергия е в рамките на 1419126 kWh.  

 При загуба на производство на електроенергия 10% , ще се губят 0.15kWh на 
ден. За цяла година това е 54 kWh. 

 При загуба на производство на електроенергия 20%,  ще се губят 0.3kWh на 
ден. За цяла година това е 109 kWh.  

 При загуба на производство на електроенергия 30%, ще се губят 0.45kWh на 
ден. За цяла година това е 164 kWh. 

 
Изводи: 
 

Електрическите параметри на слънчев панел са чувствителни към плътността на 
праховото замърсяване, така че е много важно да се осигури механизъм за автоматич-
но почистване за отстраняване на прахови частици от повърхността на панела, за да 
се гарантира висока производителност. 
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Abstract: This report is made investigate the effect of saving greenhouse gas emissions 
through the use of renewable sources. When tested using a wind turbine with power 400W. 
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Въведение 
Използването на енергията на вятъра е актуално в целия свят. Поради тази при-

чина се извърши изследване на потенциала на вятъра като енергиен ресурс. Направе-
ното проучване цели определяне на това дали даден ветрогенератор с определени па-
раметри може да използва енергията на вятъра в конкретни условия.  

За параметрите на околната среда са получени на база установени емпирични 
зависимости. 

Фиг. 1. Ветрогенератор с хоризонтална ос 
 

Ветрогенераторите превръщат кинетичната енергия на вятъра в електрическа 
енергия (Фиг. 1). Цели на изследването са определяне на спестените вредни емисии в 
резултат на производство на електрическа енергия с помощта на възобновяем източ-
ник, в случая – вятърна енергия. 
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I. Избор на ветрогенератор 
 

Алгоритъмът за избора на ветрогенератор е показан на Фиг. 3. 

Фиг. 3. Алгоритъм за избора на ветрогенератор 
 

За изследването бе избран хоризонтално осев вятърен генератор с номинална 
мощност 400W. 

 
II. Изследване на възможностите за спестяване на вредни емисии 
За определяне на спестените вредни емисии на CO2 се използва формулата: 

 

(1)     ( . ) /1000 ( )iЕ Q f kg  
 

Където: Q – количесво произведена енергия (kW); fi – специфичен коефициент, 
отразяващ количеството вредни емисии, получени за производство 1 kW енергия в 
СО2 еквивалент  (g/kW). 

Като пример може да се разгледа парк Елшица с обща инсталирана мощност 
1,15 MWp. Производството на енергия за час от фотоволтаичната централа е 1150 kWh. 
Тогава спестените вредни емисии в СО2 еквивалент ще са: 

 

E=785 kg CO2/h 
 

Изводи:  
Използването на ВЕИ има следните предимства, които задължително би тряб-

вало да се използват в съвременния свят: намаляване на количеството на парниковите 
газове в атмосферата; възможности за продаване на спестените емисии. 
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Abstract: This report presented a study on the possibility of using small wind turbines 
depending on the conditions and terms of wind 
 

Key words: wind generator, wind potential. 
 
 

Въведение 
Използването на енергията на вятъра е активно на цялата планета. Поради тази 

причина екипът започна работа в търсенето на нови възможности за използването на 
ветрогенераторите.  

 

 
 

Фиг. 1. Ветрогенератор с хоризонтална ос 
 

Идеята е задвижването на ветрогенератора да се реализира в градски и извън-
градски условия. 
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. 
 

Фиг. 2. Ветрогенератор с вертикална ос 
 

Ветрогенераторите превръщат кинетичната енергия на вятъра в електрическа 
енергия. Те се класифицират като: 

 Хоризонтално-осеви – ветрогнератори, при които валът е разположен хо-
ризонтално (Фиг. 1). В момента те са едни от най-ефективните решения по 
отношение на КПД. Обаче имат и недостатъци като: висока цена, трудно 
изграждане, нужда от периодично обслужване. 

 Вертикално-осеви, при които валът е разположен вертикално (Фиг. 2). КПД 
на този тип генератори е по-малко от тези с хоризонтална ос, но те имат 
следните предимства: не са шумни, започват да работят с по-малка начал-
на скорост на вятъра в сравнение с хоризонтално-осевите [2, 3]. 

 
I. Избор на ветрогенератор 

 

1.1. Алгоритъмът за избора на ветрогенератор е показан на Фиг. 3 

 
Фиг. 3. Алгоритъм за избора на ветрогенератор 
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За изследването бе избран хоризонталноосев вятърен генератор с номиналната 
мощност 400W. 

 
1.2. Изследване характеристиките на вятърния генератор при различни 

стойности на параметрите на вятъра 
 

Метеорологичните данни за вятъра, които са стандартизирани бази данни у нас 
и в други държави, са събирани на основание едноразмерни измервания на скоростта 
на вятъра, което се характеризира с една посока и сила в едно измерение. 

Друга особеност на метеорологичната ветрова статистика е, че всички данни се 
отнасят за ветровото движение в точки с височина 10 метра над терена. 

Това е напълно достатъчно, за да се анализира макродвижението на въздушни 
маси над дадена област, страна и континент за целите на метеорологичните прогнози. 

Данин за средните годишни стойности на скоростта на вятъра за Бургаски 
регион може да се вземат от Вятърната карта на България (Фиг. 4). 

 

 
 
 

Фиг. 4 
 

 Теоретично определяне на получената енергия. 
 

За определяне на мощността на генератора се използва зависимостта [1]: 
 

(1)     3
0

1
( )

2 PP C S v W  
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Където: 
o Ср – коефициент на използване на вятърната енергия; 
o ρ – плътност на въздуха; 
o So – ометаема площ от перките на ветрогенератора; 
o v – скорост на вятъра. 

 
Получената енергия за час може да се определи от зависимостта: 

 

(2)     
3

3
( )НОМ

НОМ

P v
А T kWh

v
    

 

За избрания ветрогенератор S = 1 m2. 
Средната скорост на вятъра за Бургаски регион е в диапазона 4,5 ÷5,0 m/s.  
 

Тогава получената енергия за час ще бъде съответно: 
o При v=4,5 m/s за час А= 25, 26 Wh, за година – А = 221 kWh; 
o При V = 5 m/s за час А= 34,65 Wh, за година – А = 303 kWh; 

 
II. Практически резултати 

 

2.1. Описание на опитната постановка 
 

 
 

Фиг. 5 
 

Ветрогенераторът е свързан с двигател, който се захранва и управлява от често-
тен регулатор. С помощта на честотния регулатор се задава честотата на захранващо 
напрежение, а с нея косвено се определя честотата на вала на двигателя и съответно, 
на ветрогенератора.  

 

На изводите на ветрогенератора са присъединени: 
 стабилизатор на напрежение; 
 акумулатор; 
 инвертор; 
 товар (електрически крушки с различна мощност – 75W, 75W и 65W, (сумарно 

135 W). Този товар е необходим за симулиране на работата на ветрогенера-
тора при постоянен вятър на празен ход и при различен товар.  

 

Направени са измервания на силата на тока на изхода на ветрогенератора и на 
напрежението след стабилизатора (Фиг. 6). Тези измервания дават възможност да се 
получи характиристиката на ветрогенератор. 
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U=f(I)

 
 

Фиг. 6 
 

 
Изводи:  
 

Ветрогенераторите с малка мощност е удачно да се използват като резервно или 
автономно захранване в следните системи: за яхти; за сигнализация; за осветление; в 
маломощни автономни системи. 
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STARTING BISSNES IN RUSSIA 
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Introduction 
In last few years Russia made starting business easier. In 2014 Russia stood at 88 

place in ranking of the ease of starting a business and now it`s at 40 position. Legislation 
has been adopted regarding establishing and doing business in Russia .Due to that fact we 
decide to elaborate on this topic. 

 
Our aim is to define the main stages of starting business in Russia and to investigate 

the specifics of running business for Russian and Foreign Entities on the basis of legal 
framework. 

 

Starting Business in Russia  
Nowadays starting business in Russia is one of the most actual issues. It has to be said 

that lots of Russians just don’t want to give up their jobs that they are used to, and go 
„nowhere” (means have their own business). But there are also those who really want to 
become successful businessmen and meet their targets. If you are one of those who want to 
become owners of business, which would become the foundation of sustainable well-being 
of your family, business of your life, then you have to learn and do many things. 

When starting a new business, there will be many important decisions to make as well 
as rules and procedures that must be addressed. There are the simple steps in beginning a 
new business. The first three steps are common to any country including Russia. 

The first step in starting a new business is the development of an idea. 
The idea has to relate of what you want to sale or what type of business you prefer to 

own. The development of an idea is required in order to get a good mental picture and it’s 
also helpful because you don’t want to own a business that will provide you with not too 
much money, so having an idea is very useful. 

The following step is to come up with a good business plan. This document is a 
blueprint of every aspect of your business. It includes the following; marketing plan, 
location, sales, advertising and details of financial plan. These are just some of the aspects 
in creating a plan. The plan is also helpful because it can be useful in assisting to obtain a 
loan from a financial institute. 

The next step in starting a business is the legal proceedings. Now we may start to talk 
about the specifics of opening a business in Russia. 

 

You need to select a business entity. It means that one of the first decision that you 
have to make as a business owner is how the business should be structured. Business entity 
is an organization created by one or more natural persons to carry on a trade or business. In 
Russia there are six major entity types and they are: 

1. Sole Proprietorship 
2. Limited Liability Company (LLC) 
3. General Partnership 
4. Limited Partnership 
5. Public limited company (PLC) 
6. Private limited company (LTD) 
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Firstly, proprietorship is a type of business entity that is owned and run by one person 
usually the individual. Sole proprietorships own all the assets of the business and the profits 
generated by it. They also assume complete responsibility for any of its liabilities or debts. 
In the eyes of the law and the public, there is no legal distinction between the owner and the 
business. Sole Proeprietorship is one of the most popular form of doing business in Russia. 
It has a lot of advantages: 

a. Simple registration (less time, fewer documents); 
b. Elementary withdrawal of money (profit can be immediately dumped to your card); 
c. Advantageous contributions for yourself (a fixed amount is paid, not a percent of 

salaries); 
d. Tax rebates; 
e. Lower fines (penalties); 
f. More benefits (because sole proprietorship is a small business); 
g. Simple elimination. 
 
One of these advantages is very important. It is a simplicity of registration. Starting a 

Sole Proprietorship in Russia requires only 3 days and consists of a few stages: 
1. Pay the registration fee (800 rubles = 13 euro); 
2. Fill out of application for registration; 
3. Fill the required documents to the register office (application, passport or a copy, 

document on payment of state duty); 
4. Get the certificate (license) in 3 days; 
5. Open a bank account. 
 
The second common form of doing business in Russia is Limited Liability Company. 

It may be set up by one or several persons (legal entities and/or individuals), its charter 
capital is divided into participatory shares, and its participants are not liable for company’s 
obligations and bear the risk of losses to the extent of the contributions made by them. The 
number of shareholders may not exceed 50.  

 

Stages of starting business for legal entities in Russia: 
1. Registration at the Tax authority. 5-7 working days; 
2. Registration at the State Committee for Statistics. 2-5 working days; 
3. Making of the seal of the Company. 2-5 working days Registration at non-

budgetary funds is done by tax inspectorate; 
4. Opening of the bank account depends on the bank; 
5. Registration of the shares issue with the Federal Services for Financial Markets. 

24-30 working days. 
 
Speaking of starting and doing business in Russia it is worth saying that there are a lot 

of market challenges. 
Russia is the largest country in the world, spanning 11 time zones and encompassing 

over 17 million square miles. The size of the country and seriously underdeveloped 
infrastructure pose logistical challenges, especially in accessing markets outside of major 
cities. 

Conducting business might be impeded by a lot of factors: burdensome regulatory 
regimes, inadequate intellectual property rights (IPR) protection and enforcement, lack of 
transparency and a non-level playing field for competition due to the continued presence of 
large state-owned, or state-controlled, enterprises dominating strategic sectors of the 
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economy. The main problem both starting and doing business in Russia is high level of 
corruption on every step of the way.  

 

On the other side Russia is very attractive for investors from all over the world 
because of its unique advantages: 

a. Egalitarian attitude;  
b. Large, educated consumer market;  
c. Unique geographical location. 
 

Thus, despite high level of corruption, very unstable legislation, political and 
economic situation in general, a lot of people prefer to do business in Russia. Russia is 
really appealing to foreigners to start their business, but besides deep recession in 2015 
Russian Government established Law “On amending Parts I and II of the 
Russian Federation Tax Code (in respect of taxation of the profits of controlled foreign 
companies)” which is also influenced on the process of running business in Russia. 

A controlled foreign corporation (CFC) is organization which is resident of countries 
traditionally considered as „offshore,” low-tax jurisdictions, and which is controlled by 
physical persons or organizations who/which are Russian tax residents. 

 

In other words, CFC is a non-Russian entity which: 
a. is not tax resident in Russia; 
b. is controlled by legal entities and/or individuals that are treated as Russian tax 

residents. 
 

The definition of a CFC covers pass-through entities (such as funds, trusts, 
partnerships and collective investment vehicles) which generate income for the benefit of 
their participants / settlors or beneficiaries, as well as corporate entities. There are however 
exemptions in relation to few types of companies. For example, foreign non-commercial 
companies which do not distribute income to their participants / shareholders or foreign 
companies where their place of registration is in one of the member-countries of the 
Eurasian Economic Union. 

 

The CFC rules would apply in relation to non-Russian tax resident corporations (and 
other entities) controlled by one or more Russian tax residents. The rules would: 

1. deny double tax treaty benefits to CFCs; 
2. instead treat the income of the CFC as taxable in the hands of the Russian 

controlling party when received by the CFC, regardless of whether an actual distribution to 
any Russian controlling party took place; 

3. require Russian tax residents to report their interests in foreign companies to the 
Russian tax authorities. 

 

The proposed changes will have potentially far-reaching consequences for Russian 
business owners who hold their business interests through offshore holding structures. 

Every year Russia involves in different global rating, concerning rank of Russian 
economy index and rates in worlds business rating systems. The Doing Business (World 
Bank) project provides objective measures of business regulations and their enforcement 
across 190 economies and selected cities at the subnational and regional level.  

Now, looking at specifics, this year Russia made further important improvements in  
3 key notable areas: the ease of starting a business, the ease of dealing with construction 
permits and the ease of obtaining electricity connection.  

Russia ranks top 20 globally on two indicators - property registration and enforcing 
contracts (For instance, it takes less than a year to settle a commercial dispute in Russia, 
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compared to the global average of 637 days. And it only takes 15 days to register a property 
transfer, which is less than three times the global average of 51 days. 

 In areas that matter most to business, the availability of electronic services has 
already resulted in substantial improvements in the ease of paying taxes, dealing with 
customs procedures, registering property and dealing with commercial courts, amongst 
others.  

The analysis of geographic and product market structure within Russia further reveals 
a high degree of concentration, which negatively impacts the entry and exit behavior of 
firms.  

 
Conclusion 
Russia is very appealing to many foreign investors due to its advantageous legislation 

and taxation system. Foreign entrepreneurs benefit from almost the same conditions for 
opening companies in Russia like any other local investor, however it best to verify all the 
legal requirements before starting a business. 
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Аннотация: Краеугольной основой, ядром экономической теории является, как 
известно, выявление условий необходимых для все более полного удовлетворения 
непрерывно увеличивающихся и неуклонно возвышающихся потребностей человека. 
Анализируются попытки исследователей различных направлений, специализаций 
приоткрыть завесу тайны экономического поведения человека и его обусловленнос-
ти. Несмотря на стремление „экономического человека” к достижению максималь-
но выгодного результата своей деятельности в этом сложном, непрерывно ме-
няющемся мире, полное знание о котором недоступно человеку, поведение его и на-
мечаемые им цели – лишь относительно или частично рациональны, в следствие 
ограниченного знания и способностей. Экономическая теория не имеет непосредст-
венной связи с математической теорией принятия решений. Тем не менее, исходные 
понятия и принципы математической теории, в которых находят абстрактное 
отражение особенности рациональных действий могут быть, в некоторых случаях, 
с успехом использованы, в том числе в кибернетике. 
 

Ключевые слова: кибернетика, рациональность, выбор, целеполагание, факторы 
сознания, разум, эгоизм, желание. 
 
Abstract: The cornerstone, the core of economic theory is, as we know, the identification of 
the conditions necessary for the ever fuller growth of human needs. Analyzed are attempts 
to reveal the veil of the mystery of man's economic behavior and its conditionality. Despite 
the desire of the „economic person” to achieve the most profitable result of his activity in 
this complex, ever-changing world, full knowledge of which is inaccessible to man, his 
behavior and goals are only partially or partially rational, due to limited Knowledge and 
abilities. Economic theory has no direct connection with the mathematical theory of 
decision-making. However, the original concepts and principles of mathematical theory, in 
which an abstract reflection of the features of rational actions are found, can, in some 
cases, be successfully used, including in cybernetics. 
 

Key words: Cybernetics, rationality, choice, goal setting, factors of consciousness, reason, 
selfishness, desire 

 
Экономика, в трудах древнегреческих философов Ксенофанта и Аристотеля, как 

особый раздел моральной философии – часть этики(наука о морали, нравственности, 
поведении человека) позволяла иметь определенное представление о ведение домаш-
него хозяйства, справедливых ценах и ссудном проценте. 
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Эволюционирующая экономическая наука с течением времени сменила ак-
центы. В результате приоритетными стали исследования „о природе и причинах бо-
гатства народов” (А. Смит, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй и др.), о хозяйственной деятельнос-
ти и ее результатах(как совокупности имеющих ценность хозяйственных предметов). 

Сменой школ и направлений исследований: от происхождения богатства и спо-
собов его распределения к функционированию экономического организма как тако-
вого -– экономическая наука эволюционировала в науку о рациональном поведение 
человека в хозяйственной сфере, а затем и за ее пределами („экономический импе-
риализм”).[4.С.27.] 

Не случайно сегодня классическим определением экономической науки при-
нято считать определение Л.Роббинса: „Экономическая наука – это наука, изучаю-
щая человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и ограни-
ченными ресурсами, которые могут иметь различное употребление.” [5.С.18]. 

Многочисленные исследования экономистов, психологов, социологов, право-
ведов и др., приоткрывают завесу тайны поведения человека в реальной жизни, но 
при этом возникает еще больше не менее насущных и животрепещущих вопросов к 
обусловленности человеческого выбора, поведения в обществе, то есть в системе оп-
ределенных общественно-экономических или воспроизводственных отношений. 

Какова природа – происхождение и предназначение человеческого выбора и, в 
том числе, рационального выбора? Что есть рациональный выбор? Под воздействием 
каких факторов он формируется и в чем его главное отличие от нерационального 
выбора? 

Ответы на эти важнейшие вопросы теории выбора, рационального выбора, 
встречающиеся в экономической литературе – неоднозначны и не дают достаточно 
определенного ответа о механизме взаимодействия факторов выбора, структурно-
функционального видения сознательной целеполагающей деятельности людей. 

Многочисленные результаты проведенных исследований свидетельствуют о 
том, что в этом сложном, непрерывно меняющемся мире, полное знание о котором 
недоступно человеку, поведение его и цели – лишь относительно или частично ра-
циональны, в следствие ограниченного знания и способностей. 

Рациональность (от греч. ratio – разум) – согласно широкой его трактовке в 
толковом словаре: „разумный, неабсурдный, неэкстравагантный ̆, неглупый ̆, не проти-
воречащий здравому смыслу и т. д.” – соответствующий разуму, поддающийся ин-
терпретации в терминах разума. [3. С.55]. 

Классическая ТРВ основывается на положение, что каждый индивидуум в усло-
виях ограниченности ресурсов принимает решение, исходя из рациональных предпо-
сылок, т.е. выбирает из всевозможных вариантов наилучший, путем определенных 
логических действий (умозаключений). При этом – стремиться к максимизации удов-
летворения своих потребностей, стараясь минимизировать свои затраты, действуя, 
главным образом, с эгоистической (инстинктивной или животной) точки зрения. 
[2.С.89-90,44-45]. 

Попытки проникнуть в тайну природы рационального выбора человека были 
предприняты во второй половине XVIII в. в учениях о нравственности шотландской 
школы морали (А. Смит и др.), представители которой впервые предложили индиви-
дуалистическую концепцию рационального поведения человека для объяснения ус-
пешного ведения домашнего хозяйства, рыночных отношений и других обществен-
ных явлений. 

В дальнейшем теория рационального выбора стала разрабатываться главным 
образом в экономических исследованиях и начала рассматриваться как чисто эконо-
мическая теория. 
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Она не имеет непосредственной связи с математической теорией принятия ре-
шений. Однако исходные понятия и принципы математической теории, в которых на-
ходят абстрактное отражение особенности рациональных действий людей во всех 
сферах практической и теоретической деятельности могут быть, в некоторых слу-
чаях, с успехом использованы, в том числе в кибернетике. 

Кибернетика — „искусство управления” (1) - наука об общих закономерностях 
получения, хранения, передачи и преобразования информации в сложных управляю-
щих системах, будь то машины, живые организмы или общество (2). 

Предпринимая те или иные действия человек достигает успеха лишь в том слу-
чае, когда наши решения, соответственно, поступки, действия, будут рациональными 
и в известном смысле разумными. Тогда среди всех возможных способов решения 
или альтернатив действия нам удается найти оптимальный, наилучший и, потому, 
предпочтительный вариант решения(действия). 

Между тем, теорию рационального выбора (поведения) не следует отождест-
влять с теорией разумного поведения. Теория разумного поведения, рассматриваю-
щая природу человеческого разума, его составляющих: сознания (духовного и инте-
ллектуального), воли и желаний человека, представленная в философской публицис-
тике нашей гениальной соотечественницы Елены Петровны Блаватской, раскрывает 
эту величайшую тайну человеческого бытия, дает адекватное, глубоко и всесторонне 
обоснованное видение природы и механизма индивидуального выбора. Фундамен-
тальные положения этой теории позволяют по новому взглянуть на проблему челове-
ческого выбора и приблизиться к интегральному социальному анализу. 

Для обычного человека горизонтом его мечтаний является удовлетворение его 
личных потребностей, указывающих, как правило, на объекты его вожделения. 
„Разум его подчинен чувствам, пристрастиям и желаниям и человек творит себя по 
образу и подобию своих желаний. Большинство людей руководствуется в жизни 
этими своими желаниями, но желание слепо и бессознательно и является движущей 
силой животной жизни”. 

Человек обладает волей. „Воля творит осознанно, тогда как желание – непрочно 
и изменчиво. Это качество человека коренным образом отличает его от животного 
обладающего лишь инстинктами” (инстинктивными желаниями). 

В повседневной жизни выбор осуществляется на основе житейского опыта и в 
этом случае рациональным или разумным выбором является выбор, опирающийся на 
интуицию и здравый смысл. Но здравого смысла достаточно лишь для решения 
рутинных или простых задач, тогда как для осуществления научно обоснованного, 
рационального выбора цели и способов ее достижения – например, для оптимального 
удовлетворения постоянно растущих и неуклонно возвышающихся потребностей 
людей – этого, очевидно, недостаточно. Вот почему при решении сложных задач 
управления в экономике, социальной жизни, политике и в других сферах общест-
венной деятельности все меньше полагаются на повседневный опыт, интуицию и 
здравый смысл, а обращаются к точному анализу проблемы, расчету и построению 
математических моделей (неограниченная рациональность).[1. С.27.]. 

С другой стороны, математический подход к анализу принятия решений разви-
вает, по сути дела, те положения, которые лежат в основе решения задач любой кон-
кретной деятельности. Но при этом математика абстрагируется от специфических 
особенностей, присущих конкретным решениям. Недооценка, а порой и забвение 
качественных критериев человеческого выбора цели и способов ее достижения или 
подмена их достаточно абстрактными экономико-математическими и статистичес-
кими выкладками превращает ее в разновидность социально-экономической матема-
тики лишенной нравственно-этической (собственно человеческой) значимости выбо-
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ра цели и способов ее достижения, несмотря на всю ее аналитическую строгость и 
бескомпромиссность. 

В этом отношении классическая теория рационального выбора человека не 
лишена определенных методологических упущений. 

Прежде всего, это недостаточный учет социальных и культурно-исторических 
факторов – не рассматривается воздействие на поведение человека (принятие реше-
ния) культурных особенностей среды, в которых он находится. Не учитывается 
также, что человек, не всегда может действовать рационально (в следствии ограни-
ченных способностей и знаний) ему свойственно импульсивное принятие решение, 
особенно в условиях ограниченности определенных ресурсов. Например, если целью 
отдельного предпринимателя является получение наибольшей прибыли от построен-
ного им предприятия, то именно ее достижение он будет считать рациональной со 
своей субъективной точки зрения. Однако такая точка зрения может прийти в проти-
воречие с общими, коллективными целями, если предприятие будет ухудшать окру-
жающую природную среду.[6. С.17]. 

С принципом субъективной рациональности неразрывно связан принцип мето-
дологического индивидуализма, согласно которому именно индивидуумам отводится 
решающая роль в экономической жизни общества. Социальные же институты и 
структуры, которые устанавливают правила игры в обществе, являются производ-
ными, так как они создаются и изменяются реально взаимодействующими индиви-
дами. 

Согласно телеологическому взгляду, развитие общества, детерминируется в 
соответствии с целями и идеалами, которые задаются обществу извне. При этом, не 
приводится сколько-нибудь удовлетворительного объяснения этого принципа. 

Не случайно, в противоположность этому сторонники ТРВ доказывают, что 
каждый индивидуум, предприниматель, хозяйствующий субъект, политик и т. д., во-
первых, устанавливает свои собственные цели, определяет возможные альтернативы 
действия и упорядочивает их по собственному видению и предпочтению; во-вторых, 
предполагается, что при всех условиях индивидуум ведет себя рационально, т.е. 
стремится достичь индивидуальной максимальной выгоды, в чем бы она ни выра-
жалась, хотя, как отмечал Хайек Ф.А.: „Рационализм может быть ошибочным, и тра-
диционная мораль может в некоторых отношениях обеспечить более верное руковод-
ство для человеческих действий, чем рациональное знание”. [7. С. 185.]. 

Согласно этому принципу, на реальное поведение индивидуума оказывают 
влияние не какие-то высокие идеи и общественные интересы, а исключительно 
стремление максимизировать свою выгоду или интерес. Если он провозглашает даже 
альтруистические взгляды, то такое поведение оказывается для него в известной сте-
пени выгодным; аналогично этому, действуя в рамках группы, он заботится не 
столько об интересах группы, а прежде всего о своих, собственных интересах; в-тре-
тьих, максимизируя свою выгоду или интерес, индивидуум стремится к оптимальной 
или рациональной полезности; в-четвертых, поскольку индивиду, поступающему 
рационально, приходится взаимодействовать в обществе с другими индивидуумами, 
он вынужден придерживаться соответствующих правил или определенного порядка. 
Следовательно, его рациональный выбор обусловлен также всей совокупностью 
существующих правил, хотя он совместно с другими способен оказывать определен-
ное воздействие на их изменение, если они существенно расходятся с его интересами. 

Еще до появления ТРВ критики неоклассической теории указывали на то, что 
построенные на ее основе модели рынка и прочие – во многом неадекватны реальной 
действительности. Хотя бы потому, что выбор индивидуумов может быть не только 
не рациональным, но и явно ошибочным - иррациональным. 
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Очевидным фактом является то, что конечный результат социального действия 
зависит также от рациональных правил выбора и взаимодействия его участников. 
Если бы рыночная экономика строилась действительно полностью на рациональных, 
безошибочных основаниях, тогда в ней не могли бы возникать спады производства, 
кризисы и безработица. 

Защитники свободы рынка на основе рационального выбора, А. Смит,Ф. Хайек 
и другие, всегда отмечали достоинства индивидуального выбора и возникающего на 
его основе порядка. [8. С.123.]. Утверждая, порой вопреки имеющимся фактам,, что 
оптимальный выбор индивидуумов в конечном итоге всегда приводит к росту 
общественного богатства и благосостояния граждан. При этом, даже не пытаясь 
сделать еще один шаг в направлении фундаментальной цели и смысла существования 
человека – задать себе и попытаться ответить вопрос: является ли общественное 
богатство и даже благосостояние самоцелью (конечной целью) общественного вос-
производства или может быть есть более высокие цели эволюционного развития 
человека, общества, Культуры. 
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Аннотация: Рассматривается одна из краеугольных основ экономической теории – 
теория рационального выбора Многообразие точек зрения: экономистов классиков, 
неоклассиков и других анализируется под углом зрения высшей рациональности, 
соответствующей истинно (собственно) человеческой природе выбора, но не 
только животной его природе. Фокусируя внимание, прежде всего, на формулирова-
нии высшей рациональности и необходимых условий ее достижения, показано инно-
вационное направление исследования теории рационального выбора, как объективная 
необходимость поворота мировой истории в направлении фундаментальной цели 
эволюции человека, Культуры. 
 

Ключевые слова: Сознание, выбор цели, механизм выбора, рациональность, эгоизм, 
„экономический человек”, эволюция, Культура. 
 
Abstract: One of the cornerstones of economic theory is the theory of rational choice. The 
diversity of points of view: economists of classics, neoclassics and others is analyzed from 
the point of view of higher rationality, which corresponds to the truly (indeed) human 
choice nature, but not only to its animal nature. 
Focusing primarily on the formulation of higher rationality and the necessary conditions 
for its achievement, the innovative direction of research into the theory of rational choice is 
shown as an objective necessity of turning the world history toward the fundamental goal of 
the evolution of man and culture. 
 

Key words: Consciousness, choice of purpose, mechanism of choice, rationality, 
selfishness, „economic man”, evolution, Culture. 
 
 

В этом сложном, непрерывно меняющемся мире, полное знание о котором не-
доступно человеку, поведение его и цели – лишь относительно или частично рацио-
нальны, в следствие ограниченного знания и способностей. 

Рациональность (от греч. ratio – разум) – согласно широкой его трактовке в тол-
ковом словаре: „разумный, неабсурдный, неэкстравагантный̆, неглупый̆, не противо-
речащий здравому смыслу и т. д.” – соответствующий разуму, поддающийся интер-
претации в терминах разума. [2. С.55]. 
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В современном мире стремительно развивающейся экономики процесс при-
нятия решений является важной стороной не только повышения эффективности 
управленческой деятельности организации, но и успешности функционирования каж-
дого её члена. В своем поведении человек практически всегда опирается на собст-
венную, так или иначе, обоснованную концепцию. При этом, главной предпосылкой 
принятия того или иного экономического решения, то есть с позиции „затраты – 
выгода”, является тезис о возможности приспособить доступные средства для 
достижения собственных целей, выбрать лучший из альтернативных вариантов. 

Экономисты классической школы, анализируя поведение человека в процессе 
выбора, фокусируют внимание на наиболее важных, по их мнению – рациональности 
и эгоизме. Таким образом, неотъемлемые характеристики первичной (животной) 
природы человека [1.С.89-90,44-45] лежат в основании концепции об „эконо-
мическом человеке”. В своих рассуждениях о рациональном поведении человека они 
в первую очередь подразумевают расчетливое, просчитанное в соотношении „зат-
раты – выгоды”, максимизирующее, эгоистическое поведение.[11. С.26.]. 

Разнообразие формулировок рациональности и их комбинаций, имеющихся в 
экономической литературе характеризуются следующим образом: [9. С.41]. 

- неограниченная рациональность, в неоклассической экономической теории, 
как неукоснительное следование принципу максимизации выгоды. Когда, главная 
цель „человека-компьютера” – максимизация полезного результата при минималь-
ных затратах и на основе изучения максимально доступной информации (Г. Беккер и 
др.) [3.С. 27.]. 

- ограниченная рациональность, или стремление человека действовать рацио-
нально, несмотря на то, что в реальности его способности в этом ограничены 
(Г.Саймон и др.); 

- вынужденнная (органическая) рациональность, когда поведение человека ре-
гулируется функционирующими социальными институтами, не отрицая его способ-
ностей, умений и навыков. 

Органическая рациональность – характеризует, в условиях определенной ин-
ституциональной ограниченности, возможности максимизирующего „экономическо-
го человека” с учетом его умений и способностей (его сознания: интеллектуального и 
духовного), но не наоборот. [5. С. 24]. 

Вряд ли можно согласиться и с тем, что „Институты этики не являются про-
дуктом целенаправленной деятельности индивида или группы индивидов. „Они 
формируются в результате эволюционного культурного отбора.” [4. Реферат М, 
2005]. 

Эволюционный культурный отбор, очевидно, не происходит сам по себе, но яв-
ляется результатом деятельности индивидуумов, их сознания и воли. Ведь человек 
как известно, обладает волей – качеством коренным образом отличающим его от 
животного обладающего лишь инстинктами (инстинктивными желаниями). Причем, 
воля творит осознанно, тогда как желание – непрочно и постоянно меняется. 

Очевидно, в результате отрицания поведенческой уникальности человеческого 
начала, в любой ситуации, человеку неоправданно отводится второстепенная роль, 
предопределенная существующей институциональной экономической, политической, 
идеологической и т.п., структурой общества, игнорируется его собственно человечес-
кая (духовно-нравственная) природа, его роль и место в эволюционном процессе. В 
этой связи, Дуглас Норт отмечал, что „субъективные мысленные конструкции, при 
помощи которых индивидуумы обрабатывают информацию, приводят к решениям, 
определяющим выбор индивидуума”. [6. С.16.]. 
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В действительности – люди вынуждены принимать решения согласно не „мак-
симизации”, а всего лишь „удовлетворения”, устанавливая более низкий уровень 
притязаний, при достижении которого они будут вполне довольны, а при невозмож-
ности достижения и этого уровня они либо установят для себя еще более низкий 
уровень своих притязаний, либо изменят свое решение.[8. С. 43-44].  

Данное „правило социального компромисса” определяет те наибольшие резуль-
таты, которые они смогут достичь в условиях ограниченных возможностей, в том 
числе и собственных способностей (физических, интеллектуальных, духовных). 

Основатель поведенческой экономической теории нобелевский лауреат, 
американский экономист Герберт Саймон, анализируя концепцию об „Экономи-
ческом человеке” писал: „Хорошо известно, что „рациональный человек” – это 
максимизатор, соглашающийся лишь на лучший вариант”.[7. С.17]. Однако, в своих 
последующих размышлениях об этом Г.Саймон отмечал: во-первых, что 
„человеческое поведение почти всегда содержит значительный рациональныи ̆ 
компонент, но только если иметь в виду не специфическую трактовку рациональ-
ности экономистами, связанную с максимизацией, а более широкий обиходныи ̆ 
смысл этого понятия. Во-вторых, сама экономическая теория вовсе не ограничивает 
себя узким определением рациональности. При этом, в значительнои ̆ части экономи-
ческой литературы (например, посвященной сравнительному институциональному 
анализу) широкое применение имеют менее жесткие критерии рациональности. В-
третьих, экономическая теория занималась в основном результатами рационального 
выбора, а не процессом выбора. Но поскольку экономический анализ все более 
включает в орбиту своих интересов динамические аспекты выбора в условиях 
неопределенности, возрастающее значение приобретает изучение процессов выбора”. 
Кроме того, „восприятие человека как рационального существа – не исключительная 
особенность экономистов, а черта, присущая всем социальным наукам. Экономичес-
кая теория склонна выделять в качестве главного средства объяснения поведения 
человека определенную форму рациональности – максимизирующее поведение”. 

Нельзя не согласиться с мнением Г.Саймона в том, что человеческое поведение 
почти всегда содержит значительный рациональный компонент обусловленный не 
только максимизацией, о чем свидетельствуют широко применяемые в экономичес-
кой литературе менее жесткие критерии рациональности (институциональный эконо-
мический анализ). Более того, он справедливо, на наш взгляд, отмечает, что „эко-
номическая теория занималась в основном результатами рационального выбора, а не 
процессом выбора”. Тогда как, „в условиях неопределенности, возрастающее значе-
ние приобретает изучение процессов выбора”, а ограничение человеческой природы 
лишь принципами рациональности и эгоизма (концепция „экономического челове-
ка”) акцентирует внимание лишь на его (человека) животной природе, где главной 
причиной, условием поведения человека является максимизация и эгоизм – животная 
форма рациональности.  

Таким образом, в своей констатации критического отношения к концепции 
максимизирующего „экономического человека” Г.Саймон не предпринял попытку 
сделать следующий шаг в выяснении природы механизма человеческого выбора, то 
есть его собственно человеческой – сознательной, волевой составляющей этого меха-
низма. 

Впрочем, Хайек Ф. в своем высказывании: „Рационализм может быть ошибоч-
ным, и традиционная мораль может в некоторых отношениях обеспечить более вер-
ное руководство для человеческих действий, чем рациональное знание” показал не-
обходимое направление в осмыслении фундаментальной цели существования челове-
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ка, ни с чем не соизмеримой в нашем материальном мире, возвышающейся над 
концепцией „экономического человека”. [10. С.185.]. 

Если хозяйственная сфера это в первую очередь экономическая сфера жизне-
деятельности человека, общества, то есть хозяйственная практика, где воспроизво-
дятся материальные (продукты, товары, услуги и пр.) и духовные условия жизни 
людей – предполагает ясное осознание цели необходимых условий и способов ее 
достижения. 

Очевидно, использование сегодня имеющихся ограниченных ресурсов (природ-
ных, производственных, трудовых, финансовых и др.) без учета, а часто и в ущерб 
удовлетворению собственно человеческих потребностей, отвечающих необходимым 
морально-нравственным критериям развития истинного (но не только животного) 
Человека, препятствует успешному решению фундаментальной проблемы экономи-
ческой жизни – все более полного удовлетворения непрерывно увеличивающихся и 
неуклонно возвышающихся потребностей человека, общества – продвижению еще на 
шаг ближе к экономической свободе, согласованной с фундаментальной целью эво-
люции Человека, Общества. 

Экономическая наука, изучающая человеческое поведение с точки зрения соот-
ношения между выбором цели и ограниченными ресурсами, постепенно утратила 
(нивелировала) морально-нравственные критерии выбора цели и способов ее дости-
жения, подменив их достаточно абстрактными экономико-математическими и ста-
тистическими выкладками – разновидностью социально-экономической математики 
лишенной нравственно-этической в вопросе рационального выбора цели, способов ее 
достижения, несмотря на всю ее аналитическую строгость и бескомпромиссность. 
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АНАЛИТИЧНО И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМА 

ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА ДВИЖЕЩА СЕ ЦЕЛ 
 

Мустафа Дурак 
 
 

Abstract: In the present work an analysis and program implementation of a tracking system 
based on Kalman extended filter is suggested. Main equations of the time invariant linear 
system as state equations and measurement equations are described. Matlab 
implementation of developed algorithm is presented. 
 

Key words: Kalman Filter, Radar Tracking Systems 
 
 

1. Въведение 
Съвременните радарни системи са проектирани да изпълняват редица операции, 

като например, откриване, проследяване и разпознаване на целите. С помощта на 
сложни компютърни системи и алгоритми, мултифункционалните радари са способ-
ни да проследяват много цели. Радиолокационните системи за съпровождане на цели 
са особено актуални и представляват интерес за много изследователи и инженери, 
работещи в областта на контрола и управлението на летателни апарати. Например, в 
[1] е представена Matlab реализация на проследяваща система, базирана на Kalman 
разширен филтър. Три-дименсионна система за проследяване на обекти е анализира-
на в [2]. Система за съпровождане на роботи се описва в [3]. Система за насочване на 
обекти в 3-D пространство, предназначена за управление на безпилотни летателни 
апарати е представена в [4]. Модели на проследяваща система на безпилотен летате-
лен апарат в 3-D пространство са представени в [5,6]. Приложни аспекти на приложе-
нието на проследяващия Калманов филтър в роботизирани системи са представени в 
[7,8,9]. 

Системата за съпровождане на целите излъчва радиолокационни импулси, чрез 
които се оценяват целевите параметри – разстояние (позиция), скорост и ускорение 
на движението й. Позиция на целта, нейните скорост и ускорение са основните ком-
поненти на процеса на съпровождане на целта. 

Задачата на настоящето изследване е изграждане на алгоритъм за проследяване 
на цели с помощта на Калманов филтър и програмна реализация в среда на Matlab. 

 
2. Векторно описание на състоянията и измерванията в LTI система 

 

Калмановият филтър е рекурсивна система за проследяване, предназначена да 
определя разстояние, скорост и ускорение на целта в даден момент на базата на из-
мерване на тези величини. Проследяващ или съпровождащ Калман филтър се раз-
глежда като инвариантна във времето линейна система. Линейна инвариантна във 
времето система се описва математически с три вида променливи: входни, изходни и 
променливи на състоянието. Всяка LTI система има измерими обекти, например раз-
стоянието е обект, измерен от радара с Калман филтър за съпровождане. Състоянията 
на даден обект са компоненти на вектора на състоянието. Това са обектът и неговите 
времеви производни. Например, едно-дименсионният вектор на състоянията от трети 
ред, представляващ разстоянието, се дава с израза: 
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(1)  tRRRx  ,, , 
 

Където R , R , R    и   са измеримите величини на обекта – разстояние, скорост и ус-
корение. Векторът на състоянията, определен с ураванение (1) може да описва непре-
къснати или дискретни състояния. Векторът на състоянията от трети ред с k компо-
ненти (брой на целите) има следния вид: 

 (2)  tkkk xxxxxxxxxx  ,...,, 222111  
 

където t показва транспониране, k е номерът на целта.  
 

3. Общи уравнения на състоянията и измерванията на LTI системи 
 

Блок-схемата на LTI система е показана на Фиг. 1 
  

 
Фиг. 1 

Уравнение на състоянията  
(3) tBwtxAtx ()(.)(    

 
Уравнение на измерванията 
(4)        )()()( tDwtCxty   

където x(t) е векторът на състоянието с [k х 1] блок матрица, y(t) е стойността на [p x 
1] изходен вектор; w е стойността на [m х 1] входния вектор; A е [k х k] матрица; B е 
[k х m] матрица; C е [р х k] матрица; D е [р х m] матрица.. 
Хомогенното решение т.е., при w = 0 (нулево въздействие) за линейна система, при 
известно начално състояние x(0) в момент t0, има вида[1]  

 

(5) )().()( 00 ttxtttx   
 

Където Ф – матрица на прехода на състоянията, определена като 
 

(6) 00 ()(Ф ttett A  , 

 
с Тейлърово разложение при t0 = 0. 

(7)  
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AtAtAIettt !
2

2)(
00 ...

!2
.)0()(  

Общото решение на системата определено с уравнение (3) може да се запише 
във вида. 

 (8)   dBwtFtxttFtX
t

to

)()()().()( 00 . 

Първият член от дясна страна на уравнение (8) представлява приносът от сис-
темната реакция (отговор) към първоначалното състояние Вторият член е приносът, 
дължащ се на управляващата сила w. 
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Чрез комбиниране на уравнения. (4), (5) и (8) се получава изразът за изходната 
реакция на линейната инвариантна във времето система [1] 

 

(9)    dwtDBCetxCety
t

t

tAtotA

o

)()([)(.)( )(
0

)(  

)(tDBCe AT  – е импулсната реакция на системата 

  
Диференциалното векторно уравнение от първи ред за състоянията и уравне-

нието на измерванията с коефициенти B = D = 1 има вида 
 

(10) )()(./)( tutxAdttdx   

         )()(.)( tutxGty   
 

където y(t) е наблюдаемата част на системата (т.е. изходната реакция), u е управлява-
щата сила, и v е измереният шум. Mатриците А  и G  се определят в зависимост от 
системата. Наблюдаваният шума v се приема некорелиран. Ако векторът на начал-
ното състояние е x(t0)  изразът (8) може да се запише по следния начин   

(11)  
t

t

duttxtttx
0

)()()()()( 00 . 

Тогава LTI система в съответствие с израз (10) има вида  

 
 
Хомогенното решение на система, непрекъсната във времето, се дава с израза 
 

 (12) )()()( 00 ttxtttx   
 

Дискретна във времето система се описва с уравненията 
 

(13) )()1(.)( nunxAnx   
)()1(.)( nunxAny   

Хомогенното решение за дискретна във времето система се дава с израза 

 (14) )(.)( o
non nxAnx   

Матрицата на преходите, съответстваща на тази система, може да се получи 
чрез Тейлорово разложение за всяка координата на едно-дименсионния вектор на 
състоянията x, както следва: 

(15) ...
!2

.
2

 xTxTxx   

             ....  xTxx   
             ... xx   
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От системата от уравнение (15) може да се запише матрицата на преходите, както 
следвa 

(16) 























............

...100

...10

...
!2

1
2

T

TT

 

Матрицата на преходите е известна още като матрица на Нютон(Newtonian matrix) 
 

4. Реализация система за съпровождане чрез Калманов филтър  
 
Калмановият филтър е линеен оценител, който минимизира средната квадратич-

на грешка по разстояние при съпровождане на целта. Калмановият филтър има след-
ните предимства: 

1. Коефициентите на усилване на филтъра се изчисляват динамично.  
2. Изчислението на коефициента на усилването на Калмановия филтър е адап-

тивно към измененията на условията на откривания. 
3. Калмановият филтър осигурява точно определяне на ковариационната матри-

цата на измерванията.  
Уравнението за съпровождане на състоянието на целта чрез филтър на Калман 

има вида [1] 

(17) )]1()()[()1.()()(  nnGxnynKnnxnxnnx s  
Векторното уравнение на измерванията има вида 
(18) )()()( nvnGxny  , 

където )(nv  Gaussian шум с нулева средна стойност и ковариационна матрица ck , 

т.е. 

(19) )}()({ nynyE t
c   

Изразът  

(20) 1])1([)1(  C
tt

c kGnnGPGnnPk  

описва коефициента на усилване на Калмановия филтър, P е ковариационната мат-
рица на предсказаните стойности 

 (21) QnnPnxnxEnnP t
ss  )()}()1({)1( *  

Q  е ковариационна матрица на входния вектор u, която има вида 

 (22) )}()({ nunuEQ t  
Уравнението на корекцията (ковариацията) на оценката 

 (23) )1(])([)(  nnPGnKInnP  
Уравнението на предсказване има вида 

 (24) )()1( nnxnnx   

Блок-диаграма на измервателната система и Калмановия филтър със съпровож-
дащите уравнения на състоянията има следния вид (Фиг. 2). 
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)11(.)1()1(  nnxnunnxs        )1(. nnxG s  

 
)1(. nnxG s         )11()1(  nnxnnx ss  

 

Фиг. 2. Блок-диаграма на измервателната система и Калмановия филтър  
със следните уравнения:  

уравнение на измерванията: 1()()(  nnGxnvny s ; 

уравнение на състоянията: 
 )1()()1()()(  nnGxnyKnnxnnxnx ssss  

 
5. Числен експеримент: Matlab реализация на Калманов филтър 
MATLAB Function “kalman_filter.m” 

 

Функцията „kalman_filter.m”1 реализира Калманов проследяващ филтър. Син-
таксисът на филтъра има следния вид [1]: 

[residual, estimate] = kalman_filter(npts, T, X0, inp, R, nvar) 
 

Програмата „kalman_filter.m” използва Matlab функция „normrnd.m”, за да гене-
рира Gaussian шум с нулева средна стойност. Фиг. 3,а показва истинската позиция на 
целта и измерената и предсказани стойности на позицията при слабо маневриране. 
Фиг 3,б показва грешката при съпровождане – разлика между измерена и предсказана 
стойност на позицията (остатъчна грешка).  

 

 
Фиг. 3,a. Реална и предсказана позиции при слабо маневриране на целта.  

Използва се програма „kalman_filter.m” 
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Фиг. 3, б. Остатъчна грешка при съпровождане, представено на от Фиг. 3,а 
 

Фиг. 4,а показва реалната позиция на целта (първа фигура), както и измерената 
и предсказани стойности на позицията при слабо маневриране (втора фигура). Фиг 
4,б показва грешката при съпровождане – разлика между измерена и предсказана 
стойност на позицията (остатъчна грешка).  

 

 
 

Фиг. 4,a. Реална и предсказана позиции – агресивно маневриране на целта.  
Използва се програма “kalman_filter.m”. 
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Фиг. 4, б. Остастъчна грешка при съпровождане, представено на Фиг. 4,а 
 

Заключение 
 

Предложеният проследяваща алгоритъм и неговото програмно осигуряване, мо-
гат да послужат като база за изграждане на едномерни системи за съпровождане, из-
ползващи като входен вектор на системата за проследяване случайната акселерация 
на целта. 
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Abstract: In this paper, we have considered a queueing system in which one server is 
available. There are two conditions with the service facility for finite and infinite number of 
customers. Arrival follows Poisson process and service times are exponentially distributed. 
We derive the performance measure formulas for the finite capacity model where extra 
number of customers exceeding N are rejected. We use the recursive method for the 
mathematical derivation and compare the queue length and the waiting time for both finite 
and infinite models by means of simulation using MATLAB software. 
 
Key Words: queue, customers, arrival, performance, server. 
 
 
1. Introduction 

We have experienced queue in our daily life at different places like in a bank, 
restaurant, shopping centers, and many other places. There are restrictions in some queues 
so that all the arrivals may not get the service, whereas some queues are without limitations 
and anyone who joins the queue can be served. Queue in which everybody get service 
facility is called infinite capacity queuing system and those queues where only fixed 
number of customers get service facility are called finite capacity queueing system. 

 

There are number of researches in both type of queues. Laxmi and Suchitra [1] 
studied finite buffer N -policy 1/)(/ nMGI  queue with Bernoulli-schedule vacation 

interruption, where server takes a vacation and works with a slower rate if there are less 
than N customers waiting for service. Jouini and Dallery [2] considered Markovian multi-
server queue with a finite waiting line in which a customer may decide to give up for 
service if waiting time in queue exceeds its random deadline. They focused on the 
performance measures in terms of the probability of being served under both transient and 
stationary behavior. Chanag and Choi [3] studied finite-buffer discrete-time 

BKGGeo YX /1//  queue with multiple vacations that has a wide range of applications 
including high-speed digital telecommunication system and various related areas presenting 
some performance analysis. Ghimire et al. [4] calculated the performance evaluations of 
multi-server nntMtM //)(/)(  queuing system subject to breakdowns under transient 

frame work without accepting the queue of the waiting customers. Ghimire and Basnet [5] 
studied finite capacity queueing system under the provision of vacation and service 
breakdown for the calculation of queue length and waiting time distributions. Sah and 
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Ghimire [6] studied transient Erlangian queueing system to calculate the mean queue length 
and expected waiting time distribution using probability generating function and Laplace 
transform method. Yazici and Akar [7] proposed workload-dependent 1// PHMAP   
infinite and finite queue with the help of numerical algorithm for finding the steady-state 
queue occupancy along with some numerical examples for the model validation. Ghimire 
and Ghimire [8] dealt 1// MM  queue with heterogeneous arrival and departure with the 
provision of server vacations and breakdowns to evaluate some performance measures 
using generating function method. Ausina et al. [9] choose a single server queueing system 
in which Bayesian inference for the transient behavior and duration of a busy period with 
general, unknown distributions for the inter-arrival and service times has been investigated. 

 

In this paper, we have considered Markovian NMM /1// and 1// MM  queue 
which are both single server queueing models, first with finite capacity and second with 
infinite capacity, i.e. N . We observe effect on queue length and waiting time for finite 
and infinite capacity model where arrival follows a Poisson process with rate   and service 
time is exponentially distribution with rate  . We derive the formulas for average queue 

length in detail for finite capacity model and take the established formulas for infinite 
capacity model. We see the numerical results for both the models and observe the effect on 
queue length and waiting time for the same arrival rate and service rate.  In both of these 
models, customers are served in first come first served (FCFS) discipline.   
 
2. Mathematical Model 

 

There are some important assumptions and notations in the model and some of them 
are the follows:  

(i)  = arrival rate; 
(ii)   = service rate; 

(iii) 

   = traffic intensity;  

(iv) iP  = probability at state i; 
(v) N  = capacity of the server. 
 

To represent the finite capacity queueing model, we have the following Fig 1 to 
illustrate the transient diagram. Different probability states are shown in the diagram. 
Arrival rate   and service rate   are kept fixed for all the states. The sign 0  in the circle 

indicates that, there is no customer waiting in the queue and N  in the circle denotes that 
there are N  number of customers waiting for the service. The state probability for 0  and 
N  customers in the system is denoted by 0P  and NP respectively. 

 

 
 

Fig 1: Transient Diagram 
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Based on that transient diagram above, we have the following set of balanced 
equations which are solved to obtain the average number of customers in the system. We 
take rate in is equal to rate out to make the balanced equations. Transition from state 0 to 
state 1 is defined in the equation as follows:  

 

01 PP   . 

Transition from state 1 to state 2 is defined by the following equation. 

120 )( PPP   . 

Similarly, transition from state 2 to state 3 is defined by the following equation. 

231 )( PPP   . 

Continuing this way, we have transition from state 2N  to state 1N  is defined by the 
following equation. 

12 )(   NNN PPP  . 

Finally, at the last step, the transition from state 1N  to state N  is defined by the 
following equation. 

NN PP  1 .  

All the above balanced equations can be expressed in terms of 0P as follows: 

01 PP



 . 

.
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In this way, for the thN  state the probability can be defined by 
 

.0PP
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Now, the probability normalizing condition can be expressed as 
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  where 

   

Let, sL denote the average number of customers in the system then, 
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Therefore,  
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It is the formula for the calculation of customers’ average  number in the system  sL  

which depends on the arrival rate ( ), service rate ( ) and the number of customers N . 

Based on this formula for sL , we calculate some other performance measures in the next 

section.  
 
3. Performance Measures 
 

When customers come for the service, sometimes there will be no queue and they can 
get the service immediately whereas in some occasions they have to line up for a long time 
before they are served. All these service qualities seen by the customers refer to the 
performance measure. There are some performances measures of every queueing system. In 
this section, we describe some of the performance measures for NMM /1//  and 

1// MM  queueing model.  
 

Performance measures for NMM /1//  queueing model are as follows: 
 

(i) Average number of customers in the system               
  1

1

11

)1(1







 N

NN

s
NNL


 ; 

(ii) Average number of customers in the queue    01 PLL sq  ; 
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(iii) Average waiting time in the system   


s
s

LW  ;   

(iv) Average waiting time in the queue   

1

 sq WW .   .

   
Similarly, performance measures for 1// MM  queueing model where the capacity 

of the server is infinite (i.e. N ),are as follows: 
 

(i) Average number of customers in the system  
 




1sL ; 

(ii) Average number of customers in the queue   
 




1

2

qL ; 

(iii) Average waiting time in the system  
 




1sW ; 

(iv) Average waiting time in the queue   
 




1qW . 

 
4. Numerical Results 
 

We have plotted the graph for average number of customers vs. arrival rate and 
service rate in Figure 2 and Figure 3. In Figure 2, queue length is longer in infinite capacity 
model than in finite capacity model as arrival rate increases for the same service rate. 
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Fig 2: Average Number of Customers in the System vs. Arrival Rate
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Fig 3 illustrates that queue length decreases rapidly in both finite and infinite case as 
service rate increases. For the slow service rate queue length is shorter in finite capacity 
model as compared to infinite capacity model.   
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Fig 3: Average Number of Customers in the System vs. Service Rate
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Fig 4 and Fig 5 represent the graphs for average waiting time in the system vs. service 

rate and arrival rate respectively. It can be seen the effect of arrival rate and service rate on 
the waiting time of customers. We can observe the similar results as in the Fig 2 and Fig 3. 
 

Fig 4 indicates longer waiting time for infinite capacity model for the slower service 
rate whereas waiting time is shorter for the finite capacity queueing model.  
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Fig 4: Average Waiting Time in the System vs. Service Rate
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Finally, in Fig 5, if the service rate is same, customer has to wait longer in infinite 
capacity queuing model rather than in the finite capacity queueing model to get the service.  
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Fig 5: Average Waiting Time in the System vs. Arrival Rate
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The results we have observed in the above graphs illustrate the real life scenario and 

their applicability in the daily activities. Applications in some of the areas are explained in 
the following conclusion section.  

 
5. Conclusions 
 

There are the different queueing models applied in our daily life in different 
situations. In this paper, we have compared the effect of queue length and waiting time for 
the change of arrival rate and service rate considering infinite and finite capacity queuing 
models. It is observed that, queue length is longer in infinite capacity queueing model in 
comparison to the finite capacity queueing model for the same arrival rate and service rate. 
Similarly, customers have to wait for a longer period to get served in infinite queueing 
model as compared to the finite capacity queuing model for the fixed arrival rate and 
service rate. We conclude that there is no more effect in the queue length and the waiting 
time if service rate is increased and arrival rate is decreased, that is, queue length remains 
almost same in both finite and infinite capacity queueing model either for the larger service 
rate or for the slower arrival rate. Similarly, there is almost the same waiting time either for 
the faster service rate or for the slower arrival rate in both finite and infinite capacity model 
if we consider the larger service rate or the slower arrival rate.  Both of these queueing 
model are applied in the real life in different areas like fuel stations, bank, restaurant, 
parking area, shopping centers and many other fields. 
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Abstract: This report is made considering new options for places to install wind generators 
and thermo pumps. As the main areas, we are considering the unused mines and those 
parts of the operating mines that are no longer being used, the tunnels of the metro and the 
railway tunnels. 
The effect of using non-standard solutions can be enormous with the right application. 
Given that the whole effect is achieved through the correct use of natural processes, their 
redirection in the right direction, this can be considered the best use of what has already 
been created. 
 
Key words: wind generator, alternative using, heat pump. 
 

 
Цели: изследване на алтернативни места за добив на електрическа енергия с Цел 

на изследване са алтернативни места за добив на електрическа енергия с помощта на 
възобновяеми енергийни източници. 

Енергията на вятъра се използва активно в целия свят. Поради тази причина на-
шият екип започна да работи върху нови тенденции в използването на ветрогенерато-
рите. В този проект се представят нашите идеи за задвижването на ветрогенераторите 
и използването на енергия директно до човек, в градски и извънградски условия. 

Ветрогенераторите превръщат кинетичната енергия на вятъра в електрическа. 
Ветрогенератори биват: 
Хоризонтално-осеви — са такива ветрогенератори, при които валът се разпо-

лага хоризонтално (Фиг. 1). В момента те са едните от най-ефективните решения по 
КПД, но имат и недостатъци като: висока цена, трудно изграждане, нужда от перио-
дично обслужване. 
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Фиг. 1 Ветрогенератор с хоризонтална ос 
 

Вертикално-осеви — валът се разполага вертикално (Фиг. 2 ). КПД е по-малък 
от хоризонтално-осевите, но притежават следните предимства: по безшумни, започ-
ват да работят с по-малка скорост на вятъра и др. 
 
 

 
 

Фиг. 2.  Ветрогенератор с вертикална ос 
 

В разработката се разглеждат  вертикално-осеви ветрогенератори,  поради това, 
че някои от тях имат сравнително близък КПД към вертикално-осевите, малки габа-
рити, поради използването на маломощни системи, ниско ниво на шум, което означа-
ва, че няма да пречи на хората, независимост от посоката на вятъра, което означава, 
че може да се избегне моментът на насочване на ветрогенератора за най-ефективна 
посока за работа. 

Изяснявайки важните условия за работа на ветрогенераторите, като: скорост на 
вятъра, посока, колко е постоянен вятърът, влажност, плътност, температура на въз-
душния поток, се направиха изводи че, те могат да се използват на места близки до 
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активността на човек. Такива места са: пътища и магистрали (до самите платна), ту-
нели на жп прелези, тунели на метро, комини, мини които се използват и които не 
функционират. При тях  параметрите на въздушния поток са постоянни или перио-
дично се повтарят и имат голяма кинетична енергия, което дава голям потенциал за 
работа на ветрогенератора. 

До извънградски пътища — потокът на коли поражда странични потоци от въз-
дух, който може да сее оползотворява (Фиг. 3). 

 

 
 

Фиг. 3. Извънградски пътища 

 
В тунели на метро, минаващите влакове създават мощен поток на въздушните 

маси, който работи на принципа на буталото. В ролята на бутало е влакът задвижващ 
въздушната маса. Същият принцип може да се използва в тунели на жп транспорта  
(Фиг. 4). 

 

 
 

Фиг. 4. Тунел на метро 
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Фиг. 5. Схема на мина 

 
В мините (Фиг.5) се използва  ефекта както при комините. В дълбоките мини  

има разлика в температура вътре и отвън, което пак води до появяването на течение 
на въздушни маси. 

Също така предлагаме да използваме принципа на термопомпите там, където те 
не са били досега – в мините. Термопомпата е машина за пренасяне на топлината 
(Фиг. 6). На всички е известно, че топлината се предава от тяло с по-висока темпера-
тура, към тяло с по-ниска температура. Термопомпата може да обърне този процес. 

 

. 
Фиг. 6. Принцип на работа на термопомпа 
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Мините са много подходящи за използване като термопомпи. 
Като за действащите мини ние предлагаме да се използва енергия на горещ въз-

дух, което ще доведе на намаляне на температурата в мината и към по-хуманни 
условия за работа там и да се получава енергия от отведената топлина. 

За мини който са консервирани, идеята се състои в това,  да се  сондира водата в 
мината, която се подгрява от земната топлина и е с постоянна температура през цяла-
та година. Ако е необходимо, тази водна маса може да се подгрява или охлажда до 
необходима температура и да се използва за битово отопление, или охлаждане на до-
мове или индустриални предприятия или да се превръща в електрическа енергия. 

Като заключение, искаме да кажем, че има голям потенциал от енергия наоколо, 
който не се използва от човека, макар че човек е направил условия за освобождаване 
на тази енергия или дейности на човека пораждат тези източници на енергия. При 
ефективно използване на енергия в места, посочени в нашата работа може да се 
постигнат изключителни ползи за човечеството. 
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BRAND AWARENESS, BRAND LOYALTY AND PERCEIVED 

QUALITY IMPACT ON PURCHASE DECISION  
OF CUSTOMERS USING GOJEK SERVICES 

 

Kevin Ardy Wijaya 
 
 

Abstract: The purposes of the study are to explore the IMPACT OF brand awareness ON 
perceived quality, brand loyalty and customer purchase intention and mediating effects of 
perceived quality and brand loyalty on purchase intention. The sample is collected from 
GOJEK users through online questionnaires, and the research adopts regression analysis 
and mediating test to examine the hypotheses. This study recovers some of the perspective 
from the GOJEK customers through quantitative data collection method with 30 
respondents spread across Jakarta and Medan. Through this study, it is believed that the 
awareness level for the brand GOJEK particularly in Jakarta and Medan is relatively high. 
The results are: (a) the relations among the brand awareness, perceived quality and brand 
loyalty for purchase intention are significant and positive effect, (b) perceived quality has a 
positive effect on brand loyalty, and (c) brand loyalty will mediate the effects between 
brand awareness and purchase intention. The study suggests that when brand awareness of 
GOJEK is high, its brand loyalty will also increase. Consumers will evaluate perceived 
quality of a product from their purchase experience. As a result, brand loyalty and brand 
preference will increase and also purchase intention. 
 
Key words: Gojek, Brand loyalty, Brand Awareness, Purchase Decision 
 
 

Introduction 
A traditional definition of a brand was: “the name associated with one or more items 

in the product line, that is used to identify the source of character of the item(s)” (Kotler, 
2000). Brands are so much more than a name, logo or image. They represent nothing less 
than a customer’s complete experience with an organizational product, service or company. 
Brand equity is a multidimensional construct, which consists of brand loyalty, customer 
based brand awareness, perceived quality and brand associations. Brand awareness 
influences consumer decision making by affecting the strength of the brand associations in 
their mind, (Keller, 1993). Brand loyalty can be defined as the extent of consumer 
faithfulness towards a specific brand and this faithfulness is expressed through repeat 
purchases and other positive behaviours such as word of mouth advocacy, irrespective of 
the marketing pressures generated by the other competing brands (Kotler & Keller, 2006; 
Kotler, et al., 2008). Brand loyalty may exist when a consumer is unwilling to switch from 
a brand that he or she is familiar with. According to Philip Kotler (2010), purchasing 
decisions is consumer preferences on brands that exist within the set of selection and 
consumer intentions to buy the most preferred brand.  

Enterprises in the field of public transport services is a profitable business, especially 
in the capital city, Jakarta and its surrounding areas, people need practical and fast 
transportation services, because it cannot be denied that the worst traffic you can find in 
Indonesia is in its capital city Jakarta and surrounding areas. In addressing the problem of 
severe traffic jam, motorcycle transportation services can be an effective solution for people 
in doing his activity. OJEK is an informal public transport using motorcycles, called 
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informal because its operation has yet to grant permission from the government, but most 
people use it because of its advantages, namely faster, cheaper, easier and able reach areas 
with narrow alleys that is difficult to pass by large vehicles such as cars. 

PT GOJEK Indonesia as a pioneer company that initiated online motorcycle transport 
service is able to take market share and it is proven that only in within three months of 
service GOJEK has been downloaded 100,000 time. In January 2015, the application was 
downloaded 32,360 times, in February and March 81,843 times and 131,795 times 
respectively. 1(source: http // antaranews.com). 

The reason people nowadays prefer to use GOJEK than other transportation services 
is the perception that online motorcycle service is more practical than a conventional one, 
users can book via the internet without having to search for motorcycle on the side road or 
somewhere else. With a growing number of competitors in the market, also increases the 
sharpness of competition among brands that operate in the market and only the products 
that have strong brand equity will stay competitive and dominate the market. Nevertheless, 
GOJEK has quite a problem in distributing its driver. The presence of GOJEK driver can 
sometimes only be found in some certain areas depends on the intensity of the users orders. 
The GOJEK drivers tend to only serve consumer from a specific area that they think is 
easier to bring them orders. 

 

Objectives 
The proposed market research project contains the following objectives: 
1. To investigate if Brand Loyalty is affecting consumers decision to use GOJEK  
2. To investigate if Brand Association is affecting consumers decision to use GOJEK  
3. To investigate if Brand Awareness is affecting consumers decision to use GOJEK  
4. To investigate if Perceived Quality is affecting consumers decision to use GOJEK  

 

Research Tasks  
1. To know if the consumer prefers to use GOJEK or other services; to look for 

differences in the preferences depending on age, income, social status of consumers 
2. To investigate the price sensitivity of GOJEK customer, will the customer still use 

the service if the price goes up to maximum of 25% 
3. To determine how often does the consumer use GOJEK 
4. To know if consumer will recommend GOJEK to other people, the logic if people 

are satisfied, they will spread their positive experience to others 
5. To evaluate the customer service satisfaction of GOJEK customers; to check if 

there are significant differences in the consumer satisfaction depending on age and 
education level 

6. To determine how safe does customer feel while using GOJEK service, to check if 
they are provided with helmet and mask and how comfortable do they feel 

7. To know if customer thinks GOJEK is better and superior than its competitors 
8. To investigate the awareness of GOJEK customer about its existence 
9. To understand if consumers know the entire product portfolio of GOJEK, not only 

GOJEK service but other services like GO-CLEAN, GO-BOX, GO-FOOD, etc 
10.  To know if consumer can recognize GOJEK just from the attribute worn by its 

driver; like the green helmet and jacket   

                                                            

1 Ade Marboen, „GOJEK telah diunduh lebih dari 100.000 kali selama 2015”, accessed from 
http://www.antaranews.com/berita/489711/go-jek-telah-diunduh-lebih-dari-10000-kali-selama-2015” 
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11.  To investigate whether GOJEK comes first in mind when consumer wants to use 
online ojek, instead of its rivals 

12.  To investigate the consumer satisfaction with the service; to check if there is a 
price change, will consumer still use GOJEK 

13.  To determine if the appearance of GOJEK driver is neat and tidy enough in the 
eyes of the customer 

14.  To investigate if GOJEK driver is insightful enough about the route in Jakarta 
according to the customer 

 
Hypothesis 
 More than 50% of the people are more likely to use GOJEK service rather than its 

competitors (GRAB and UBER) 
 Price change (up to 25%) will not make GOJEK customer shifts to other brands 
 ½ of GOJEK customer uses its service very frequently at least 5 times a week 
 ¾ of the people can recognize GOJEK from the attribute worn by its driver 
 GOJEK provides safeness to its customer 
 GOJEK is the best brand and comes first in mind when it c omes to cheap and fast 

transportation service 
 There is a correlation between the age of customer and the price change; which 

means older customer tends to stick with GOJEK more than the young customer 
when it comes to price change 

 There is a correlation between age and education level differences towards the 
using of GOJEK to support daily mobility 

 There is a correlation between education level, gender, income and age towards 
choosing GOJEK as first option among other online ojek services. 

 
Research Methodology: Data collection method and Research tools 
A quantitative approach was followed. Aliaga and Gunderson (2002) have described 

the quantitative research methods very well. According to them "Quantitative research is an 
inquiry into a social problem, explain phenomena by gathering numerical data that are 
analyzed using mathematically based methods e.g. in particular statistics". According to the 
Creswell (2003) researcher primarily uses post-positivist approach to develop knowledge 
when quantitative research is selected, employs strategies of inquiry such as experiments 
and surveys, and collects data on predetermined instruments that yield statistical data. 
Surveys may be used for descriptive, explanatory and exploratory research. A descriptive 
survey design was used. A survey is used to collect original data for describing a population 
too large to observe directly (Mouton 1996:232). In this study the information was 
collected through self-administered questionnaires distributed personally to the subjects by 
the researcher.  

 

 The target population, sample type and location 
A convenience sample of 30 respondents was selected from the two cities, Jakarta and 

Medan. In statistics, a sample is a subset of a population that is used to represent the entire 
group as a whole. A convenient sample consists of subjects included in the study because 
they happen to be in the right place at the right time (Polit & Hungler 1993:176). The 
research was conducted in Jakarta and Medan. The reason was because GOJEK has the 
most concentrated and biggest business in Jakarta. 90% of GOJEK business is in Jakarta 
and the rest of it is spread across Indonesia, including Medan. The majority of the 
consumers are those who are very dependent of quick, easy and cheap transportation that 
can dispatch them to their intended location on time.  
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 Data collection methods and analysis methods   
A questionnaire was chosen as data collection instrument. A questionnaire is 

essentially a structured technique for collecting primary data. It is generally a series of 
written questions for which the respondents has to provide the answers (Bell 1999). Data 
was collected with the aid of questionnaires spread through google form and email. The 
questionnaires consisted mostly of close-ended questions and a few open-ended questions. 
Closed-ended questions were included because they are easier to administer and to analyze. 
The questionnaires were in English and were distributed by the researcher to GOJEK 
consumers through social media groups. After the data was collected it was organized and 
analyzed. For analysis of closed-ended questions, a computer program called Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) was used. Data was analyzed by using descriptive 
statistics. Frequency tables were drawn and from these the data was presented in pie 
diagrams and bar graphs.  

 
Survey results and interpretation  
56.7% of the GOJEK customers are male and the other 43.3% are female. This is 

predictable considering that many females are still skeptical about the safeness of using 
GOJEK service. The majority of GOJEK customers are between 19-29 years old. This is 
because people in this age category are the most productive and they need easy and fast 
transportation to get to their work or important places quickly. Surprisingly, based on the 
respondent results, none comes from the income category of below 2 million. 50% has 
income between 4-6 million Indonesian rupiah and the other 50% is equally split between 
2-4 million and above 6 million. 80% of the GOJEK customers based on this survey came 
from only two education level category. 80% of the respondents has a bachelor degree (S1) 
and the other 20% graduated high school (SMA). 73.3% of the respondents are still single 
meanwhile the other 26.7% are already married. None of the respondents are divorced. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Table 1. Brand Awareness and Service Quality 

100% of the respondents are aware of the existence of GOJEK. This is not shocking 
at all because GOJEK is the first start-up company that came up with the idea of this 
integrated ojek transportation service. Also a very high percentage of the respondents can 
recognize GOJEK from the attribute worn by the driver, with its signature color, green, for 
both the helmet and jacket. 65% agrees that GOJEK comes first in mind when they heard of 
the word ‘ojek’ and 66% of the respondents put GOJEK as their top option whenever they 
want to use ojek service. 90% feel safe using GOJEK because the drivers are being tested 
before they get to work for GOJEK. 
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Table 2. Brand Loyalty 

Based on the table above, it is clear that nearly 80% of the customers prefer to use 
GOJEK than other similar services like GRAB and UBER. This study also found out that 
around 45% of the customers will shift to other brands if GOJEK increases the price up to 
25%, since this is a very competitive field, customers can easily find the substitute for this 
service. ¾ of the respondents agree that they use GOJEK to support their daily mobility. 
95% of the respondents also said that they love the various services by GOJEK, for 
instance, GO-FOOD, GO-BOX, GO-TIX, etc and that also makes them willing to recommend 
GOJEK to their relatives.  

 

 
 

Table 3. Purchase Decision 
 

Nearly 95% of the respondent said that they use GOJEK to keep themselves away from 
the traffic and as well as to get to their destination faster and easier. Many of them also said that 
they use GOJEK because of the promotion that is offered by GOJEK. The other reason they 
choose to use GOJEK service is also because of the great customer service. Even though not all 
drivers are well-behaved, considering their education level, but apparently the majority of the 
respondents is happy with the customer service shown by GOJEK drivers. 

 

Analysis of co-relations  
It is believed that there is statistically insignificant relationship or correlation between 

price change and the age of the customer. Positive relationship means that older customer 
will tend to stick with GOJEK despite price changes even though it is a very weak relationship. 

There is a weak and negative relationship between the awareness of GOJEK and the 
education level of the customer. This means that they higher the education of the customer, 
the more unaware they are about GOJEK and likewise. This might also imply that people 
with higher education tend to not use GOJEK service. 

Age (0.255) has stronger influence on the dependent variable, use GOJEK to support 
their daily mobility, and education level (0.047) has extremely low influence. Therefore, we 
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reject the hypothesis because there is no significant impact or influence between age and 
education level differences towards the using of GOJEK to support daily mobility.  

Age (0.378) and Income (-0.302) have the strongest influence between four variables 
but age has positive influence while income has negative influence. We can say that the 
lower the income, the more they will make GOJEK as their first option when they want to 
use ojek service. The study also revealed that the older the people, they will more likely to 
put GOJEK as their first option when they want to use ojek. 

 

Conclusion 
To sum up, it is clear that the awareness level for the brand GOJEK particularly in 

Jakarta and Medan is relatively high. It is not safe to say that the loyalty for this brand is 
high because many customers will switch to other brand if they think that the price change 
is no longer relevant for them. This is a very competitive field. The overall satisfaction 
level of GOJEK is also very impressive which reached 93.3% and most of them will 
willingly recommend GOJEK to their relatives. The attribute worn by the driver is also 
easily recognized by the majority of the customer. 66.7% of the customer said that GOJEK 
comes first in mind when the word ojek appears and that it also becomes their first option 
when they want to use this kind of service. 93.4% of the customer feels safe while using 
GOJEK service and they also think that GOJEK is cheap and affordable. The only concern 
that researcher can find from this study is that majority of the customers think that GOJEK 
driver does not look neat and tidy compared to its competitor. This should be seriously 
considered by GOJEK to improve because this can lead to the perspective that GOJEK, 
through its drivers does not represent a good brand. 

 

Suggestions 
Overall, GOJEK, as a start-up company has done a very great job in building their 

business and as well as to penetrate their market. It is obvious that GOJEK is still 
prominent compared to its competitors like GRAB and UBER that are just imitating 
GOJEK. Through this study, researcher can suggest GOJEK to train their drivers more 
often, especially in giving good services to customers, not only to make them feel safe but 
also comfortable during the service, for instance, to be more friendly while interacting with 
customers, not only driving the customer from one place to another and consider that the 
job is done. Every driver must be able to give good impression to customers because they 
are the face of the company GOJEK. They represent this giant start-up. Another suggestion 
is, many customers feel that the driver does not look tidy and neat compare to GRAB or 
UBER driver. This also needs serious attention as GOJEK will not want to be seen as a 
company with dirty and not professional drivers. GOJEK can also come up with the 
cashless transaction, considering that it might be not very safe to do money transaction on 
the road side or in public. 
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Аbstract: Tourism is a huge, dynamic and growing industry. The human factor is a key 
building block in the development of the tourist service, whether we talk about hotels, 
restaurants or tour operator and agency activities. The balance between building effective 
staff in all stages of career development, the implementation of an effective team and 
systems for motivation and stimulation performed activity is the support bar in a tourist 
enterpraise. Career development is a process that continues during a whole lifetime. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА  НА ТУРИСТИЧЕСКАТА, ТУРОПЕРАТОРСКА 
ДЕЙНОСТ, РАЗЛИКИ МЕЖДУ ТУРОПЕРАТОР И ТУРАГЕНТ 

 
Туристическата дейност е насочена към предоставяне на услуги. В туризма пре-

обладаващо се извършва покупко-продажба на различни видове услуги, чийто отно-
сителен дял значително надхвърля този на стоките. Туристическата услуга е своеоб-
разен мост между туристическия персонал и туристите, по който преминава туристи-
ческия бизнес. По своята същност тя представлява съвкупност от целенасочени 
действия в сферата на обслужването, които са ориентирани към осигуряване на 
потребностите на туриста. [6] Ето защо туристическият пазар включва основно тези 
икономически отношения и механизми, чрез които  трудът,  вложен и изразходван в 
качеството му на полезно действие при предоставянето на различни услуги, получава 
обществено признание. Става дума за възникването на икономически отношения 
между специфични стопански организации, между стопански организации и лица-
посредници, присъщи само на туризма (пътнически агенции, туристически агенти и 
др.), чиято основна дейност в сферата на обръщението опосредства в редица случаи 
покупко-продажбата на услугите и стоките.  

На основата на посредническата си дейност туроператорите комплектуват про-
дукта на хотелиери, превозвачи и други предприятия. Получава се завършен, качест-
вено нов продукт с висока степен на компетентност.Той не е механичен сбор от 
взаимно допълващи си услуги, а съчетание, получено в резултат на целенасочени 
маркетингови проучвания и усилена организаторска дейност. Професионалните уме-
ния и творчески подход на специалистите при комбинирането на първични продукти 
придават собствен облик на продукта на туроператора.[4]  

Туроператорите се обособяват като самостоятелен вид пътнически агенции 
още през втората половина на миналия век. Тяхното истинско развитие обаче започва 
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в началото на 60-те години на нашия век и е резултат от: чувствителните количестве-
ни изменения в търсенето на организирани туристически пътувания и масовото на-
влизане на въздушния транспорт в системата на туристическото обслужване. Понас-
тоящем това са най-мощните предприятия на туристическия пазар, които чрез своята 
дейност оказват чувствително влияние върху неговото формиране и функциониране. 
Терминът „туроператор” в най-общ смисъл означава организатор на туристически 
пътувания. Използването му в специализираната терминология обаче е в по-тесни 
съдържателни рамки – като пътническа агенция, професионално ангажирана с орга-
низаторската дейност в туризма. „Една от най-утвърдените и разпространени в лите-
ратурата дефиниции за понятието „туроператор” е тази на Dieter Hebestrеit, която 
гласи: “… предприятие, което осъществява своята дейност в обособени организаци-
онни рамки във връзка със задоволяване на туристически и свързани с тях потребнос-
ти чрез обвързване на чужди услуги в своеобразна комбинация и предлагането им на 
пазара от свое име и за своя сметка”. [5] 

Туроператорска дейност е оферирането или продажбата на едро чрез туристи-
чески ваучер или договор на пакети услуги, включително предварително заплатени 
пътувания и ваканции, екскурзии в страната и чужбина, застраховки, резервации на 
хотелски, транспортни и други услуги. В страната, туроператор е лице, лицензирано 
по Закона за туризма за извършване на туроператорска дейност и предлагане на ту-
ристически пакети, които представляват предварително организирани програми, 
включващи най-малко две основни (например хранене и транспорт) или допълнител-
ни услуги, продавани с пакетна цена. 

 

Основни понятия по смисъла на Закона за туризма[9] са следните. 
1„Туроператорска дейност” е организирането на групови и/или индивидуални 

туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посред-
ством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или по-
сещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и 
делови събития или с друга цел.  

2„Туроператор” е лице, регистрирано по реда на този закон или вписано в ре-
гистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туроператорска 
дейност.  

3 „Туристическа агентска дейност” е извършването на посредничество при: 
продажби на организирани туристически пътувания с обща цена на крайни потреби-
тели; пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови и 
други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристи-
ческото пътуване.  

4. „Туристически агент” е лице, регистрирано по реда на този закон или впи-
сано в регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на турис-
тическа агентска дейност.  

 

По своята същност туроператорът е вид пътническа агенция, която е целево 
ориентирана микроикономическа система към пазара на организираните туристичес-
ки пътувания; 

 „произвежда” своя собствен продукт посредством подбор, съчетание и 
трансформация на отделни чужди услуги (продукти); 

 предлага собствения си продукт и под формата на отделни, но най-често 
като комплект от туристически услуги; 

 осъществява реализацията на продукта си пряко (като продавач на дребно) 
или чрез посредник (като продавач на едро); 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 343

 предлага продукта си на пазара срещу обща цена, която по особен начин 
интегрира себестойността на чуждите и на собствените услуги; 

 извършва дейността си върху основата на договорни отношения с достав-
чиците на туристическите услуги, с клиента-турист и с пътническите аген-
ции-посредници. [5]       

 

Туроператорите влияят съществено върху основните съставки на туристичес-
кия продукт, както в количествен, така и в качествен аспект. Те определят маршрути-
те, периодите за пътуване, асортимента, стандартите и качествените параметри на 
продукта. 

 

Основни видове туроператор можем да разграничим по следния начин: 
 по обем на дейност – голям, среден и малък; 
 по територия, на която оперира – градски център, страна, континент; 
 профил – рекреативни, делови, познавателни, лечебни; 
 вид транспорт -– автобусен, самолетен, корабен, железопътен; 
 среда на реализация – онлайн или офлайн.                              

 
ОСОБЕНОСТИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  

ВЪВ ФИРМА ЗА ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ 
 

Дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси, са съществена 
част от мениджмънта на организациите. Теорията и практиката признават единодуш-
но, че те са един изключително ефективен и полезен начин да се обединят човешките 
ресурси с останалите ресурси на организацията, за да се постигнат нейните цели. 
Оказва се, че тези цели са силно зависими от хората, от техните знания, умения, 
качества, навици и поведение. В този аспект управлението на човешките ресурси е и 
стратегия, и оперативно управление. В директивите на ЕК, „човешкият капитал се 
определя като съвкупност от знания, умения и способности, въплътени в хората и 
придобити чрез образование, обучение, опит, които допринасят за увеличаване на 
тяхната производствена сила”. [11] 

Много са примерите от световната литература,които показват, че човешките ре-
сурси са обект на мениджмънт. Управлението на човешките ресурси е един изключи-
телно ефективен и полезен начин да се обединят те с останалите ресурси на организа-
цията, за да постигнат нейните цели. Оказва се, че тези цели са силно зависими от 
хората, от техните умения, знания, качества, навици и поведение. Мениджмънтът на 
човешките ресурси е целенасочено въздействие върху обекта „хора”, за да трансфор-
мират пригодността и мотивацията си върху продукта на организацията, върху про-
изводителността, рентабилността, ефективността, пазарните позиции, печалбата, рас-
тежа. Мениджмънтът на човешките ресурси е и стратегия и текущ мениджмънт. Той 
поставя рамките на това как да се привличат, поддържат и мотивират хората в орга-
низацията. [2] 

Терминът „човешки ресурс”, утвърден в икономическата литература, е израз на 
съвкупността от знания и умения, водещи до нарастване на производителността. Зна-
нията и уменията се придобиват главно в сферата на образованието, което повишава 
качеството на трудовите ресурси и способността да се провежда и получава доход. 
[1] Терминът „Управление на човешките ресурси” на фирмата навлиза в англоезич-
ните страни през 80-те години на миналия век от САЩ и по това време и академич-
ните среди и мениджърите, извеждат на преден план необходимостта от уточняване 
на разликата между Управление на персонала и Управление на човешките ресурси. 
Някои автори считат, че разликата е минимална и че това понятие е въведено само, за 
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да се преименуват старият, в голяма степен дискредитиран стил на управление на 
персонала. Границите обаче са достатъчно ясни. [7] Управлението на човешките ре-
сурси започва от идеята, че хората са капиталът на организацията, неразривна част от 
нея и те трябва да се управляват от позициите на взаимна изгода. Управлението на 
персонала е въздействие върху индивидуалните различия на хората и техните прино-
си, с което се установява поддържа, развива и гарантира едно споразумение между 
персонал и организация, относно взаимните отношения. 

В съвременната литература управлението на персонала като функция е фокуси-
рано върху работната сила и насочено главно към наемната работна ръка, а именно 
как да попълнят работни места, да се уреди заплащането, да се удовлетворят управ-
ленските изисквания и задачи, да се обяснят на работниците очакванията на менид-
жърите и не на последно място да се удовлетворят трудовите и социалните потреб-
ности на работещите в компанията. [3] 

В нашето съвремие, управлението на хората става обект на изучаване от двама-
та преподаватели и консултанти – Дейв Улрих и Уейн Брокбанк. Те застават зад 
идеята, че Управление на човешките ресурси, което добавя „стойност” създава усе-
щане за полза и ценност в съзнанието на определени групи от хора – това са потреби-
тели, служители, мениджъри и акционери на бизнеса на компанията, като с това им 
помага да постигнат и своите конкретни цели [10]. Концепцията за управление на чо-
вешките ресурси със „стойност”: 

 е съобразена с бизнес реалностите – икономическата среда, технологични-
те иновации в бранша, демографските тенденции, законите 

 е фокусирана към потребностите на няколко целеви групи, вместо към из-
ползване и прилагане на различни практики за управление на човешките 
ресурси. Такива целеви групи са клиентите на компанията, служителите, 
мениджърите, инвеститорите/собствениците на бизнеса;  

 включва практики за управление на човешките ресурси, които са овладяни 
до майсторско (високо професионално) ниво; 

 обвързана е с бизнес стратегията на компанията чрез стратегията за човеш-
ките ресурси на компанията; 

 изисква развитие на компетентността/професионализма на служители и 
мениджъри по управлението на човешките ресурси в компанията.  

 

Съществуват два вида предпоставки за трансформиране на управлението на 
персонала в управление на човешките ресурси: 

 Външни: 
-  Нарастващата конкуренция между високоразвитите индустриални стра-

ни води до изтощаване на целия производствен потенциал на фирмите; 
-  Технологичните промени с техните нарастващи възможности за гъвкаво 

и бързо реагиране на пазарните изменения обуславят нови изисквания 
към квалификацията, която се превръща в своеобразен стратегически 
фактор за успеха; 

-  Променя се демографската структура на трудоспособното население; 
-  Възникват трудности в определени сегменти на пазара на труда; 
- Променя се ценностната система на хората и се изменя техният индиви-

дуален начин на живот; 
- Повишават се изискванията към качеството на труда и неговата органи-

зация от страна на заетите кадри; 
-  Нарастват изискванията на потребителите към качеството на продуктите  

и техния сервиз. 
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 Вътрешни: 
-  Висока степен на зрелост е теоретичното третиране на икономическите 

въпроси, свързани с персонала; 
-  Управляващите екипи все повече приемат цялостния начин на мислене; 
-  Нарасналият професионализъм на кадрите, работещи в сферата на HR, 

позволява реализирането на по-модерни и сложни концепции [8] 
 

Управлението на човешките ресурси включва: 
 Мотивация; 
 Комуникация; 
 Лидерство;  
 Ръководство на групи; 
 Решаване на конфликти. 
 

Относно процеса на кариерно развитие, то той се определя като взаимодейст-
вието между психологически, социологически, икономически, физически фактори и 
фактори на случайността, които оформят последователността на отделните длъжнос-
ти, професии или кариери, с които лицето се занимава през целия си живот. Кариер-
ното развитие е основен елемент от развитието на човека, като обхваща целия му 
жизнен цикъл и оказва влияние върху личността като цяло. Кариерното развитие 
включва концепцията на лицето за собственото му аз, семейния му живот, както и 
аспектите на околната и културна среда, в която човек живее. (Етингер/Ettinger, 1996 г.). 
От икономическа гледна точка кариерата може да се разглежда като последовател-
ност от заеманите длъжности и резултатите, които човек постига в рамките на обуче-
нието и професионалното си развитие. От социологическа гледна точка кариерата 
представлява последователността от роли, които изпълнява дадено лице, като всяка 
от следваща се основава на предходната. 

Кариерното развитие е непрекъснат процес на учене, следване на някои гъвкави 
стъпки, свързани със себеоткриването, проучване на възможности за заетост, взимане 
на решения и определяне на цели. 

 

Някои от факторите, които оказват най-голямо пряко и косвено влияние върху 
кариерното и професионално развитие са: 

 Личностни качества; 
 Образование, завършено обучение и курсове; 
  Поведение и личностна изява; 
  Работоспособност и оценка на качествата; 
  Изпълнение на задълженията; 
 Състояние на компанията; 
 Желание за промяна на настоящата позиция или на работодателя.  
 

Кариерата заема важна част в живота на всеки човек. Дали ще е кариера в про-
фесионалната сфера или в семейната среда, всеки от нас се чувства по-значим и по-
успял, когато бъде справедливо оценен и поощрен заради постиженията си. Тази 
нагласа води личността и организацията напред. 

 
SWOT АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

И МОТИВАЦИЯ В ТУРОПЕРАТОРСКА АГЕНЦИЯ „THOMAS COOK” 
 

Появата на съвременния туризъм се свързва тясно с името на англичанина 
Томас Кук (Thomas Cook). Неговите нововъведения се използват с успех и днес – в 
повечето случаи непроменени или запазили в значителна степен оригиналния си вид.  
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Днес, Thomas Cook Group PLC е една от водещите отдих туристически групи в 
света, с продажби от над 8,5 млрд £ и повече от 22 милиона клиенти. Групата е под-
крепена от 22,000 служители и работи в 15 страни. Тя е номер едно или две във всич-
ки свои основни пазари.                              

Силни страни  
 Мотивиращо заплащане, обвързано с личните постижения; 
 Социални придобивки –частно здравно осигуряване „Life Assurance”; 
 Солидна подготовка в обучението на кадрите, придобиване на опит във 

водеща в сектор „Туризъм” компания; 
 Приятна работна среда, осигуряваща контакт с много хора и настроение; 
 Възможност за допълнителни доходи, които да стимулират работата на 

служителите; 
 Пътуване в различни страни и опознаване на различни култури. 

Слаби страни 
 Сезонност на работата, което води до непостоянен доход за част от служи-

телите 
 Невъзможност, поради географското положение, да се покриват летни и 

зимни курорти; 
 Невъзможност да разполагаш с лично време, което произтича от естество-

то на работа и факта,че не може да се определи точно работно време; 
 Изтичане на кадри в други структури, свързани с туризма; 
 Различен стандарт на заплащане в различните държави под шапката на 

„Thomas Cook”. 

Възможности 
 въвеждане на програма  за допълнителни  квалификации (езикови, продаж-

бено-маркетингови, преди и след всеки туристически сезон;  
 намаляване на сезонността, осигуряване на целогодишна заетост, макар и в 

неактивна дейност извън сезона; 
 осигуряване на символично заплащане в неработните месеци, с цел елими-

ниране на текучеството на кадри.  

Заплахи 
 Конкурентни условия на заплащане и развитие от гигантите в бранша 

„TUI”, „Balkan Holidays”; 
 Евтина работна ръка от страни с по-нисък стандарт на живот; 
 Продължителни  политически и военни конфликти; 
 Поява на нови дестинации, за които няма добре обучени кадри. 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Условията на труд, механизмите за повишаване на производителността на 
човешкият фактор са водещи проблеми в мениджмънтът на кадри в туризма. На база 
на проведения анализ може да се направят редица заключения и сравнения на нивото 
на професионалност на персонала. Моделът на управление, както и способите за мо-
тивация на служителите по примера на „Thomas Cook”, оставят дълбоки впечатления 
в реалността на съвременния туризъм, както по света, така и в България. Традициите 
са съчетани с модерни технологии и знания, както и полезни практики. 

Основната проблематика свързана с професионалното развитие, генерално про-
изтича от характерната сезонност на отрасъла. Най-уязвими в случая се оказват: 
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образованието, езиковата компетенция и разбирането, че всеки един служител е „про-
дукт” на фирмата. Туристическия представител, екскурзоводът това са душата на 
туристическото предприятие. 

Обучението и развитието на персонала са основна цел в дейността по управле-
ние на човешките ресурси. Доказателство за това са всички направени изследвания и 
анализи. Независимо от различията в европейските образователни системи, правното 
регулиране и финансовите възможности на отделните страни, подготовката и разви-
тието на кадрите в туризма остава област, която и в бъдеще ще определя конкуренто-
способността и успеха на бранша. Въпреки националните различия в методите и под-
ходите, общият стремеж към ефективно фирмено обучение гарантира преодоляване-
то на съществуващите недостатъци. За да е успешна и конкурентна една фирма, тя 
трябва да инвестира достатъчно време и средства в квалификацията и развитието на 
служителите си. 

Личната мотивация, реализацията е неизменно обвързана със степента на удов-
летвореност. И не на последно място искам да изкажа личното си мнение,че да бъдеш 
било то гид или представител е призвание, а не работа или още по-малко задължение. 
„Работните” дни (денонощия) минават неусетно, сменят се сезоните, идват нови….е 
вярно е, че почти няма кадър,който изморен от интензитета на дейността си казва в 
края на всеки сезон си …. „Аз бях дотук”. Но това далеч не е така, след кратко въз-
становяване – всеки от нас с нов хъс и пламък гори отново и отново в дебрите на 
туризма. Винаги има какво да дадеш, винаги имаш в какво да се усъвършенстваш, 
знанията са „море”, но това не е една химера и всичко е напълно реално и достижи-
мо. Туризъм винаги ще има, защото това не е продукт от промишлеността, а услуга, а 
дори вече и нужда. Затова ние, туристическите кадри, винаги трябва да бъдем актуал-
ни, ерудирани, заредени със знания и харизма и желание за развитие и усъвършенст-
ване. 
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Abstract: The aim of this paper is to offer scientists and enthusiasts a different point of view 
regarding the structure of biological processes. Various models can be implemented using 
IPython and Blender as interpretations of known structures observed in nature and thus to 
facilitate the study process of complex structures.  
 
Key words: fractal model realization, fractal geometry, biology, Python, Blender. 
 

 
Въведение 
 

През последното десетилетие фракталната геометрия  намира своето приложе-
ние в най-разнообразни области, измежду които е и биологията. Факт е, че в природа-
та „планините не са конуси, нито крайбрежните линии са окръжности“ [1]. Устано-
вено е, че някои от биологичните структури не притежават обособена дължина или 
времеви мащаб, т.е. имат негладки или по-скоро самоподобни характеристики [3]. 
Предизвикателство е да се установят общите качества, свързващи различни структу-
ри и процеси и те да бъдат интерпретирани с помощта на компютър. Именно фракта-
лите се явяват помощно средство в решаването на тази задача, с което успешно може 
да се намери решение на по-сложни проблеми, като например откриването на злока-
чествени заболявания. Тримерната интерпретация на фракталите би предоставила на 
медиците възможността поетапно да изучават развитието на даден процес от различ-
ни гледни точки. В тази разработка се разглежда приложението на алгебричните 
фрактали в биологията, като се дава примерен алгоритъм за моделиране на човешкия 
бял дроб. 

 
Фрактал. Видове 
 

Терминът фрактал (лат. fractus – откъснат, неправилен), предложен от 
Манделброт, произлиза от латинския глагол frangere, който означава начупвам, 
създавам неправилни участъци. За да бъдат определени като фрактали, биологичните 
и/или природните обекти трябва да се подчинят на няколко теоретични и мето-
дологични принципа, измежду които са: високото ниво на организация, неправилност 
на формата, функционално морфологично и временно самоподобие, устойчивост при 
промяна на мащаба, итеруемост и неинтегруема фрактална размерност [4]. 
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Класификация на фрактали според начина на получаване 
От математическа гледна точка, фракталите биват детерминирани (геометрич-

ни, алгебрични) и стохастични (случайни фрактали, странни атрактори). Първият 
тип се характеризира с точно правило на получаване на сложния фрактален обект. В 
първия подслучай, геометричните фрактали се получават посредством рекурсивен 
или итерационен процес. Като пример може да се даде триъгълникът на Сиърпински 
(Фиг. 1а), който се получава, като първоначалният равностранен триъгълник се 
изменя по следния начин: всяка от страните се разделя на половина, средните точки 
се свързват и образуват по-малък обърнат подобен триъгълник. Този процес може да 
продължи до безкрайност с новополучените три по-малки триъгълници. В компютър-
ната графика този тип фрактал се генерира чрез итеруеими функционални системи 
(Iterated Function Systems, IFS).  

 

 
Фиг. 1. (а)Генериране на триъгълника на Сиърпински. 

(b) Фрактал на Манделброт. 
(с) Увеличение на участък от фрактала на Манделброт 

 

 
Алгебричните фрактали, от друга страна, се задават с алгебрична формула. 

Един от най-известните примери е т. нар. фрактал (множество) на Манделброт. Той 
се изобразява като сложна фигура, оградена със сложна по форма граница (Фиг. 1b, 
с). При увеличение на мащаба се вижда, че по периферията са долепени по-малки 
окръжности с долепени по тях още по-малки окръжности и т. н. до безкрайност. Фор-
мулата, по която се получава фрактала на Манделброт е следната: 

0

за 2, 3, …
 

(1) 

където  и 	  са съответно комплексна променлива и комплексна константа. 
Итерацията започва от началната точка  на правоъгълна област, която е подмно-
жество на комплексната равнина. Итерационният процес продължава до момента, до 
който  достигне окръжността с център началото на координатната система (0,0) и 
радиус r = 2. 
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Случайните фрактали и странните атрактори са другите два типа фрактали, 
които се получават чрез сложни системи и спадат към групата на стохастичните 
фрактали, тъй като условието, по което се получават не е точно определено на всеки 
етап от тяхното генериране. Примери за случайни фрактали и странни атрактори са 
съответно крайбрежните линии (Фиг. 2а) и атракторът на Лоренц, известен под 
наименованието „Ефектът на пеперудата“ (Фиг. 2b): 

 

 
 

Фиг. 2. (а) Крайбрежна линия;               (b) атрактор на Лоренц 
 

 
Приложение на фракталната геометрия в биологията 
 

Фракталните обекти добиват широка популярност поради две важни свои 
характеристики: достоверно пресъздават явления и форми от природата; притежават 
самоподобие при промяна на мащаба. В частност, това дава възможност различни 
етапи от природните процеси да бъдат интерпретирани с помощта на компютър, кое-
то би довело до по-задълбочено изучаване на техните особености. По-нататък, в ме-
дицината е от изключителна важност заболяванията да се третират навреме с подхо-
дящите мерки. Пример може да се даде с раковия тумор, който засяга различни тъка-
ни и органи в човешкото тяло, като често това са белите дробове, стомаха, простата 
при мъжете и гърдите при жените [4, 6]. В зависимост от това в кой стадий се намира 
заболяването, терапията варира от лека диета до по-драстични мерки, като химеоте-
рапията, лъчетерапия и/или операция. Това е причината, поради която е съществено 
да се определи до колко са засегнати участъците [2]. Благодарение на високото ниво 
на скалируемост, т.е. детайлна картина при неколкократно увеличаване на мащаба 
(Фиг. 3), фракталите могат успешно да бъдат използвани в медицински софтуер с цел 
да се предостави качествена картина на специалистите.  

 

 
Фиг. 3. Клетка, видяна през SEM (scanning electron microscope)  

и AFM (atomic force microscope) 
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Интерпретация на биологични форми чрез алгебрични фрактали 
Друг известен пример за алгебричен фрактал е множеството на Джулиа, което 

се получава по формула (2), която е подобна на формулата на фрактала на Манделброт: 
z

за 1, 2, 3, …
 

(2) 

 
На Фиг. 4. са дадени някои частни случаи на фрактала на Джулиа, генерирани в 

средата IPython. [8] 
 

 
Фиг. 4. Фрактал на Джулиа. (A)	 0.70176 0.3842 ; (B)	 0.285 0.01 , 

(C) 	 0.285 0 ; (D) 0.3589 2.5689  
 
 

Забелязва се, че получените образи наподобяват обекти от околната среда като 
напр. съзвездия, галактики и дори клетки (Фиг. 4. D). Тъй като размерността на про-
зореца, където се визуализира фракталът е малка, то е удачно да се зададат по-големи 
параметри с цел да се изобрази целия обект. Така, на Фиг. 5b отляво се вижда същият 
обект както на Фиг. 4. D, но в цял размер. По-нататък, при подходящи стойности на 
константата с фракталът на Джулия успешно имитира последните три етапа от мито-
зата на клетката (Фиг. 5а) – когато майчиното ядро се обособява в две дъщерни такива. 

 

 
Фиг. 5. (а) Митоза на клетката 

(b) Интерпретация чрез фрактала на Джулиа и средата IPython 
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Тримерна интерпретация на алгебрични фрактали 
След двумерната визуализация на алгебричния фрактал множество на Джулиа, 

следващ етап в изследването е интерпретация на същия обект, но в тримерното 
пространство. За целта е използвана средата Blender [7], която също като IPython се 
базира на езика за програмиране Python. Едно от предизвикателствата е създаване на 
повърхнина, върху която да се визуализира фрактала. След създаването на тази по-
върхнина, се тестват различни стойности на константата с.  

От друга страна, характерното оцветяване (Фиг. 5b) в двумерното пространство 
(в жълт цвят за ядрата на обектите, а в червен по периферията), в Blender отсъства. В 
този случай е възможно да се зададе текстура за целия обект, а участъците с по-
голяма наситеност се визуализират като изпъкналост върху повърхнината. На Фиг. 6. 
са показани същите фрактали, както на Фиг. 5b, но поради факта, че повърхнината не 
е достатъчно голяма, то са вижда само отрязък (както на Фиг. 4.) 

 

 
Фиг. 6. Алгебрични фрактали в средата Blender 

 

 
Моделиране на бял дроб 
 

Имайки предвид възможностите, които фракталната геометрия предоставя при 
интерпретирането на разнообразни процеси от природата една от задачите на 
изследването е да се моделира дървовидната структура на белия дроб при човека. 
Както и при митозата, морфогенезата на белия дроб съдържа фрактално самоподобие 
при промяна на мащаба.  

При моделиране на митозата на клетката (процес на делене на ядрото на клет-
ката) характерна особеност е, че не се уточнява типът клетка, която се разглежда: 
растителна или животинска. Пренебрегват се допълнителните компоненти в живо-
тинската клетка, които придават нейната уникална структура. От значение е общият 
характер при делене на ядрото.  

Аналогично, при други процеси от природата, в частност човешкото тяло, също 
може да се говори за прилика на обекта с неговите по-малки копия: например 
разклонената структура на белия дроб. Характерно за този орган е дихотомното деле-
не на трахеята, т.е. родителският клон винаги се дели на два дъщерни такива, а про-
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цесът приключва с алвеолите. Това е друга особеност при белия дроб – деленето на 
бронхите на бронхиоли и т.н. до алвеоли е краен процес, т.е. имаме краен брой 
бронхи, за разлика от теорията на фракталите, където деленето би могло да продължи 
до безкрайност. В природата обаче, такъв тип процеси са ограничени, в случая от 
контура на органа [3]. Допълнителни условия за коректното генериране на бронхиал-
ната структура са дължината и широчината на дъщерните клонове, както и ъгълът, 
под който те се отделят от родителския клон (Фиг. 7). 

В допълнение са изведени основните формули (3 – 5), които изразяват връзката 
между родителския клон и неговите разклонения [5]. Към тях са добавени допълни-
телни формули които изразяват широчината на левите и десни бронхи, респективно 
(4.1), (4.2) и съотношението на ъглите, които те образуват с родителския клон: (5.1), 
(5.2). 

 

 
Фиг. 7. Схема на деленето на трахеята 

 
 

 (3) 
  

 (4) 
/  (4.1) 

1 /  (4.2) 

   

sin sin sin
 

(5) 

cos 	
1 1

2 /  
(5.1) 

cos 	
1 1

2 1 /  
(5.2) 

 
Това, което прави впечатление от Фиг. 7. е, че при разделянето на даден учас-

тък, винаги единият дъщерен клон е доминантен, т.е. по-широк и по-дълъг.  
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Заключение 
 

В заключение може да се каже, че приложението на фракталните форми в ком-
пютърната графика с цел визуализация на сложни биологични структури има своите 
неминуеми ползи.  Реализацията на двумерен и тримерен модел на клетка чрез езика 
Python е първата крачка от използването на алгебричните фрактали като средство за 
генериране на процеси от природата. По-нататък следва по-задълбочено изучаване на 
свойствата на бронхиалната система и нейното моделиране, което би било от полза 
както в учебния процес, така и в изследователската дейност. 
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Abstract: В научния материал са разгледани специфичните особенности на живото-
застрахователния бизнес и формирането на текущия финансов резултат от заст-
рахователната дейност. Оперативният контролинг е крачка напред в усъвършенстване 
управлението на застрахователното дружество. Симулационният модел е модерен и 
успешен подход за качествено внедряване на оперативния контролинг. Той подпомага 
вземането на своевременни вярни, аналитични управленски решения. 
 

Key words: застраховане, застрахователно технически резерви, застрахователна премия, 
изплатени застрахователни суми,  оперативен контролинг, симулационен модел. 
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Динамиката в развитието на взаимовръзката, от една страна, на специфичното 
проявление на видовете застрахователни рискове, които поема застрахователя и при-
същият само за застрахователното дружество риск на застрахователя и от друга, не-
обходимостта от качествено управление на застрахователният фонд, изисква управ-
ление, осъществявано чрез приложение на застрахователни техники и механизми, но 
и в съчетание с управленски традиционни и нови такива. Един от основните му недо-
статъци е частичната липса на времево съвпадане и естествена интеграция на вирту-
алната му среда и физическия свят, в който се провежда реалната застрахователна 
дейност и генерирането на взаимовръзки  в управленските решения, отразяващи от-
печатъка на функционалната (тематична) им ориентираност.  

Управленската целеустременост за вземане и реализиране на информирани, гъв-
каво – адаптивни и верни управленски решения, налага внедряването на оперативни-
ят контролинг в застрахователното дружество и поставя нови предизвикателства по 
отношение на информационните потребности, информационните показатели. Това е 
крачка напред и в създаването на качествени алтернативи за избор на управленски 
решения. 

Симулацията е инструмент, който спомага вземането на аналитични решения. 
Симулационният софтуер осигурява възможност да бъде направено сравнение и ра-
зумна оценка между различни алтернативни проекти, планове и политики. Тя намира 
особено ценно приложение, когато е налице високо ниво на несигурност по отноше-
ние на крайния резултат на дадена алтернатива, която се намира в процес на разглеж-
дане. Симулационният модел [8] генерира “n” брой вероятностни сценария, като по 
този начин натрупва количествена статистическа извадка за очаквания краен ре-
зултат, което спомага за намирането на решение на проблема с тази несигурност [9]. 

Съобразно съдържанието на отделните дейности и участието на различни из-
пълнители, симулационният модел за оперативен контролинг на текущият финансов 
резултат в животозастрахователното  дружество може да премине през три етапа: 
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Подготвителен етап. Въз основа на специфичните особености на  застраховател-
ната дейност, се определят актуалността и целта на симулационният модел, както и 
общата му схема. Посочват  се информационно-осигурителните източници, процеду-
ри и показатели, определя се методологията и подхода на модела, както и разпределените 
отговроности общо за застрахователното дружество и по центрове на отговорност.  

Разработващ етап. Анализира се изходното състояние на застрахователното дру-
жество, разработват се актуални планове и бюджети, определя се критерий за избор 
на решения. Наблюдават се планови и отчетни величини, разработват се варианти на 
решения, които се оценяват. Прави се оценка и на всички възможни изходи на дейст-
вията в значенията на полезността и се мотивират желани състояния и резултати. 
Центровете на  отговорност и отговорните за изпълнението, са в непрекъснат атеста-
ционен режим от старта на този етап.   

Изпълнителски етап. Осъществяват се „n“ на брой варианта за постигане на же-
лания резултат по зададена цел. Провежда се контрол, оценка и анализ на резултати-
те. Актуализират се прогнози въз основа на утвърдени тенденции за кратки и по-
дълги периоди. Акумулира се информация от положителни и отрицателни проявле-
ния на връзки и взаимодействия в процеса на реализиране на модела. Визуализират 
се резултати и взаимовръзки общо за застрахователното дружество и по центрове на 
отговорност, по застрахователни продукти и по групи клиенти. Текущо транслиране 
и взаимовръзка между резултати от планова  промяна с  резултати от друг вид управ-
ленски решения. 

Тази статия  е посветена на подготвителният етап при разработването на симу-
лационен модел за оперативен контролинг на текущият финансов резултат. Разра-
ботващият и изпълнителски етапи ще бъдат разгледани в следваща статия, поради 
обемната проблематика. Целта на промяната чрез разработването на симулационен 
модел за оперативен контролинг на текущият финансов резултат в застрахователното 
дружество, е подобряване на текущия финансов резултат от застрахователни опера-
ции общо за застрахователното дружество и по центрове на отговорност и намалява-
не на нивото на издръжка. Поради съществените различия в управлението на общо-
застрахователна и животозастрахователна дейност (обекти на застраховане, принци-
пи на застраховане, тарифна политика, информационни показатели и други), изслед-
ването е насочено към една от тях – животозастрахователната. 

В условията на пазарна икономика и нарастваща турбулентност в съществува-
щата многопрофилна околна среда, застраховането днес функционира при наличието 
на повишен риск и силна изменчивост на определящите  го взаимовръзки, представе-
ни на фигура №1. Рискът е променлива величина и е предпоставка за формиране на 
застрахователните отношения. Различното му проявление създава съществени проб-
леми на физическите и юридически лица. Реализирането му се свързва с настъпване 
на застрахователно събитие с конкретно застраховано лице, като съобразно условия-
та по предварително сключен застрахователен договор и оценка на сбъднатия покрит 
риск от застрахователя, застрахования получава или не получава изплащане на заст-
рахователна сума от страна на застрахователното дружество. 

Исторически наложилите се и нововъзникнали потребности на застрахованите и 
изучаването на световният застрахователен опит, определят съществуването на раз-
лични видове застраховки, които предоставят застрахователна защита на живота, 
здравето и телесната цялост на застрахованите лица. Кодексът за застраховането оп-
ределя видовете животозастрахователни продукти, които едно застрахователно дру-
жество може да предлага на своите потенциални клиенти, съобразно техните нужди: 
застраховка „Живот и рента”, женитбена и детска застраховка, застраховка „Живот”, 
свързана с инвестиционен фонд и други.  
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Стремежът на застрахователите  за превръщане  на застраховането в индустрия 
на спокойствие, определя и изискването към тях за качествено провеждане на застра-
хователната дейност. Затова е и съществуващата тясна връзка на застрахователното  
дружество с Комисията по финансов надзор, презастрахователи, министерства, да-
нъчни органи, банки, клиники и болнични заведения, полиция, университети и други, 
които контролират, регулират, подпомагат експертно застрахователното производ-
ство. Видният мениджър Петер Друкер казва: „Едно от най-големите постижения на  
века е превръщането на много физически рискове в нещо, което би могло да се пред-
види и на което би могло да се противодейства. Няма да бъде преувеличено, ако се 
каже, че без застраховането икономиката на една страна въобще не би могла да 
функционира”[1]. 
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Фигура №1.  Обща схема на застраховането 

Застраховани 
лица и обекти 

Застрахователен надзор 

Съзастрахователи 
Презастрахователи 

Министерства, Банки, Данъчни 
органи,  НОИ, ПОД, Здравно-
осигурителни служби 

Полиция, Противопожарна охрана 

Клиники и болнични заведения, 
Метеорологични служби 

 Международни контакти, Наука, 
Образование  
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Видно е от фигура №1, че застрахователите трябва да гарантират изплащането 
на застрахователни суми при сбъднати застрахователни събития по силата на склю-
чени застрахователни договори, но и да удовлетворят очакванията на акционерите за 
нивото на доходност на инвестираните от тях средства в дадено дружество. От друга 
страна, застрахователният продукт е финансова платена услуга с определено съдър-
жание, цена и качество и потребителната й стойност е в обезпечаването основно на 
застрахователна защита на застрахованите лица, чийто претенции и потребности  
ежедневно нарастват. Следователно, високоинтелектуалната дейност управление  и  в 
частност, вземането на управленски решения в система, в която градивното понятие 
на основната й дейност, е понятието риск, каквато е застрахователното дружество, 
трябва да е „въоръжена” с най-добрия информационно-аналитичен инструментариум, 
за да може да се удовлетвори триизмерната отговорност на  ръководещите я, а имен-
но: към държавния надзор, към собствениците на капитала и към застрахованите лица. 

Оперативният контролинг анализира данни за кратък период от време обикно-
вено една година от гл.т. на дълготрайните тенденции в развитието на застраховател-
ната дейност, идентифицира и предотвратява изненади и опасности чрез насрещни 
мерки, своевременно обслужва целенасоченото управление на застрахователното 
дружество и го ориентира в „бурното море” на пазраната икономика. Приложимостта 
на контролинговият инструментариум се обуславя от насочеността му не само към 
увеличаване на приходите, но и към намаляване на разходите на застрахователя и то 
при непрекъснато съобразяване с типичните само за застрахователното дружество 
особености на общия застрахователен цикъл, а именно [10]: 

 Обръщане (инверсия) на застрахователния производствен цикъл – първо се 
сключва застрахователен договор, застрахованият потребява евентуално в по-късен 
период застрахователната услуга, но я предплаща изцяло или на разсрочени вноски; 

 Двоен (функционален) аспект на дейността в застрахователното дружество – 
застрахователно-техническа и финансова дейност; 

 Формирането на уникални пасиви при застрахователя – застрахователни тех-
нически  резерви с целево предназначение. 

 

Описание на методология и подход 
Симулационният модел за оперативен контролинг на текущият финансов резул-

тат в животозастрахователното дружество предоставя релевантна информация за взе-
мането на своевременни и мотивирани управленски решения, прилагайки своя мето-
дическа и инструментална база при детерминирани от пазара условия за застрахова-
телна дейност и използва предимствата на информационните технологии. 

Принципната технология за оперативен контролинг на планова промяна – пови-
шаване на текущият финансов резултат на застрахователната дейност, решава базови 
проблеми на застрахователя и развитието му, предопределящи стабилни успехи и не 
само понастоящем, но и в бъдеще. Профилът на съществуващите рискове за застра-
хователя и натрупаният мениджърски опит, обуславят начинът и формата а противо-
действие и контролна промените и оформят „цената” на противодействието. 

 Избраният метод за мотивация на взетото управленско решение за такъв вид 
промяна е симулационното  моделиране. Симулацията или симулирането е подход за 
анализиране на системи, които са прекалено комплексни за теоретично тълкуване 
или изразяване с формули. Терминът „моделиране” се отнася до процеса на матема-
тическо представяне на обекта на модела. Докато термина „симулация” се отнася по-
скоро до обработването на информацията с алгоритми и изчислителни процедури за 
решаване на метематически уравнения, т.е. компютърната симулация на една система 
е нейното представяне чрез задействане на модела. 
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Основна техника – сравнението на планови и отчетни величини за определен от-
четен период. 

Въз основа на първичните и производни информационни показатели за реализи-
ране на модела, се съставят план и отчет за застрахователната дейност и се декомпо-
зират във времето и по центрове на отговрност, за формиране на текущ финансов ре-
зултат. 

Разработването на  симулационният модел предлагаме да се направи с помощта 
на  една  от най-простите и с най-широко предназначение електронна таблица. При-
чините  за избора на тази програма за реализиране алгоритъма на модела са най-мал-
ко две. На първо място, Excel са може би най-популярните електронни таблици, из-
ползвани както в бизнеса, така и в университетите и при това са много достъпни. На 
второ място, този софтуер има функциите да решава редица оптимизациони модели 
без да се изискват дълбоки познания и предварително запознаване с основните и ба-
зови функции при работата с него, за разлика от други подобни софтуерни продукти 
като MATLAB. 

Всеки етап при вземане и реализиране на управленско решение, изисква инфор-
мационно-осигурителна процедура с определено съдържание. Тя включва определяне 
и “доставка” на необходимата първоначална информация, съобразно разрешаваният 
проблем и отграничаване на ресурсната (човешка, материална и финансова) заетост 
до приключване на резултатите. Продължава с обработка и анализ на информацията, 
прилагане на методи и модели, акцент върху информационните показатели със силно 
влияние върху решението. Реализираното решение се анализира, резултатите му се 
включват на определените позиции в базата данни на застрахователното дружество, 
оценява се последващото му (след получаване на реалните отчетни данни) симулаци-
онно представяне, като се  определят приоритетно влияещите фактори за достигнато-
то ниво на постигане на целта. Резултатите от реализирането на решението се пози-
ционират, като начало за вземане на нови решения и се анализира взаимовръзката им 
с други (предходни, текущи или бъдещи) управленски решения. На фигура №2 са 
представени три групи информационно-осигурителни процедури, според етапа в ор-
ганизацията на процеса на вземане на управленско решение в застрахователното 
дружество. 

 
Фигура №2. Информационно-осигурителни процедури 
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Съобразно конкретната проблемна ситуация, вида на вземаното управленско ре-
шение и организационно-управленските звена, които го вземат, информационно-оси-
гурителните източници  могат да бъдат: 

1) Според мястото на създаването: 
-   Външни информационни източници – информация от: Комисия по финансов 

надзор, банки, други застрахователни дружества и застрахователни брокери, 
данъчни органи, полиция, министерства, здравни заведения, презастрахова-
тели и други; 

-  Вътрешни информационни източници – информация от: планови и отчетни 
документи, рискова статистика, застрахователно-медицински комисии, актю-
ерски доклади, счетоводни сметки и други; 

2) Според формата на съдържащата се информация: 
- Първична информация – необработена за целите на управленското решение; 
- Производна информация  – обработена по определена технология. 
3) Вътрешните информационни източници могат да се групират по функциона-

лен признак (източници на застрахователно-техническа информация, планово-иконо-
мическа, маркетингова, презастрахователна, счетоводна, правна и т.н.), по организа-
ционен признак  (източници на информация от централно управление, от клоновата 
мрежа, от агентската група, от застрахователен агент), по форма на представяне 
(текстова, таблична, графична, диаграмова, на хартиен носител или по електронен 
път, устна или писмена, синтезирана или подробна и т.н.). 

4) Според същността на проблема, по който се взема и реализира управленско 
решение: 

- Планова информация – във вид на планови показатели от прогнози и утвър-
дени планове за текуща или предходни години, показатели от застраховател-
но-технически планове по видове застраховки и рискови групи и други; 

- Информация от финансовото и управленско-оперативно счетоводство – сче-
товодни баланси; отчети за приходите и разходите; приложения към Годиш-
ният финансов отчет; констатации от извършени инвентаризации; отчети за 
постъпили застрахователни премии и изплатен застрахователни плащания; 
отчети и текущи салда на счетоводните сметки, отчитащи материални разхо-
ди и разходи за външни услуги и други; 

- Статистическа информация, която може да бъде от външни статистически 
източници (за брутен вътрешен продукт, брой безработни в трудоспособна 
възраст и други) или от вътрешната статистика на застрахователя (брой 
застраховани лица по вид застраховане, застрахователни суми по вид застра-
ховане или групи клиенти, начислени застрахователни премии, застрахова-
телна суми изплатени за сбъднати застрахователни събития, брой щатни слу-
жители и застрахователни посредници и други); 

- Информация от застрахователно-техническият анализ в застрахователното 
дружество  – данни за тенденциите в развитието на застрахователните пла-
щания; информация за причините за евентуално нарушен принцип за пълно-
та на застрахователната защита; информация от анализи на финансовите ре-
зултати от развитието на риска, от разноски, от лихва, от сторно и други; 

-  Нормативна база, която се подразделя на обща (Закон за корпоративното 
подоходно облагане, Кодекс на труда, наказателни нормативни актове, нор-
мативни актове на Комисията за финансов надзор, Закон за застраховането, 
Закон за счетоводство, МСС и други) и  вътрешна (Правилник за вътрешен 
финансов механизъм на застрахователното дружество, Вътрешни правила за 
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работната заплата, Правилник за стректурата и организацията на работа и 
други); 

- Други източници – данни от маркетингови проучвания, информация от док-
лади на Комисията за финансов надзор и други. 

 

Важен и задължителен момент от подготвителният етап са  застрахователно-
техническите планове, които се създават и утвърждават по видове застраховане и 
са таблично представяне на взето управленско решение. В тях са регламентирани 
процентните съставки на застрахователната премия.  

Подготвителният етап включва и разработване на индивидуален  застрахова-
телен сметкоплан, на базата на примерния Национален сметкоплан и възприетата 
от застрахователя номенклатура за видовете животозастрахователни продуки. Той 
трябва да бъде с достигнато ниво на управленска удовлетвореност, т.е. аналитичните 
разрези към синтетичните счетоводни сметки да са комбинативно подбрани и са в 
освободена от ограничения динамична разположеност. Номенклатурата на видовете 
застраховки се използва при аналитичното отчитане към сметките за приходи, разхо-
ди, технически резерви и други.  

Симулационният модел акцентира върху счетоводни сметки на управлението – 
сметки за застрахователни приходи и разходи и специална сметка за формиране на 
техническият резултат. 

Значим първоначален момент са правилата за вътрешен финансов механи-
зъм, които да регламентират финансовите взаимоотношения и управлението на па-
ричните потоци между Централно управление и териториалните структурни единици 
на застрахователното дружество, както и между застрахователното дружество и заст-
рахователните посредници. Съществен момент в тях заемат отчисленията за покрива-
не на административно – стопански разходи, които са процент от постъпилите заст-
рахователни премии по видове застраховане. Административно – стопанските разхо-
ди се посочват в застрахователния план на всеки вид застраховка, като добавка за 
разноски към нето застрахователната премия. Влияещите фактори върху размера на 
процента за отчисления са: вида застраховане, начина на продажба на застраховател-
ния продукт, категоризация на териториалните единици и други. 

Моделът предлага изграждане на центрове за отговорност –  териториалните 
подразделения (единици). Животозастрахователното дружество има определен брой 
териториални поделения (клонове, главни агенции, агенции, офиси), които формират 
центрове на отговорност и се обуславят от големината на засрахователното дружест-
во.  

Функционирането на териториалните подразделения, като центрове на отговор-
ност позволява да се представи застрахователната дейност, като система от вътрешни 
счетоводни и управленски отчети, която се характеризира с: персонални отчетни до-
кументи по области на отговорност, определяне на контролирани величини за прихо-
ди и разход и представяне на информация за текущ период на текущият финансов ре-
зултат и актуализация на съставените бюджети за предстоящ период. 

Застрахователният портфейл е базов елемент в управление на животозастрахо-
вателното дружество. Базовите параметри за изграждане на животозастрахователен 
портфейл са застрахователна премия на един договор и застрахователно плащане на 
един застрахователен договор. Те са базови дотолкова доколкото чрез тях се пресмя-
тат производни показатели. 
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Значим момент за прогнозният застрахователен портфейл е оценката на дина-
миката на броя застрахователни договори. Нека: 

K(j), j=1, …  J – очаквано количество сключени застрахователни договори 

KH(n) – брой застрахователни договори през отчетният период 

Z* – зададена величина планирани разходи за обслужване на застрахователният 
портфейл за бъдещ период 

Zn – разходи за формирането и обслужването на застрахователният портфейл в 
предшестващ период /отчетен/ 

KH* – прогнозен застрахователен портфейл 
 
 
                                          KH* = KH (Z*) 
 
 

Ако е известно KH*, то за всеки планов разчетен интервал: 
 
 
                                           K(j) = K(j) . KH*                  j = 1, …J 
 
 

 
Ако първичните данни за проверка на хипотезата за подобие в разпределението 

на договорите през отчетният период не са достатъчни или те не потвърждават тази 
хипотеза, то в качеството на оценка на величината K(j) може да се вземе 
съотвестващото съотношение за последният отчетен период, т.е. K(j) = K(j) : 
KH(o), за всяко j = 1, …J. Това съотношение се явява математическото изразяване на 
хипотеза за съхранение в планово-отчетният период на закономерността в динами-
ката на формиране на застрахователният портфейл, произхождащ от отчетният пе-
риод. 

 Най-лесната прогноза за планиране на постъпленията от застрахователни пре-
мии, формираща състоянието на застрахователният портфейл в бъдеще се получава 
чрез метода на експертните оценки. 

 

Планът за премийният приход разработваме въз основа на два метода : 
 Статистическа прогноза въз основа на анализа на общоикономически усло-

вия, конюктура на пазара, развитие на рисковете по видове застраховане. 
 Експертна оценка, получена по пътя на сбор от качествени мнения на застра-

хователни мениджъри. 
 

В модела базата за разработване на плана е средната застрахователна сума и 
средната годишна застрахователна премия по видове застраховки, включвайки и 
очакваните постъпления по действащите застраховки.  

Технологията по планиране на прмийните приходи може да се опре на следната 
декомпозиция на плановите операции.  
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Фигура №3. Декомпозиция на плана за застрахователните премии 
 
 

      Д Е К О М П О З И Ц И Я НА ПЛАНА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ 

Централно 
По видове застраховане 

По центрове на отговорност 

По времеви интервал, н-р месец 

Център на 
отговорност 

По видове застраховане 

По агенции и офиси в рамките на ЦО 

По времеви интервал, например месец 

Агенции и офиси 
По видове застраховане 

По главни застрах.агенти, групи 

По време, н-р десетдневка 

Гл.  застрахователен 
агент с група По видове застраховане 

По застрах. агенти 

По времеви интервал 
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Застрахователната прогноза за премиен приход от новосключени застраховки се 
осъществява по видове застраховки и застрахователни комбинации. Точно застрахо-
вателните комбинации отразяват влиянието на различни установени закономерности  
и затова имат различни тарифни числа. Пожизнените застраховки се сключват за го-
леми застрахователни суми, но имат малки застрахователни премии. Застраховател-
ната прогноза се обуславя от средната застрахователна сума, броя новосключени 
застраховки от последния период и средната застрахователна премия.  

Вътрешни и външни са факторите, които влияят върху премийния приход от но-
восключени застраховки. Към вътрешните фактори могат да се отнесат: въвеждането 
на нови застраховки, застрахователния срок, средната възраст на новопостъпващите 
застраховани в застрахователната съвкупност, начинът на плащане на застраховател-
ните премии и други. Външни влияещи фактори могат да бъдат структурата на 
населението по възраст, икономическа конюктура, политическо положение и други. 

За отклонения в застрахователната прогноза, оказват въздействие типични за 
животозастраховането причини: промени в смъртността, постигната редовност на 
клиентското портфолио, средната възраст на застрахованите лица, нарастването или 
намалението на злополуките и засегналите застраховани лица в застрахователната 
съвкупност, възстановени нередовни застраховки, качеството на новосключените 
застрахователни полици  и други. Тези причини трябва да намерят отражение в рабо-
тата на контролера при създаване на прогнозата за приходите от застрахователни 
премии. 

Прогнозата за премийният приход на застраховка „Живот” се основава и на ме-
тода на екстраполация на тенденцията във времето, т.е. за определен минал период от 
време се установява закономерността в развитието на дадена застраховка и се екстра-
полира в бъдещето, като се допуска, че тенденцията ще се запази. 

Целта на систематизирането на информационните потоци в контекста на конт-
ролинга е да се обезпечи методическа и информационна основа за успешно реализи-
ранене на процеса на вземане на управленски решения по ключови въпроси на живо-
тозастрахователната дейност. Комплексното управленско мислене включва необхо-
димостта и от информация от бюджетирането в животозастрахователното дружество. 
Бюджетирането е съчетание на планираните разходи, съответно планираните резул-
тати от дейността на застрахователнотото дружество, с планирания обем на продаж-
би на застрахователни продукти и приходите, които покриват разходите [11]. Бюдже-
тите могат да се изготвят по центрове на отговорност, по видове животозастраховане, 
бюджет на основната  и на спомагателна дейност и други. Задачата на контролера е 
да създаде логическата връзка между отделните бюджети и да направи анализ на от-
клоненията по схемата ПЛАН – ОТЧЕТ – ОТКЛОНЕНИЕ – ЖЕЛАН РЕЗУЛТАТ.  

При оперативното осъществяване на застрахователната дейност основната цел 
на оперативният контролинг е да подпомогне ръководството при решаването на теку-
щи и ежедневни задачи и с оглед оптимизиране на съотношението приходи – разхо-
ди. Затова оперативният контролинг е насочен приоритетно към оптимизиране на те-
кущият финансов резултат, разбирано като получаване на максимална печалба при 
зададени значения на необходимата ликвидност и платежоспособност на застрахова-
теля. Това изисква постоянно наблюдение и анализ на всички процеси в застрахова-
телното дружество и съпоставка на фактическите резултати с планираните с цел от-
криване на отклонения и вземане на своевременни мерки за преодоляване на кризис-
ни ситуации. 

Прецизираната обща схема за формиране на текущ финансов резултат може да 
се представяме в две части: 
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Фигура №4. Обща схема за текущ финансов резултат 

 

В края на отчетния период (календарна година, тримесечие, месец,  деседневка, 
седмица) следва да се прави анализ на показателите за финансовия резултат (преди и 
след погасяване на данъчни задължения); за ефективността на приходите и разходите 
и с особено силен акцент върху тези, които са свързани със застрахователната дей-
ност; за ликвидността и платежоспособността и размера на техническите резерви. 

 
Заключение 

Първо,  Текущият финансов резултат от застрахователна дейност в заст-
рахователното дружество поставен на фокус пред интердисциплинарен фено-
мен – оператвиния контролинг, създава реални предпоставки за повишаване на 
качеството в управлението. Усъвършенстването на мениджърската информа-
ционна система (МИС) на застрахователното дружество чрез внедряване на 
текущо породили се изисквания към нея и локализиране на отговорностите за 
текущите резултати по центрове на отговорност, генерира непрекъснат  стре-
меж към ефективно реализиране на налични възможности.  

Второ,  Повишаването на качеството в управлението в застрахователното 
дружество, създава реални предпоставки нарастване на финансовия резултат 
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от  застрахователната дейност. Последващото развитие на този симулацио-
нен модел може да включи симулационен модел на общия финансов резултат и 
ниво на издръжка на застрахователната дейност, симулационен модел за управ-
ление на паричния поток.  
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СЪЗДАВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА  ОПЕРАТИВЕН 

КОНТРОЛИНГ НА ТЕКУЩИЯТ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ  
В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО  
И МЕТОДИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Част втора: Разработващ и изпълнителски етап 
 

Докторант Галина Райкова Стоянова 
Бургаски свободен университет 

 
 

Abstract: Втората част, която обхваща проблемите на разработващия и изпълни-
телския етап е логично продължение на подготвителния етап на изградения симу-
лационен модел за оперативен контролинг. Етапите в създаването на модела се 
осъществяват успоредно с етапите на управленския цикъл в застрахователното 
дружество. Представени са информационни показатели и информационни процеду-
ри за разпределените отговорности, предложени центрове за отговорности.   
 

Key words: разработващ и изпълнителен етап, застрахователни премии, изплатени 
застрахователни суми, застрахователно бюджетиране.. 
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От адаптиране към средата в миналото, фирмите и хората днес се опитват да уп-
равляват някои от елементите на обкръжаващата среда и да ги насочват в своя полза. 
Острата конкуренция на националния застрахователен пазар, бързото развитие на 
информационните и комуникационни технологии и системи, както и засилването на 
процесите на глобализация и концентрация в застрахователното дело, са само част от 
предпоставките за внедряване на оперативния  контролинг в застраховането. Ефек-
тивното и гъвкаво-адаптивно управление на бизнес-процесите в застрахователното 
дружество, изисква създаване на контролинг-система, като все по-налагащо се  ус-
пешно  в много аспекти управленско решение.  

Днес животозастрахователното дружество е модерна стопанска единица и има 
претенциите да се развива, като такава. Мотивираното реализиране на тази цел и в 
резултат на изострената конкуренция през последните години, засили осезателно ин-
тереса към въвеждането на ефективна система за планиране, управление и контрол. 
Този интерес „прехвърли мостове” и се ориентира към въвеждането на икономически 
инструменти, които в другите отрасли се използват от дълго време.   

Оперативният контролинг, като управленски подход в застрахователното дру-
жество е цялостната дейност по планирането, отчитането, контрола и информацион-
ното осигуряване, която дейност подпомага процеса на вземане на управленски ре-
шения и способства за постигане на поставените цели, преодоляване на кризисните 
ситуации и своевременно отстраняване на възникналите отклонения на фактическите 
от планираните резултати [2].  

 

Съобразно съдържанието на отделните дейности и участието на различни из-
пълнители, симулационният модел за оперативен контролинг на текущият финансов 
резултат в животозастрахователното  дружество може да премине през три етапа: 
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Подготвителен етап. Въз основа на специфичните особености на  застрахова-
телната дейност, се определят актуалността и целта на симулационният модел, както 
и общата му схема. Посочват се информационно-осигурителните източници, проце-
дури и показатели, определя се методологията и подхода на модела, както и разпре-
делените отговорности общо за застрахователното дружество и по центрове на отго-
ворност.  

Разработващ етап. Анализира се изходното състояние на застрахователното 
дружество, разработват се актуални планове и бюджети, определя се критерий за из-
бор на решения. Наблюдават се планови и отчетни величини, разработват се вариан-
ти на решения, които се оценяват. Прави се оценка и на всички възможни изходи на 
действията в значенията на полезността и се мотивират желани състояния и резулта-
ти. Центровете на  отговорност и отговорните за изпълнението, са в непрекъснат 
атестационен режим от старта на този етап.   

Изпълнителски етап. Осъществяват се n на брой варианта за постигане на же-
лания резултат по зададена цел. Провежда се контрол, оценка и анализ на резултати-
те. Актуализират се прогнози въз основа на утвърдени тенденции за кратки и по-дъл-
ги периоди. Акумулира се информация от положителни и отрицателни проявления на 
връзки и взаимодействия в процеса на реализиране на модела. Визуализират се резул-
тати и взаимовръзки общо за застрахователното дружество и по центрове на отговор-
ност, по застрахователни продукти и по групи клиенти. Текущо транслиране и взаи-
мовръзка между резултати от планова  промяна с  резултати от друг вид управленски 
решения. 

В тази статия ще разгледаме разработващият и изпълнителски етап при си-
мулационния модел за оперативен контролинг на текущия финансов резултат в живо-
тозастрахователното дружество. 

В дейността на застрахователното дружество доминира триъгълникът от взаи-
моотношения КЛИЕНТ – ПОСРЕДНИК – СЪТРУДНИК, т. е. доминира човешкият 
фактор [1]. Това определя една от основните  задачи на  разработващия и изпълни-
телски етапи на симулационния модел за оперативен контролинг на текущия финан-
сов резултат, а именно: моделът да удовлетвори нуждата от актуална и детайлна ин-
формация на ръководещите животозастрахователното дружество, за да осигурят хар-
мония  между ресурсите и резултатите, въз основа на вземаните управленски реше-
ния и създаде имидж на контролера и  като експерт по комуникациите и „режисьор” 
на предоставена контролингова информация. 

Успоредното протичане на оперативният контролинг с управленския процес в 
застрахователното дружество, особено силно се проявява на оперативно равнище. 
Последователността на етапното реализиране на контролинговия процес се запазва и 
внася съдържание на етапите в симулационният модел за оперативен контролинг на 
текущия финансов резултат. Тази последователност включва: 
 Установяване на фактическото състояние на застрахователното дружество в 

края на отчетния период с помощта на предварително определени показатели за 
резултатите от застрахователната дейност. 

 Финансово-счетоводен и застрахователно-технически анализ на резултатите от 
застрахователната дейност. 

 Формулиране оперативни цели чрез количествено измерими показатели (брут-
ни и нетни записани премии, брутни и нетни възникнали претенции за застра-
хователни плащания, за да могат да се планират, отчитат, сравняват планирани 
и фактически величини, анализират отклонения. Определяне на стандарти за 
допустими отклонения от желаните резултати. 
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 Оперативно планиране, което да бъде общо за застрахователното дружество и 
по центрове на отговорност, както и по застрахователни продукти и продаж-
бени канали и да е за една календарна година и по-крати сокове (тримесечие, 
месец, деседневка). 

 Бюджетиране общо за застрахователното дружество и поцентрове на отговор-
ност, по видове застраховки, по видове разходи и други. 

 Наблюдение, оценка на отклонения и степента на постигане на зададените це-
ли, анализ на отклоненията и създаване на коригиращи отклоненията или поощ-
рителни програми. 

 

Разработващият етап започва с оператвното планиране в застрахователното дру-
жество. Оперативното планиране включва съставяне на различни видове планове: 
финансов план (план за приходите и план за разходите за застрахователна дейност), 
застрахователно-технически план, план за приходите от застрахователни премии, 
план за застрахователните суми, план за разходите, план за човешките ресурси, план 
за обема на продажбите на животозастрахователни продукти и други. 

 

Планът за премийният приход се създава в Централен офис. Контролерът на 
върхово ниво го  декомпозира по центрове на отговорност (таблица 1) и времеви 
интервал (таблица 2). 

 
Таблица №1. План за премийния приход 

 

ПЛАН ЗА ПРЕМИЙНИЯТ ПРИИХОД ЗА 200Хг.
НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

[лева]

Вид в това число по центрове на отговорност
з-не Територ. ОБЩО 0 10 0 20 0 30  0 40 0 50

единица

Спестовно ж-не16720000
в т.ч. Ново инкасо 3115000
Пенсионно з-е 2381000
в т.ч. Ново инкасо 435500
Рисково жив-не 2974000
в т.ч.групови 2196000
в т.ч. Индивидуални 154500
Здравно з-е 1378000
в т.ч. Групови 1262000
в т.ч. Индивидуални 116000
З-ка"Злополука 1369000
в т.ч. Групови 1134500
в т.ч. Индивидуални 230500
ВСИЧКО: 24822000 7794108 7014697 5460840 2680776 1871579

 База за разработване на 
плана е ср.застр.сума
и ср.годишна застр.пре- 
мия по видове застрахов- 
ки, вклчвайки и очаква- 
приходи по действащи  
застраховки.
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Таблица №2. План за премийния приход по центрове на отговорност 
 

                

[лева]
Териториална Годишен месец към 01.04. месец

единица размер януари .  .  . или .  .  . декември

Период месец март
Център на отг. 010 7794108 1870805
Център на отг. 020 7014697 1683805
Център на отг. 030 5460840 1346085
Център на отг. 040 2680776 644210
Център на отг. 050 1871579 412375
Всичко : 24822000 2957280

ПЛАН ЗА ПРЕМИЙНИЯТ ПРИХОД ЗА 200Хг.
ПО ЦЕНТРОВЕ НА ОТГОВОРНОСТ И ВРЕМЕ
НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

 
 
 

На графика 1 е показано очаквано разпределение на общият премиен приход по 
центрове на отговорност за първо тримесечие на годината, като се използват функ-
ционалните възможности на Microsoft Excel. 

 

   
Графика 1. Премиен приход по центрове на отговорност 
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Концентрирана информация се получава и при декомпозицията на плана по 
застрахователни продукти за всеки център на отговорност, както е показано на 
графика 2. Финансовата самостоятелност на видовете застраховки е предпоставка за 
детайлно управление на финансовите резултати от застрахователната дейност по ви-
дове застраховане. 

 

 
 

Графика 2. Премиен приход по видове застраховане и центрове на отговорност 
 
Някои от влияещите фактори върху планираните постъпления от застраховател-

ни премии са средната годишна премия по вид застраховане, средна застрахователна 
сума, очаквани застрахователни премии по падежи на действащи застраховки, 
конюктурни фактори  (безработица, раждаемост и други), инвестирането на застрахо-
вателните резерви, дългосрочния характер на спестовните животозастрахователните 
продукти. 

В разработващият етап се създава и бюджетната издръжка, която се определя от 
приходите от застрахователни премии, развитието на риска и оценка на текущото 
състояние на издръжката към определен момент. База за изчисляване на застрахо-
вателните разноски могат да са застрахователните премии, застрахователната сума 
или определен норматив. 

Въз основа на анализ на контролируемите и неконтролируеми влияещи фактори 
върху изпълнението на предходни бюджети се оценява  средния процент на разходи-
те. Разработеният бюджет за издръжка в годишен план е на базата на определен сре-
ден процент на разходите 15.4%. (Виж таблица 3 и графика 3)  

Планираният премиен приход към 01.04.200Хг е 24% от годишният премиен 
приход  и в разходното съотношение използван същият процент (виж. Таблица 4). 

За нуждите на оперативния контролинг и плана за разходите на застраховател-
ното дружество може да се разпредели по центрове на отговорност и времеви интервал 
при използването на съпоставим с приходното разпределение процент (виж Таблица 5) . 
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Таблица 3. Бюджет за разходите 
 

              /лева/

Годишен размер
1. Комисионни по застраховки 2 025 972
2. Адм.-стопански разходи 1 796 616
2.1. Материални р-и и външни услуги 496 944
 в т.ч. Реклама 11 900
2.2. Амортизации 194 035
2.3. Разходи за персонала 1 063 773
2.4. Други разходи, вкл. Местни данъци и 39 526
       такси

в т.ч. Р-и за командировки 11 300
в т.ч. Представителни разходи 6 380

2.5. Разходи за предпазни мероприятия 1 258
2.6. Финансови разходи за териториалните 180
        единици /ЦО/
2.7. Извънредни разходи за териториални- 900
        те единици /ЦО/

3 822 588

БЮДЖЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА 200Хг.

Вид разходи

В   С  И  Ч   К   О:

НА  ЖЗД

 
 

 
Графика 3. Основни годишни разходи в застрахователното дружество 
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Таблица 4. План график за разходите 

 
 
Таблица 5. План график за разходите по центрове на отговорност 
 

 
 
 

лева

Вид   р а з х о д и Към 01.04.
1. Комисионни по застраховки 469720
2. Административно-стопански раз 447701
2.1. Материални р-ди и външни услу 130505

в т.ч. За реклама 1096
2.2. Амортизации 48441
2.3. Разхди за персонала 259108
2.4. Др.р-ди, вкл.за данъци и такси 9356

в т.ч. За командировки 2306
в т.ч. Представителни 1355

2.5. Р-ди за предпазни мероприяти 135
2.6. Финансови разходи за ЦО 22
2.7. Извънредни разходи за ЦО 134

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 917421

ПЛАН-ГРАФИК ЗА РАЗХОДИТЕ
ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 200Хг.
В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

ПЛАН-ГРАФИК ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ГОДИШНИТЕ РАЗХОДИ В ЗД ПО ЦЕНТРОВЕ НА ОТГОВОРНОСТ

И МЕСЕЦИ  / 200Хг./
лева

Център на Годишен Г Р А Ф И К   към .  .  .
отговорн. р-р раз-и 01.02. 01.03. 01.04.         .   .   .

0 10 1200292 288070
0 20 1081792 259630
0 30 840970 201832
0 40 412840 99081
0 50 286694 68808

Всичко: 3822588 917421
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Използваните планови показатели могат да бъдат натурални или стойностни. 
Натурални показатели са: брой застрахователни полици, брой застраховани лица 
(физически и юридически лица), обхват на застрахователното поле и застрахователна 
пенетрация (проникване) и други. Стойностни показатели са: сума на застраховател-
ните премии, сума на изплатените застрахователни суми за настъпили застрахова-
телни събития, сумата на комисионните възнаграждения (общо и по видове комиси-
онни) на застрахователните посредници, застрахователна сума (общо за всички заст-
раховки и по отделните застраховки и застраховане) и други. 

 
При осъществяването на планирането „отдолу нагоре” и съгласуването му с 

поставените цели и финансови показатели „отгоре надолу” се постига обективност и 
своевременна обратна връзка за тесни места в застрахователната дейност или евенту-
ални заплахи за правилното й извършване. Контролът при реализирането на планове-
те се основава на идентифицирането на отклонения на резултатите от плановите ве-
личини в момента на възникване и по възможност с предхождащи управленски наме-
си за неутрализиране на отрицателни влияния или стимулиране на позитиви с при-
носи за преизпълнение. 

 
Необходимите отчети за формиране на текущ финансов резултат се изготвят  за 

отчетния период по видове застраховане и центрове на отговорност (виж Таблици 6, 
7 и 8). 

 
Изплатените застрахователни суми и разноски по центрове на отговорност и 

общо, представени в таблица 8 и изплатените застрахователни суми по ви- 
дове застраховане и общо, представени на фигура 6, позволяват анализ на причините 
за положителни или отрицателни отклонения и непрекъснато наблюдение на 
показателя за ощетимост на застрахователната сума общо и по видове застрахо- 
ване. 
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Таблица 6. Отчет за постъпилите застрахователни премии 

лева

ВИД ПРИХОДИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ

ЗАСТРАХОВАНЕ Директна Комисион Комисион Комисион ВСИЧКО

продажба на до 5% на 6-15% на над15%

1.СПЕСТОВНО Ж-Е 166645 2012386 140716 537292 2857033
1.1. Ново инкасо 25566 2681 101064 537140 667445
1.2. Старо инкасо 133212 2009707 4913 153 2147983
1.3. "Живот" с едно- 6865 0 34740 0 41605
кратна вноска
2. ПЕНСИОННО З-Е 323527 137839 80710 27457 569534
2.1. Ново инкасо 6557 128 5557 27457 39696
2.2. Старо инкасо 20001 98311 4 0 118318
2.3. Пенсионни з-ки 296971 39401 75149 0 411520
с еднократни вноски
3. РИСКОВО Ж-Е 330948 127334 125201 22699 606183
3.1. Групови 130461 45828 125088 14023 315400
3.2. Индивидуални 849 41 113 8676 9681
3.3 Рентни з-ки с 199638 81462 0 0 281102
 риск
4. ЗДРАВНИ З-КИ 77417 8768 82579 24215 192978
4.1. Групови 75354 8768 82437 15613 182172
4.2. Индивидуални 2063 0 142 8602 10806
5. ЗЛОПОЛУКА 103884 3287 75443 121987 304599
5.1. Групови 37742 657 56200 26484 121084
5.2. Индивидуални 2066 0 49 12403 14519
5.3. З-ка на местата 27734 432 2256 40829 71250
в МПС
5.4. Задължителна 30024 1359 13194 24600 69178
 пътническа з-ка
5.5. Ученическа з-ка 4019 778 3480 17028 25304
5.6Туристическа з-а 2298 61 263 643 3264

ВСИЧКО: 1002421 2289614 504649 733650 4530327

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ
ПРЕМИИПО ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВАНЕ И 
НАЧИНИ НА ПРОДАЖБА / КОМИСИОННИ
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ/ КЪМ 01.04.200Хг.

В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
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Таблица 7. Отчет за разходите по видове застраховане 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ
ЗАСТРАХОВАНЕ КЪМ 01.04.200Хг.

лева

Вид Изпл.за- Отчисл-яКомисион
З  А  С  Т  Р А  Х  О  В  А  Н  Е стр.суми издръжкавъзн-я

1. Спестовно жив-не 4100989 327072 244881
1.1. Ново инкасо 3738353 78039 171388
1.2. Старо инкасо 26863 244515 70726
1.3."Живот" еднокр.вн. 335773 4518 2767
2. Пенсионни застрах-е 483818 62673 19178
2.1. Ново инкасо 128364 4495 9483
2.2. Старо инкасо -12553 11229 3379
2.3. Пенсионни еднокр.вн. 368007 46949 6316
3.Рисково животоз-е 659581 46315 25752
3.1. Групови 390728 36639 22307
3.2. Индивидуални 3622 1094 2247
3.3. Рентни застраховки 265231 8581 1198
4. Здравни застраховки 141632 20871 16965
4.1. Групови 130795 19714 14804
4.2. Индивидуални 10837 1155 2161
5. З-ки "Злополука" 168259 29163 38130
5.1. Групови 135928 11210 12502
5.2. Индивидуални 24526 1875 3251
5.3. З-ка на местата 3260 6303 10009
        в МПС
5.4. Задължителна път- 2441 6242 7387
        ническа застраховка
5.5. Ученическа з-ка 2104 3118 4784
5.6. Туристическа з-ка 0 415 197
 ВСИЧКО: 5554279 486094 344906
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Таблица 8. Изплатени застрахователни суми по видове застраховане  
и центрове на отговорност 

 

 
 
 

 
 
Фигура 6. Изпатени застрахователни суми по видове застраховане 
 
 

ИЗПЛАТЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМ
И РАЗНОСКИ ПО ЦО /ТЕРИТОРИАЛНИ
ЕДИНИЦИ КЪМ 01.04.0Хг.

лева

Територ. ИзплатениР-ди изд- Р-ди за ко
единици з.суми ръжка мисионни

0 10 2126759 222236 168545
0 20 1492023 161607 144618
0 30 867171 121233 82700
0 40 574779 70648 63475
0 50 493547 73997 29072

Всичко 5554279 649721 488410
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Разработващият етап е съобразен с основните функции и задачи на оператив-
ният контролинг и удовлетворява нуждите му да координира планирането, контрола, 
отчетността и информационното осигуряване [3,4].  

 

Изпълнителският етап на симулационият модел включва 500 до 1000 на брой 
симулационни сценария с цел извеждане на средни стойности и създаване на възмож-
ности за внасяне на корекции и промени, конфигуриране на отчети с планови и фак-
тически показатели и техните отклонения, дефиниране на различни нива на детайл-
ност на информацията за целите на управлението и оторизирано потребление на ти-
повете информация, т.е. дефиниране на правила за достъп и най-важното ясна карти-
на за ежедневно наблюдение и управление на желания текущ финансов резултат. 
Спазва се и законовата рамка [5], която определя как се пресмята финансовия резул-
тат в застрахователното дружество, което осъществява основна застрахователна дей-
ност, инвестиционна и капиталова [6].  

Контролинговата информационна система в застрахователното дружество нала-
га информационните показатели от теорията на застраховането, да съответстват на 
отчетността и да бъдат прегрупирани по продукти или група продукти (видове заст-
раховане и видове застраховки), по клиенти или група клиенти и по центрове на отго-
ворност. 

За всеки информационен показател в симулационният модел трябва да има в 
електронната таблица ред за планов размер и ред за отчетен (фактически) размер, 
ред за отклонение на отчета от плана и ред за величини на желани резултати – 
прогнози. Промяната на един от показателите води до изменение на взаимосвърза-
ните с него. 

Положителна особеност в модела е, че някои от величините в редовете могат да 
се получат по няколко начина, т.е. постига се управление на редовете в модела. 
Например, реда за общо  приходи от застрахователни премии от директни продажби 
на центровете за отговорност – планова величина, трябва да е равен на сбора от редо-
вете за премиен приход от директни продажби първогодишни полици   по план и 
реда за премиен приход от директни продажби второгодишни полици по план. Мно-
гото на брой променливи предполагат множество варианти за симулация. 

Ролята на разграничителни критерии при симулацията на застрахователните 
разходи и разноски могат да приемат видовете застраховане, ЦО, видове разходи, за 
застрахователните плащания – видове покрити рискове и други, съответно в аспекти-
те план, отчет, отклонение и желан резултат.  

По аналогичен път може да се анализират приходите и разходите в отделните 
центрове на отговорност.  
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Фигура 7. Обща схема на симулационния модел 
 

Прилагайки метода на модерирането, контролерът трябва да насочи комуника-
цията на различни мениджъри към набелязване на мерки за атакуване на латентните 
потенциали, свързани с решаването на проблемните задачи. Този метод позволява да 
се осъществи преход към комуникация без йерархични бариери, като се използва ка-
талог за допитване с карти или таблици, мозъчна атака и други. 

Симулацията е целесъобразно да се проведе за застрахователното дружество, 
като цяло и по центрове на отговорност. Освободените и заделени застрахователни 
резерви също подлежат на разглеждане по видове резерви, видове застраховане и 
центрове на отговорност. 
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Заключение 
 

Последващото развитие на този симулационен модел може да включи взаимо-
връзката му със симулационен модел на общия финансов резултат и ниво на издръж-
ка на застрахователната дейност и симулационен модел за управление на паричния 
поток. По този начин целевата ориентация и достъпна съпоставимост на информа-
цията, неминуемо ще повиши нейната значимост за управляващите и генерираните 
от тях управленски решения. 
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RESEARCH OF STAFF’S MOTIVATION IN HOTEL COMPLEX 

„KAVKAZ GOLDEN DUNE” - SUNNY BEACH 
 

Valentina Marenova 
 
 

Abstract: In this report I am going to look at tourism as a rapidly growing sector, a 
phenomenon of modern times, as the world's largest industry, generating every nine jobs 
today. Considering the service nature of tourism expressed in the provision of services 
/basic and supplementary/. I believe that the service staff and their skills and qualifications 
are crucial to the development of this sector, and hence responsible task’s  manager to 
succeed motivate and stimulate tourism personnel.  
 
Keywords: human resources, motivation, incentive branch „Tourism". 
 
 

Същност  на Туризма 

Съществуват множество дефиниции за определяне на думата туризъм, понятие-
то произлиза от френската дума „tour“ (обиколка). В класическия смисъл, туризъм  се 
нарича пътуване с цел отдих и развлечение. Основател на българския туризъм е бъл-
гарският писател и общественик Алеко Константинов . 

Според  Жан-Луи Барма [4]под туризъм се разбира „осъществени от човека дей-
ности /във връзка с работа или по други мотиви/ по време на неговото пътуване или 
престой извън постоянното си местоживеене”. 

Според проф. М. Воденска [1] – Туризмът е сложно явление, което включва раз-
нообразие от променливи връзки и се състои от три основни елемента: Динамичен 
елемент, който представлява пътуване до избраната дестинация; Статичен елемент, 
т.е. престоя в дестинацията; Елемент, който произтича от двата преходни елемента и 
се занимава с въздействието на икономическите, физическите и социалните подсис-
теми, с които туризмът е в директен или косвен контакт. 

В основата на всички определения и дефиниции стои схващането, че туризмът е 
временно движение и пребиваване извън постоянното местожителство, продиктувано 
от различни мотиви, без да се упражнява трудова дейност, в следствие на която да се 
получават доходи. 

 
Човешки ресурси в туризма и тяхното управление 

Като се има предвид тенденцията за растеж в туристическата индустрия, най-го-
лямо предизвикателство е адекватното паралелно развитие на човешките ресурси, 
които са в основата на разработването на туристическия продукт. Същността на уп-
равлението на човешките ресурси най-общо можем да определим като управление на 
хората в трудовия процес, за да се постигнат целите на стопанската единица. Пости-
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гането на целите е в основата на всички дейности по управление. Затова и управле-
нието на човешките ресурси се дефинира като процес на осъществяване целите на ор-
ганизацията чрез набиране и подбиране, мотивиране, задържане, развитие и целесъ-
образно ползване на потенциала на служителите.[3] 

Развитието на специализираната туристическа инфраструктура изпреварва зна-
чително развитието и подготовката на кадрите, работещи в туризма. Най-характерно 
за сектора е неговия обслужващ характер, тук предлагането на услугата съвпада по 
време и място на потребление. За това в туризма се отдава изключително голямо зна-
чение на обслужващия персонал и неговата квалификация. Хората са капиталът на 
организацията, неразривна част от нея и те трябва да се управляват от позициите на 
взаимна изгода. Управлението на персонала е въздействие върху индивидуалните 
различия на хората и техните приноси, с което се установява, поддържа, развива и га-
рантира едно споразумение между персонал и организация. Трудовата среда в туриз-
ма е непосредствено свързана с обекта на трудовия процес-туристите.Това изисква 
повишено внимание и адаптация от страна на персонала, приспособяването му и взе-
мането на правилни решения в реално време с различни психологически типове хора, 
с техните повишени очаквания и завишени изисквания, произтичащи от обстоятелст-
вото, че те са в необичайна и непозната за тях ваканционна среда. Чрез персонала се 
осигурява изпълнението на управленските стратегии и организационни цели. От него 
зависи качеството на изпълнението на предоставения продукт, те са натоварени със 
задачата да обслужват и спечелят туриста за лоялен клиент. 

 
Представяне на избрания туристически обект: 

Хотел „Кавказ голден дюн“ е четири звезден хотел и се намира в най-големия 
туристически комплекс Слънчев бряг. Хотелът е построен през 2001-2002 и е открит 
през юни 2002 г. Хотелът е построен с инвестиционнен кредит от страна на инвести-
тора, предоставен от банка и кредит от страна на един от най-крупните световни тур-
оператори ИТС. Собственост е на фирма „НВП“ ООД, разположен е на 30 метра от 
широката плажна ивица, защитени от ЮНЕСКО т. наречените дюни. Хотелът е на 4 
етажа и разполага с 99 двойни стаи, 3 единични и 18 апартамента. Изграждането и 
обзавеждането са изцяло съобразени с държавните изисквания по категоризация на 
хотели. Организацията „НВП ООД“ – собственик на хотел „Кавказ голден дюн”, не 
прави изключение и стриктно спазва изискванията и законите на българското законо-
дателство. Тя е обект на контрол на всички контролиращи органи и е член на  упра-
вителния съвет на „Съюза на собствениците” в к.к Слънчев бряг, както и на 
Българска Туристическа Камара. Ръководните кадри на хотела редовно участват в 
срещи провеждани от Националната агенция по заетостта, с цел запознаване  с евро-
пийските оперативни програми ”Развитие на човешките ресурси”. 

 
Кадрова  политика на хотелски комплекс „Кавказ Голден Дюн” 

Като брой  работещи  в хотела сезонно заетите лица са 52, като от тях 8 човека 
работят в него от самото начало. Целогодишно наетите служители са 6 и те са основ-
ното звено, а именно – управител хотел, ресторант, домакин, техническо лице, главен 
готвач, помощник готвач. На фона на огромното и обичайно текучество в туристи-
ческата сфера и особено в хотелите /поради ниското заплащане в бранша,  лошото 
управление, нестабилна психологическа среда, сезонността, / обстановката в хотел 
„Кавказ голден дюн ” относно кадрите изглежда сравнително добра.  
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Етапи на проведеното маркетингово проучване 
 

 Проблем – изследването на мотивираността на туристическите кадри и во-
дещи средства в ролята на стимули. 

 Хипотеза – ползването на финансови и други средства като стимули не 
следва да се прилагат универсално за всеки един работещ индивид. 

 Обект – на проведеното анкетно проучване са обслужващите туристически 
кадри в хотелски комплекс „Кавказ Голден Дюн” Слънчев бряг. 

 Предмет – мненията на работещите в туристическите предприятия, намери-
ли отражение в отговорите на закрити въпроси 

 Основна цел – да се установи степента на мотивираност на участващите в 
производството на туристическия продукт, да се открият основните средст-
ва, които ги стимулират и подобряват степента на тяхната мотивираност. 

 Конкретните задачи – да се открият личните мотиви за работа и основни 
стимули,които с успех да се прилагат в отрасъл „Туризъм”. 

 Метод на анкетата- пряка индивидуална анкета /бърз,кратък,удобен метод/ 
 Анкетните карти са обработени от програмен продукт SPSS, състоят се от   

7 въпроса. Анализът се отнася за сезон 2015, броят на участниците в 
анкетата е 49. [2] 

 
Въпрос 1: Какъв е вашият пол?      

Получената обратна връзка от анкетната карта показва,че  49% са мъже, а 51 % 
са жени, което още веднъж потвърждава, че жените са основната работна сила в 
туризма. 
 
Въпрос 2: На колко години сте ?            

Основната група, трудещи се в хотела са предимно млади хора, от 17 до 30 г. 
Следват ги тези, които са във възрастния диапазон между 30-39 г.  
 
Въпрос 3 : На какво ниво в служебната йерархия е вашата позиция?                              

Висшите ръководни кадри в хотелски комплекс „Кавказ Голден Дюн” представ-
ляват 4,1% от анкетираните. Като такива се самоопределят управител на ресторанта и 
хотела, и комплексен. Най-голям е процентът на неквалифициран персонал 51 % това 
са камериерки, хигиенисти, портиери, сервитьори. Като експертен персонал без ръко-
водни функции се определят администратори, готвачи – 24,5%.  
 
Въпрос 4: Какво е вашето образование?                       

Най-висок е процентът на работещите в хотелския комплекс със средно образо-
вание – 55,1. Много от тези, които са посочили средно образование обаче имат наме-
рения да продължат своето обучение във ВУЗ. 
 
Въпрос 5: От колко години работите в туристическия отрасъл?           

Най-голям е процентът на работилите между 1 и 5 години в туризма – 51%, 
следвани от тези, които са до 12 месеца – 26,5%, което най-вероятно се дължи на 
факта, че туризмът има сезонен характер и е удобен начин за припечелване за много 
млади хора, ученици и студенти, които през летния сезон не са толкова ангажирани в 
учебните заведения. Не малко са и хората работили в туризма между 10 и 20 години – 
4.6%, което потвърждава факта, че туризмът изисква желязна психика, себеотдаване 
и любов към работата. 
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Въпрос 6: Ранжирайте по степен на важност личните ви мотиви за работа в 
отрасъл „Туризъм”                                                                                                               

Таблица 1 
 

1. Възможност и желание  за създаване на нови контакти  

2. Възможност и желание за научаване на езици  

3. Възможност и желание за лично развитие и усъвършенстване  

4. Възможност и желание за израстване в кариерата  

5. Желание за претворяване на полученото образование в практиката  

6. Поне е някаква възможност за работа, макар и сезонна  

7. Желание за работа в туризма, макар и без профилирано образование  

8. Лично удовлетворение от естеството на изпълняваната работа  

 
Туризмът създава възможности, а и хората са по принцип социални същества, в 

по-голямата си част, с желание за създаване на нови контакти. Ето защо най-голям е 
процентът /39.9/ на хората, за които това е важно. Особено за по-младите работещи в 
туризма. Възможността, която предоставя туристическия отрасъл и личното желание 
на всеки да се усъвършенства, научавайки нов и подобрявайки определено ниво на 
владеене на чужд език се определя от  32,7% от анкетираните като важен мотив, а за 
12,2% той е много важен. Най-добрият начин за научаване на чужд език е пряката 
комуникация с носителите на дадения език. Повечето от половината анкетирани 51 % 
считат работата си в туристическия бранш като свое усъвършенстване и развитие в 
по-нататъшния им професионален път. 

Посоченият под номер 4 мотив за работа в туризма е от изключително важно 
значение за 30,6 % от работещите в хотелски комплекс „Кавказ Голден Дюн”. Това 
означава, че за тях изпълняването на длъжностните задължения не е просто работа, а 
част от изграждането им по пътя за кариерно развитие в туризма. Радвам се, че анке-
тираните не работят само „за заплата”, а имат амбиции свързани с тяхното професио-
нално израстване. Мотивът, посочен под 6, се посочва най-често от неквалифицира-
ния персонал в туризма. Туристическият сезон е добра възможност за изкарване на 
пари за учащи и жени над 50 г., които работят като камериерки. 

Отрасълът като поле за професионална изява не оказва влияние на 63,3% от ан-
кетираните. Поради голямата безработица хората намират начин да изкарват пари ма-
кар и сезонно и за тях няма значение, че нямат нужното профилирано образование. 
Високата удовлетвореност от работата е силен мотивационен фактор за 30,6% от 
анкетираните и важен фактор за 10,2% от тях, което от своя страна води до по-добро 
представяне на индивида и организацията, а от там и до по-високи печалби. Всяко 
туристическо предприятие желае неговите служители да са по-лоялни, по-производи-
телни и по-заинтересовани от своята работа, ето защо компанията трябва да знае как, 
кога и по какъв начин да стимулира своите служители така, че те да работят  по начи-
на, който да е в интерес за компанията. Стимулът не за всички служители разбира се 
еднакъв и това, което може да накара един служител да бъде по-мотивиран, не значи 
че ще е в същата сила за другия служител. Ето защо всяко предприятие трябва да е 
наясно с желанията и потребностите и стремежите на своите служители, да ги позна-
ва добре, за да бъдат стимулите по-ефективни. 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 385

По-долу посочвам ранжирани по важност за туристическите кадри основни фак-
тори, които могат да влязат в ролята на стимули. 

 
Въпрос 7: Ранжирайте по степен на важност основните за Вас стимули за работа 
в Отрасъла „Туризъм”. 

    Таблица 2 
 

1. Размер на трудовото възнаграждение  

2. Наличие на социални придобивки  

3. Близост до местоживеене  

4. Необходимост от трудов стаж и социални осигуровки  

5. Сигурност на работното място  

6. Добри условия на труд  

7. Добра работна атмосфера  

8. Гъвкаво работно време  

9. Признание от страна на колегите  

10.Оценяване на работата ми от страна на мениджмънта  

 
И все пак един от основните стимули за анкетираните е размерът на трудовото 

възнаграждение – 44,9 % от респондентите посочват на първо място заплатата и това 
е нормално, интересно е, че за 7 % от тях парите не са от особено значение и следова-
телно към тях трябва да се приложат други начини на стимулиране, други мотива-
ционни техники, такива които задоволяват потребностите от трето, четвърто и пето 
ниво по пирамидата на Маслоу. Социалните придобивки като транспорт, изхранване, 
служебни телефони са важен мотив само за 6,1 %. За 51 % близостта до местоживее-
нето не е основен стимул и не оказва влияние за мотивацията им за работа в туризма. 
Това е така понеже в градските хотели работят хората от града или съвсем близо до 
града, а в сезонните обекти вече всяка организация решава този въпрос  чрез осигуря-
ване за сметка на предприятието квартири. Трудовият стаж и социалните осигуровки 
са важен стимул за 20,4% от анкетираните, а не оказва влияние за 32,7 % от тях, това 
е така поради факта, че повечето млади хора, работещи в нашия бранш не мислят за 
пенсия от сега. Сигурността на работното място е много важен фактор за 16,3 % и 
важен за 32,7 от запитаните. Това е напълно логично с оглед на голямата безработица 
и непрекъснатите съкращения. Добрите условия на труд са много важно условие за 
16,3 %  от запитаните, като важно условие посочват този стимул  36,7 % от тях. Съз-
даването на добри условия на труд е основен фактор, който трябва да се има предвид  
при проектирането и създаването на политика по заетост и благосъстояние. Добрата 
работна атмосфера зависи от две неща от хората /колегите/ и заобикалящата среда. 
Тя дава възможност на служителите да се реализират и да развият своя потенциал. 
Този фактор е важен за 42,9 % от участниците в анкетата. Не оказва влияние на  24,5 % 
от тях и то нека имаме предвид,че анкетираните са на сезонна работа /в рамките на  
4 месеца/, което предполага и занижаването на този мотив за служителите. При по-
сочването на стимул „гъвкаво работно време” от значение е позицията на служителя. 
Работодателите се конкурират 24 часа, 7 дни в седмицата. Хората на наемния труд се 
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опитват да постигнат баланс между работата и личния живот. Не трябва да забравяме 
и, че в икономиката на информация много професии могат да се работят и от дистан-
ция, така че тук не важи формулата „време+работа=резултати”. Хората вече са доста 
мобилни и носят офиса в джоба си. Днес гъвкавото работно време се измерва с про-
дукцията вместо с часовете. В туризма работата е „face to face” и голяма част от 
длъжностите не предполагат гъвкаво работно време, затова и резултатът за 42% от 
анкетираните  е, че за тях този фактор  няма значение. 

Факторът признание от страна на колегите е малко важен за 36,7 %  от анкети-
раните, понеже  в туризма работят много неквалифицирани кадри, които получават 
ниски заплати, за тези хора задоволяването на първите три нива от пирамидата на 
Маслоу е по-важно. Нуждата от задоволяване на последните две нива от пирамидата, 
а именно потребност от уважение и признание и от себеутвърждаване е основен мо-
тив за квалифицираните кадри, в анкетата 12,2 % са го посочили за много важен. 

При този фактор е видно, че за повечето от трудещите се е изключително важна 
оценяването на работата им от страна на мениджърите. Това е силен стимул, който 
допълнително мотивира служителите. По този начин служителят усеща, че трудът му 
е ценен и се старае да дава по-добри резултати в работата си,  да е трудово ангажиран 
и отговорен. Само тогава се постигат добри резултати в изготвянето на целия турис-
тически продукт, когато всеки служител съвестно и стриктно изпълнява своите за-
дължения и понеже в туризма става въпрос за трудова дейност на изключително мно-
го хора и ако само един от тях не изпълни задълженията си, както трябва, полученият 
комплексен резултат няма да бъде този, който туристът очаква и желае. 

 
Изводи и препоръки 

 

Най-важният извод, който може да се направи от анкетното проучване е, че слу-
жителите имат различна степен на мотивация, но все пак основен стимул е заплаща-
нето. Колкото обаче заплатата е по-висока, толкова повече,  служителят  се поддава 
на друг вид мотивация, а именно тези, които задоволяват потребностите от последни-
те две нива от пирамидата на Маслоу. Размерът на заплатата е стимул, зависим от 
равнището на служебната йерархия. Това,  да знаеш как, с какво и точно кого да 
стимулираш е нелека задача и е работа на добрия мениджър да съумее така да моти-
вира служителите си да работят, че те да се стремят да дадат най-доброто от себе си. 
Туристическата индустрия е характерна с това, че човешкия фактор е значителна 
част от туристическия продукт. От сферата на материалното производство, човешкия 
фактор е неделима съставна част от производствения процес, което го превръща във 
фактор за осигуряване на пакета услуги, качеството и разнообразието на продукта. 
От персонала в значителна степен се определя общото впечатление за туристическия 
продукт, дестинация, курорт. За поддържане качеството на обслужване туристичес-
ките фирми внедряват стандарти за обслужване – комплекс от нормативи и правила 
за обслужване на туристите, които да гарантират определено ниво на качеството за 
всички туристически продукти. За квалифицираната работа в сферата на туризма ос-
вен технологичната подготовка и познания за туристическия бизнес е необходима и 
психологическа подготовка.  

Все по-голямо значение придобиват личните качества на служителя, способност 
и умения за оценка на ситуацията,вземане на адекватни решения. Ролята и мястото на 
персонала, като основна съставна част на туристическия продукт предопределят зна-
чението на управлението на персонала. За съжаление при сезонните обекти е изклю-
чително трудно да се задържи качествен персонал, тъй като възможностите на собст-
вениците се ограничават до максимум шест месеца заетост и възнаграждение. Въпре-
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ки това повечето работодатели сформират едно главно ядро от ръководни кадри най-
вече, които ангажира целогодишно и заплаща осигуровки и заплати и през месеците, 
в които няма активен туристически сезон, с цел да задържи основните и най-ценни 
кадри. В силно конкурентна среда на туризма, кадрите и тяхната мотивираност за 
ефективен труд ще играят все по-голяма роля в развитието на организацията. Голяма 
част от усилията на мениджмънта трябва да са насочени към управлението на човеш-
кия фактор/ персонала/, който е най-ценният ресурс за туристическата фирма. Съвре-
менните мениджъри на туристически организации следва да се стремят да създадат 
еднопосочност във взаимотношенията на персонала, насочени за предоставянето на 
висококачествени услуги на гостите и повишаване доходите на фирмата. Трудът в ту-
ризма не се определя като физически труден процес, но е изключително комплексен. 
Основна цел на всяка организация е генериране на печалба, за постигането на което е 
необходимо удовлетворяване на потребностите на парсонала. Планирането и управ-
лението на персонала носи отговорност за постигането на икономическите, техничес-
ките и социалните цели на туристическата фирма. Управлението на персонала трябва 
да постигне не само целите на туристическата предприятия, но и да задоволява инди-
видуалните потребности на служителите.  

  

Препоръката ми към мениджмънта  на организацията, в която е проведено ан-
кетното проучване е, да придържат към  изброените по-долу  техники  на мотивация: 

 Поставяне на цели – то мотивира хората за по-ефективно изпълнение. 
 Дизайн на труда – ранните управленски подходи към мотивацията използ-

вали дизайна на труда, за да го опростят. 
 Системи за възнаграждение – те трябва да разкриват значението на парите 

и непаричните награди, които хората в организацията получават. Мотиви-
ращата роля на възнагражденията е в това, че те трябва да разкриват инди-
видуалния принос на всеки. 

 Комуникации — трудно е да се мисли за мотивацията на хората, без съз-
даването, предаването, приемането и използването на взаимно изгодна ин-
формация. Комуникацията е действието, което прави мотивацията въз-
можна. Основните комуникативни техники за мотивация са: обратна връз-
ка, информиране, слушане, аргументиране, убеждаване, вербалните кому-
никации, писмените комуникации, и невербалните комуникации. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Единствено човешките ресурси са тези, които съединяват суровините, технико-
технологичните, финансови, времеви, информационни и всички други ресурси в про-
дуктите. Те са тези, които го произвеждат, те са тези, които планират, организират и 
контролират процесите, те са хората в качеството си на ръководители, които мотиви-
рат и осъществяват мениджмънт. Човешките ресурси са ресурси, които правят чудеса 
с останалите ресурси на организацията, а и със самата организация. 

Човешкият ресурс е с особена консистенция. Хората, събрани да работят на 
едно място и в една организация, изискват особена справедливост за себе си. Хора 
със защитена справедливост са производителни и удовлетворени. Хора с ощетена 
справедливост са непроизводителни и неудовлетворени. Това е уникалност, която 
превръща човешките ресурси или в голяма сила или в едно голямо безсилие. Правил-
но мотивиранията персонал е най-голямото конкурентно предимство на хотелски 
комплекс „Кавказ голден дюн”! 
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RESEARCH ON NATURE AND REASONS FOR DEFLATION  
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Abstract: Despite widespread warning of inflationary risk in present conditions the 
deflation is more likely threat to the economy than the inflation. Under certain circumstances 
the deflations can be much more serious threat to the real economy than the classical 
inflation we already know. The general public knows almost nothing about that economic 
phenomenon and what lies ahead. One thing is clear – the government should take 
measures. 
 
Key words: deflation, inflation, deflationary spiral, CPI, unemployment. 
 
 

Скоро се навършват 20 години от въвеждането на валутен борд[1] в България. 
По всичко личи, че системата на паричен съвет, както още е известен режимът ще 
остане до присъединяване на страната ни към еврозоната. Така България ще се пре-
върне в една от малкото държави по света с толкова дълго действие на валутен борд. 

Главната причина за въвеждането на валутния борд у нас се налага заради 
страхотната икономическа криза[2], която удря България през периода 1996-1997 го-
дина и пълната загуба на доверие в паричните власти относно способността им да 
поддържа ценова стабилност – и от там лихвените проценти и валутния курс. 
България е изправена пред хиперинфлация, спомените за която са още пресни. Ва-
лутния борд се въвежда на 1 юли 1997 година, след като е отменен старият и е приет 
нов Закон за Българската народна банка (ЗБНБ)3. Чрез промените е изменена вътреш-
ната структура на централната банка, за да може тя да работи като паричен съвет. По 
този начин се преодолява хиперинфлацията и българският лев е стабилизиран. 

В съвременната българска икономика един от основните спорове сред финан-
систите е въпросът за инфлацията и дефлацията и по-точно, кое от тези две явления е 
по-неблагоприятно за страната ни и защо? Дефлацията, както и отрицателните лихви, 
са сравнително нов феномен през последните години (не и исторически) и все още не 
сме свикнали с него. Малки икономики като българската са изправени и пред предиз-
викателството да изолират външните влияния от последиците на вътрешната поли-
тика. 

                                                            

1 Вътев, Ж. и др. Теория на парите и кредита: Избрани лекции – Русе: Авангард принт, 2015 
2 Ангелов, Г. и др. Анатомия на прехода. Стопанска политика на България от 1989 до 2004 – 
София: Сиела, 2004 
3Вж. http://bnb.bg/AboutUs/AULegalFramework/AUNationalLegalFramework/AULFSearch/index.htm 
Посл.достъп 06.04.2017 
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Нека първо изясним същността и характеристиката на двете понятия. Инфла-
цията[4] е процес на увеличаване на общото равнище на цените на всички стоки и 
услуги а при дефлацията наблюдаваме обратната ситуация – процес на спадане на 
общото равнище на цените на всички стоки и услуги.  

Когато инфлацията е висока за продължителен период тя намалява покупател-
ната способност на доходите и стопява спестяванията на потребителите. В същото 
време високата инфлация затруднява и бизнеса при планирането на бъдещото разви-
тие. Когато обаче инфлацията е в разумни нива от порядъка на 1%-3%, тя насърчава 
незабавното потребление на домакинствата и инвестиции на бизнеса. Това на свой 
ред помага на икономиката да расте. 

В икономиката дефлация[5] се наблюдава когато намалява общото ниво на цени-
те на стоките и услугите. Това се случва, когато нивото на инфлацията падне под 0% 
(отрицателно ниво на инфлацията). Дефлацията увеличава реалната стойност на па-
рите – валутата в националната или регионалната икономика. Това от своя страна 
позволява да се купуват повече стоки и услуги с една и съща сума пари с течение на 
времето.  

Защо тогава дефлацията да е лоша за икономиката? Според типично кейнсиян-
ската теория, дефлацията по-скоро е индикация, че икономическите условия в стра-
ната се влошават. Постоянният спад в цените води до отлагане на текущото потреб-
ление, в очакване за допълнително поевтиняване на стоките и услугите. В резултат от 
това намалява потребителското търсене, което води до намаляване на производство-
то, спад в заплатите и увеличаване на безработицата. Това на практика води до нов 
спад в търсенето и т.н. докато икономиката колабира.  

„Дефлацията” често пъти се бърка с „дисинфлацията”[6]. Докато дефлацията 
представлява намаление на цените на стоки и услугите, спрямо разполагаемият до-
ход, дисинфлацията представлява ситуация, в която инфлацията нараства с по-бавни 
темпове. Ако цените за продължителен период от време намаляват, например общият 
индекс на инфлацията през настоящия месец е 5%, през следващия 4%, през по-
следващия 3%, следвана от 2%, казваме че има дисинфлация, т.е. инфлацията все още 
присъства, но в затихващи или стабилни ниски величини. САЩ е в дисинфлация от 
2011 г. насам. Същото важи и за Европа, където инфлацията е най-ниска от послед-
ните 5 години. Едва когато инфлацията стане отрицателна величина, говорим за де-
флация. Но рискът от дефлация в Европа е по-голям, понеже европейската ико-
номика е по-слаба от американската. Дисинфлация има също в Япония, Китай и 
други страни. 

Трябва ли да се страхуваме от дефлацията?  
По принцип за една икономика в период на дефлация всичко може да бъде съв-

сем нормално. През 1955 г. в САЩ индексът на цените за кратко пада под средното 
си равнище, като годишният темп на дефлацията достига 0,7%, без това да води след 
себе си сериозни негативни последици. И за голяма част от деветнадесети век дефла-
цията е била ендемична, но очевидно доброкачествена. Има и някои грандиозни при-
мери за спад в цените. Например с въвеждането на технологично нови машини, за пе-

                                                            

4 Спасов, Т. Макро Икономикс – София, УИ Стопанство, 2008 
5 Вж. https://www.boundless.com/finance/textbooks/boundless-finance-textbook/analyzing-financial-
statements-3/considering-inflation-s-distortionary-effects-46/deflation-232-1875 Посл. достъп 
15.03.2017 
6 Вж. https://www.thebalance.com/the-difference-between-deflation-and-disinflation-416888  Посл. 
достъп 06.04.2017 
 



 
 
 
 
 
 
ХVIII Конференция за СНТ                                 БСУ - Годишник, Том ХХХV, 2017 
 

 391

риода от 1812-1896 г. производствените цени са паднали средно с 2,5%, а на потреби-
телските цени с 1,8% годишно. Но реалният БВП[7] нараства със среден темп от  
4,5% и с 2% на глава от населението. 

Това налага разграничението между „лоша дефлация” и „добра дефлация”. 
„Лоша дефлация” се появява, когато има срив в цените на активите или лоша па-
рична политика. „Добра дефлация” се появява в резултат от повишаване ръста на 
производителността и намаляване на разходите, произтичащи от увеличаване на меж-
дународната търговия. 

Какво причинява Дефлация?  
Дефлацията е икономическо явление, породено от ред причини. Тя най-честата 

от които е намаление на паричното предлагане или ограничаване на кредитирането. 
Казано още по-точно – от продължителна силно рестриктивна политика – ограни-
чаване на домакинските, правителствените и инвестиционните разходи, с други думи – 
на вътрешното потребление. В повечето случаи дефлациите възникват, когато про-
дължително време предлагането на пари е по-малко от предлагането на стоки.  

В повечето случаи дефлацията се причинява от чувствителен траен спад на 
общото вътрешно търсене при съществуващите цени на стоките, поради ограни-
чаване на паричното предлагане, чрез обща рестриктивна политика по доходите, 
чрез бюджета и чрез кредитирането. В такава ситуация цените на стоките се стабили-
зират, а от съответен момент започват трайно да се понижават, потребителите са 
склонни да отлагат своите покупки и търсенето им спада в очакване на ново намале-
ние на цените. Това води до ограничаване на общата стопанска активност. Понижава 
се нивото на използване на наличните производствени мощности. То пък води до 
намаляване на потребността от нови мощности, а следователно и от нови инвестиции 
за тяхното модернизиране и евентуално разширяване. Това, на свой ред, ограничава 
още повече общото търсене. Така икономиката навлиза в дефлационна спирала [8] 
(виж фиг.1).  

Дефлационна спирала настъпва когато намалението на цените води до намале-
ние на производството, което на свой ред поражда намаление на заетостта, на запла-
тите и на потребителското търсене. То пък води по-нататък към последващо намале-
ние на цените, на производството, на заетостта, на доходите и потребителското тър-
сене. И така нататък – кръг след кръг с нарастваща деструктивна сила, все по-надолу 
и по-надолу към стагнация, рецесия и депресия. Опитите да се обслужват натрупани-
те през добрите години дългове са безуспешни, макар че номиналният им размер 
остава същият, дори нараства. Както казва Ървин Фишер, „колкото повече връщате 
дългове, толкова повече задлъжнявате”. Расте дефлационният натиск върху стойност-
та на активите и цените на потребителските стоки, докато паричната единица става 
все по-силна. Реалният дълг се увеличава и затова обслужването му се затруднява и 
става дори невъзможно. 
 
 
 
 

 
 

                                                            

7 Вж. http://www.investopedia.com/ask/answers/199.asp  Посл. достъп 01.04.2017 
8 Вж. http://web.mit.edu/krugman/www/spiral.html  Посл. достъп 05.04.2017 
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Фигура 1. ДЕФЛАЦИОННА СПИРАЛА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

В по-ново време дефлацията се свързва и с риска – когато влагането на пари в 
стопанска дейност е силно рисково поради очаквани ниски доходи, загуби. и дори 
фалити. Много често се очакват минимални печалби, но те, освен рискови, дори и да 
се потвърдят, са по-ниски от лихвите по ползвания кредит за въпросната стопанска 
дейност, а също и от лихвите по банкови депозити. В подобни случаи потенциалните 
инвеститори предпочитат да ги влагат в далеч по-малко рискови банкови депозити, в 
ценни книжа, имоти и други пасивни форми на спестяване, а не в силно рискована 
производствена стопанска дейност. 

Това създава капан на ликвидността или поражда дефицити на инвестиции, 
които биха увеличили производството и биха създали нови работни места, нови до-
ходи и постъпления в бюджета. В такива случаи Централната банка не може да из-
ползва като стимул отрицателна лихва за парите или нулева лихва за държавни обли-
гации, понеже преди това основната лихва е била вече сведена до символичен мини-
мум. В отворени икономики това обезценява валутата. Обезценената валута пък 
оскъпява вноса, без винаги да стимулира износа в желания размер. 

Дефлацията се проявява и в страни със силна валута, когато паричното пред-
лагане расте по-бавно от растежа на икономиката и от населението. В такива 
случаи наличният размер твърда валута на човек от населението намалява, което 
прави парите по-дефицитни и покупателната им сила нараства. Дефлация може да 
настъпи и при рязко повишаване на производствената ефективност, в резултат на 
големи технологични пробиви и повишение на производителността, което намалява 
общата цена на много стоки. Пазарната конкуренция принуждава тези производители 
да намаляват цените на своите стоки за сметка на постиганата много висока печалба.  

Дефлация възниква и при ограничаване на банковото кредитиране поради 
фалити на банки, повишен риск от фалити, намалено търсене на кредити по същите 
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или други причини. Свидетели сме на това явление сега и у нас. Намаляването на 
кредитирането води до намаление на парите в обръщение и последващо рязко спада-
не на паричното предлагане с намаление на доверието и отслабване на скоростта на 
обръщение на парите. Това пък води до намаление на производството, на заетостта, 
на доходите и на търсенето на стоки. С пренасищане на предлагането на стоки нама-
ляват и техните цени. Когато това е съществено и обхваща много стоки, то се отразя-
ва неблагоприятно върху производителите, които са принудени да режат разходи от 
всичко, включително и чрез освобождаване на персонал, намаляване на заплати, не-
плащане на осигуровки и т.н. 

Реални причини за дефлация на българският лев. 
Да, в България наистина има дефлация (на годишна база), но страната не се на-

мира в така наречената дефлационна спирала, т.е. дефлацията не е следствие на свито 
вътрешно потребление. В България крайното потребление не само не се свива, но и 
расте. Логично е да се предположи, че при увеличаване на реалните доходи заради 
дефлацията домакинствата ще имат възможност да потребяват повече от същото 
и/или пък нови стоки и услуги, които до момента не са потребявали. 

 

Но ако не е потреблението, тогава каква е причината за дефлацията в България? 
Причините за дефлацията, накратко, са три: 

 регулираните цени на тока (и отчасти - на газта и оттам на парното); 
 международните цени на зърното; 
 международните цени на петрола. 
 

Дефлацията в България не е следствие от свито потребление, а от международ-
ната динамика на цените на зърното и петрола, както и от намалението на регулира-
ните цени на тока. Всеки от тези фактори влияе в по-малка или по-голяма степен от 
август 2013 насам. Може да се каже, че от гореспоменатите петролът е единственият, 
който остава дефлационен фактор (т.е. цените на бензина продължават да спадат на 
годишна база), тъй като цените на тока за домакинствата и цените на хляба и зърното 
постепенно нараснаха. В този смисъл всякакви идеи за увеличаване на държавните 
разходи с цел стимулиране на вътрешното търсене не разбират причините за дефла-
цията и се борят с несъществуващ враг. 

До скоро се мислеше, че дефлацията не е сериозен проблем за световната ико-
номика, основно поради малката вероятност тя да се случи. Това обаче се оказа не-
вярно. Тя вече се случва у нас, а и в много други страни. Оказва се, че е трудно да се 
предотврати и още по-трудно да се излезе от нея. Дефлацията е сериозен проблем за 
съвременните икономики поради многостранните си й тежки поражения: задълбоча-
ва рецесията и предизвиква депресия, води до фалити на фирми, повишава безрабо-
тицата и намалява доходите, намалява бюджетните постъпления и води към по-голе-
ми дефицити, повишава реалната стойност на дълга и затруднява неговото обслужва-
не от държавата, фирмите и домакинствата, изправя банковата система пред много 
сериозни изпитания, като затруднява кредитирането и депозитната й дейност; пораж-
да опасната дефлационна спирала.  

Ако трябва да се обобщи, дефлацията означава отложено потребление, отложе-
ни инвестиции, отложено развитие. Според много икономисти дефлацията е по-опас-
на от инфлацията и защото е по-слабо позната на управляващите, почти е непозната 
за населението, не са разработени и апробирани достатъчно ефикасни методи за ней-
ното ограничаване и поради това по-трудно се поддава на контрол и управление. Тя е 
и силно инерционно икономическо явление и държавата трябва да подготви мерки за 
смекчаване на негативните последици, които я съпътстват. 
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Abstract: Public enterprises are directly relates to the interest of public and therefore 
smooth operation of these public enterprises is most. However looking to current 
performance of Development Project Limited Burgas, it is quite dissatisfactory and 
inconsistent financial result. Consequently, it becomes biggest issue to tackle the problem 
for the government. Several literature has explained work culture traits have significant 
impact to performance and lack of best-fit cultural factor organization suffer. Despites this 
problem in the company, there is little emphasis by researcher to study about that problem. 
Therefore this study attempt to filled up this study gap and explores whether there is any 
cultural affects to the performance of company or not. However, there are number of 
cultural traits that affect performance but this study relates only to consistent culture and 
analyse its impact.  The result revealed consistent work culture have significant impact to 
the performance of Development Project Limited, Burgas, Bulgaria. Especially agreement 
and coordination & integration cultural traits have strong association with the company 
performance whereas understanding core value do not have such impact to the better 
result. 
 
Key words: work culture, performance 
 
 

1. Introduction: 
Culture is a set of assumption developed over a period to settle organizational 

problems so cultural knowledge should be delivered to the employees in the organization 
(Chih, Huang, & Yang, 2011). Organizational culture includes the attitudes, values, 
experiences, and beliefs of the organization, acquired through social learning that control 
individuals and groups in the organization (Barley, Meyer & Gash, 1988). Culture guides 
and control the way of individuals and groups in the organization interact with one another 
and parties outside.  Better performance of employee is the result of establishment of strong 
culture of an organization (Aycan, Kanungo, & Sinha, 1999). Organization culture is about 
behavior of employee and managers in an organization means how they interact think and 
work in an organization (Heck & Marcoulides, 1993). Denison theory implicitly explain the 
cultural traits of organizational performance and management practice of organizational 
culture as a contextual factor. Denison theory focuses on four cultural traits involvement, 
consistency, adaptability, and mission as key factors of organizational performance 
(Denison & Mishra, 1995).  

Looking to the current financial data of development Project Limited, a public limited 
company in Burgas Bulgaria, it is inconsistent result and highly dissatisfactory. Last six 
years period result shows that the company most of the years suffered from huge loss i. e.  
three years loss and that loss size is bigger than profit. It is biggest issue for the 
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government, how to manage company in profitable way. Denison (1990) has stated that 
organizational work culture is one key factor that determines success of the organizations.  
Focus to change their work culture, management style and relationship with their 
employees is major issue of their internal environment for survival and success (Denison, 
1990). Considering this fact, it is highly relevant to study about cultural traits adopted by 
the company and identify whether it is strong enough for better result or not. Although 
company have weak financial performance, there is little emphasis to study over cultural 
impact to performance by the researchers in Bulgaria. All these fact shows that there is a 
study gap of relationship between employee work culture and its impact to performance.  
This study tried to fill this gap and explored the association between employee work culture 
and performance of the company. Empirical research has explained there are number of 
cultural traits affect to performance. Denison (1990) stated that four cultural traits 
(involvement, consistency, adaptability and mission) affect to the performance. Among 
them, this study consider  only consistent work culture with its sub variable core value, 
agreement and coordination & integration and explore its association with performance of 
company in Burgas. Introduction 
 

2. Review of literature 
Organization contributes to increase the performance only when the culture is strong 

and have distinguishing characteristics. The culture is the set of ideas and assumptions 
about organizational norms, values and beliefs that employee shares in an organization 
(Saffold, 1988). Strong organizational culture leads to achieve goals more efficiently and 
effectively (Denison, 1990). Organizational culture refers to the 'underlying values, beliefs, 
and principles that serve as a foundation for the organization's management system as well 
as the set of management practices and behaviours that both reinforce those basic principles 
(Chih et al, 2011). Strong organizational culture shapes the life of employees in such a way 
they themselves adjust with culture and as a result the organizational performance enhanced 
(Saffold, 1988). Sackman (1991) has stated that high and low performing companies in the 
banking and utilities industries has different culture profiles. Culture as manipulative 
variable can improve organization effectiveness (Wang & Abdul-Rahman, 2010). If 
organizational culture is poor and improper then it is difficult for organization for 
implementation and evaluation of outcomes (Heck & Marcoulides, 1993). Denison (1984) 
using survey-based culture measure showed that perceived involvement and participation 
on the part of organizational members predicted both current and future financial 
performance.  Kravetz (1988) amplified Kanter's earlier findings by showing that 
management practices fostering participation, autonomy, and creativity closely correlated 
with objective of the organization. Kotter & Heskett (1992) presented an analysis of the 
relationship between strong cultures, adaptive culture and effectiveness. Denison & Mishra 
(1995) stated that organizational culture model is based on four cultural traits involvement, 
consistency, adaptability, and mission that have influence on organizational performance. 
Effective organizations empower their people, build their organizations around teams, and 
develop human capability at all levels (Lawler & McDermott, 2003) 

 
3. Research Framework 
Theoretical framework of this study is based on Denison & Mishra model who 

explained effectiveness of organization affect by consistent culture i. e. core values, 
agreement and coordination & integration. The research framework is as follows. 
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      Independent variable        Dependent variable 

Development Projects Limited, Burgas 

The framework designed to acknowledge core values, agreement and coordination & 
integration has significant association with consistent culture of the enterprises. Consistent 
describe organizations tend to be effective if they have strong work cultures that are highly 
consistent, well-coordinated, and integrated. A set of deep-rooted core values despites 
diverse viewpoint of leaders & followers agreement to reach the goal of organization is 
important key factor for the success. This type of consistency is a powerful element of 
stability and internal integration for the results from a common mind-set. Therefore, core 
values, agreement and coordination & integration are independent variables and consistent 
work culture is dependent variable. The design explain deep rooted core values, agreement 
and coordination & integration between different authority level is result of higher 
contribution to the organization   

 
4. Population and sample size of the case study   
Determination of sample size relates with study design used in research work. 

Different study design needs different sample selection methods and sample size. The 
population of this study is total employee of Development Project Limited. The source of 
employee’s data is authentic website information published by company. The detail 
population and sample is as follow. 
 

 
 

Sample selection randomly whoever employee whenever & whoever available. 
Sample includes all type of employee male, female, top level, middle level and operation 
level employee. 

 
5. Reliability test and Cronbach alpha 
This test has applied for validity and reliability of questionnaire distributed to 

employees. In order to identify how closely associates with set of variables this Cronbach’s 
alpha test has applied. This test measure internal consistency between set of items and 
measure of scale reliability. This is most common test used when there is multiple Likert 
questions in survey. Since the questionnaire of this study is 5-point Likert scale item from 
„strongly agree” to „strongly disagree”, use of cronbach alpha is highly relevant. SPSS 
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software has used to find out the cronbach alpha result. In case of inconsistency and result, 
suggest to remove variable from study then such variable remove from the study. The 
process is continue until there is strength of internal consistency. Considering this due fact, 
reliability test has used and explore the result. The test has ran until the Cronbach result 
reliable. As suggested by alpha result and inconsistency between the variables, large 
number of questionnaires removed from the data. At the beginning, there was 15 
questionnaires and Cronbach alpha suggest to removing 5 question from the data. After 
removing inconsistent variables from the list, alpha result is okay with 0.79. 

 
6. Correlation between core values, agreement, coordination & integration and 

consistency   
A correlation is describes the degree of relationship between the variables. Here in 

this study, this test is examined the relationship between consistency with sub variables. 
This test measured the strength of linear relationship between the core values, agreement 
and coordination & integration with consistency. The correlation result quantify strength 
and direction of linear relationship between these variables. After run the bivariate analysis 
following result has observed. 
 
 

Correlations 

variables 
core 
value agreement 

coordination 
& integration consistency 

0.722** 0.595** 0.562** 
core value 1 

0.000 0.000 0.000 

  .696** .722** 
agreement 

  
1 

0.000 0.000 

    .678** coordination & 
integration     

1 
0.000 

consistency       1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 

The result of correlation matrix revealed there is strong association between 
consistent work cultures with sub variables. All the correlation value shows the result is 
strong enough with 99% confidence level. Since p value is less than 0.05 for all the cases, 
the test of significance also support the correlation value. These values reject the null 
hypothesis of ‘there is no significant association between consistency and sub variables’.  
The rejection of null hypothesis supports each sub variables connect with consistency of the 
company.  

 
7. Chi square test 
This test has used to determine whether there is association between sub variables and 

consistent work culture or not. The assumption of this analysis is if there is no association 
between sub variables and consistent work culture then analysis invalid. Therefore, chi 
square test has applied in the study and find the association between them. The test has 
applied for the confirmation of association with null hypothesis of ‘core values, agreement 
and coordination & integration is not associated with consistency’. The detail of chi-square 
result is as follows. 
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The chi-square test above clearly explained that there is strong association of 
agreement and coordination & integration with consistency but no impact of core value. 
The p value is less than 0.05 in two cases. This revealed chi square results are statistically 
prove ‘there is association between agreement and coordination  & integration with 
consistent culture and reject the null hypothesis. After all these analysis it is now come to 
conclude agreement and coordination & integration is associated with consistency work 
culture that led to performance of construction company. 

 
8. Descriptive analysis of consistent culture in development project limited 

Burgas 
This analysis helps to measured and summarized the data, and explained its tendency. 

Since this study used 1 to 5 point likert scale questionnaire for data collection, the mean has 
explained in which direction central tendency is. SD and variance are also used to measure 
dispersion and its consequence to statistical result. The SD and variance are used to 
measure the dispersion of observation. The assumption of this test is to explore the existing 
consistency work culture of the company in burgas. The result is verified with SD and 
variance and conclude the consistent cultural trait in the company. The following data has 
observed 

 
 

 
 
The descriptive statistic shows central tendency is going towards 3 that is consistent 

work culture is not satisfactory level. Observed to the SD and variance level, it is 1 or near 
to 1. Therefore, one-sample t-test has used to determine whether sample comes from a 
population with a specific mean is significant or not. The result of one sample t test shows 
two of the variables are significant and one is insignificant. For core value, case null 
hypothesis is accepted that is population mean is not equal to sample mean. Otherwise, 

chi square and p value 

Variables 
Pearson chi 
square value 

p value 

Core value –consistency 208 0.49 

Agreement-consistency 180 0.05 

Coordination & integration- 
consistency 

249 0.02 

Descriptive Statistics 

Variable Mean SD Var 

Core value 2.89 1.05 1.10 

Agreement 2.76 0.92 0.85 

Coordination 
& integration 

2.79 0.83 0.69 

one sample t test, test value 3 

Variable p value 
Mean 

Difference 

Core value 0.09 -0.41021 

Agreement 0.02 -0.24479 

Coordination 
& integration 

0.03 -0.21333 
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remaining two cases shows null hypothesis rejected that prove sample mean is equal to 
population mean. At the same time mean difference agreement and coordination & 
integration shows minus 0.24 and 0.21 respectively which again prove it goes toward value 
2 in the likert scale. P value is less than 0.05. Since p value is less than 0.05 at 5 % level of 
significance, the result coming from descriptive analysis valid and justified.  Apart from 
this, it is conclude that agreement and coordination & integration have significant impact to 
the better performance of company. Like this, core values has no impact to the performance 
of company.  

 
9. Scattered diagram 
The scatter plot is used to display the relationship between two variables plotted into 

axes. It is a scatter graphs to look a relationship between the variables. If the variables are 
highly correlated, the scatter points fall on line or curve. Therefore high correlation between 
the variables the tighter the scatter points. In this study, dependent variable is performance 
and independent variable is consistency. The diagram is also explained strength of 
relationship between the variables. If scatter dots of x and y increases simultaneously then it 
is positive correlation and linear relationship. Likewise, if scatter dots of x increase and y 
decreases then it is negative correlation. 
 

 
The result explained there is relationship of consistent work culture with performance 

of company. The linear line express best fitting consistent work culture support to 
performance of the company. The R square value of 0.52 stated there is strong correlation 
between performance and consistency in the selected company in Burgas. 

 
10. Regression 
Regression analysis helps to understand how value of dependent variable changes 

when one of the independent variables is varied and other independent variables remain 
fixed. It is also used to know which among the independent variables influence more to the 
dependent variable. However, multi collinearity is one major problem that makes regression 
result unrealistic. If value of dependent variables overlapped, each other prediction is 
incorrect. If multi collinearity exists in the regression result then coefficient estimates are 
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unstable and difficult to interpret. Therefore, multi collinearity problem must be identify 
and remove it before the regression. For that, tolerance and Variance Inflation Factor (VIF) 
are two collinearity diagnostic factors has used to identify. The VIF measures the impact of 
collinearity among the variables in the regression model. It is always greater than or equal 
to 1 and not exceeded 10. If the values of VIF exceed 10 then often regarded as multi 
collinearity. Similarly, tolerance is 1 minus R2 value and it must less than 1. Therefore, 
multi collinearity test has applied before regress the variables. The detail of VIF and 
tolerance is as follow. 

 
 

Collinearity statistic 

variables Tolerance VIF 

core values 0.463 2.16 

agreement 0.369 2.71 

coordination & integration 0.497 2.01 

 
The result of collinearity test has shown that there is no problem of multi collinearity. 

VIF value is within 1 to 10 and tolerance value less than 1. So this result proved that beta 
coefficient of core values, agreement and coordination & integration have no multi 
collinearity problem. After confirmation of multi collinearity, multiple regression has used 
and identify how value of dependent variable changes when one of the independent 
variables is varied and other independent variables remain fixed. The detail of regression is 
as follow. 

 
The regression equation has shown as Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ………. error 

 
Where 
α  =   Constant, X1 = core values, X2 = agreement X3 = coordination & integration  
Y =  Consistent work culture 

 
The result shows agreement and coordination & integration are major influencing 

cultural factors of performance and less impact of core value variable. Among the variable 
agreement culture is relatively significant to the performance of company. The detail of 
regression result with beta coefficient is as follows. 

 
    Y =  1.11  +   0.01X1     +       0.350 X2   +      0.276X3   + ……..+ error  

            (0.88)                (0.005)             (0.01)    
 
From the above regression result, it is clearly state that there is significant impact of 

agreement and coordination & integration cultural factors to the better performance of 
company. The data shows core values have no impact on performance. The beta coefficient 
shows relatively agreement factor plays important role for performance. This figure is also 
supported by p value and it is less than 0.05 at 5% level of significance. For two 
independent variable, the p value is 0.000. Observe to the core values, it is insignificant and 
p value is greater than 0.05. Therefore, regression result conclude that except core values, 
agreement and coordination & integration have strong association with success of 
company. This evidence is also supported by model fit p value (0.000) and R square value 
0.58. Pointed out to descriptive statistics, scattered diagram and chi square result and the 
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regression result is matching each other. All these analysis shows there is impact of 
agreement and coordination & integration to the performance of the company and no 
impact of core values to the performance.  

 
Conclusion 
Consistent work culture have strong association with performance of Development 

Project Limited, Burgas, Bulgaria. Existing work culture of the company do not strong 
enough for better result. Both agreement and coordination & integration have significant 
impact to the performance whereas core value trait have no any significant role. The 
evidence of this case study also support to the empirical research carried out by researchers 
before.  
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