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„КОЙ СЪМ АЗ В ОЧИТЕ НА ДРУГИТЕ?“
СОЦИАЛНИЯТ АЗ-ОБРАЗ НА МАЛКИЯ УЧЕНИК
Златина Добрева Христова
Бургаски свободен университет

„WHO AM I THROUGH THE EYES OF THE OTHERS?“
THE SOCIAL „I“ IMAGE OF THE YOUNG SCHOOL CHILD
Zlatina Dobreva Hristova
Burgas Free University
Abstract: This study is to define the personality traits, which children in second grade in
elementary school accept for themselves while communicating with their classmates. The
topic of the study is the self image of the child, i.e. the way he or she is seen through the
eyes of the others - the childs classmates in the setting of this research. The focus is on the
social aspect of „I“ image: the process of its formation and its structure and feature
content, taken specific group of children.
Key words: „I“ image, Self-concept, social „I“ image
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВАНИЯ
Според основната идея на символния интеракционизъм, себепознанието представлява преди всичко възприемане от човека на представата, която другите хора
имат за него. Тази идея е почерпена от понятието на У. Джеймс за „социалното Аз“,
което е множествено. Според него човек има толкова „социални Аз“, колкото са хората, които го познават, но тъй като хората, с които човек общува обикновено са организирани в някакви групи по-точно може да се каже, че човек има толкова „социални Аз“, колкото са групите хора, чието мнение той цени. За малкия ученик от втори
клас „значимите други“ са основно три групи – родители, учители и съученици.
Ч. Кули определя представата на човека за себе си като „огледално Аз“, отразяващо представите, които имат за него другите. [3] „Огледалният аз“ възниква на основата на символното взаимодействие с обкръжаващата среда, с различните групи. [1]
В литературата, посветена на съдържанието и структурата на Аз-образа се обръща внимание, че в процеса на общуване с връстниците детето осъзнава някои от
своите личностни особености и личностни качества, а този процес е най-активен в
училищна и в подрастваща възраст. „Ч. Кули посочва, че значимостта на интерактивните процеси за формиране на Аз-концепцията е особено силна в детството, когато
непосредственото обкръжение на детето и значимите други, поощряват или наказват
активностите на детето и моделите му на поведение.“ [2, стр 9] В основен източник
на Аза се превръща интерпретацията на възприятието на отразения Аз. [2]
Кули определя три компонента на „огледалното Аз“: представата на човека за
това какъв го вижда другият, предположението му за оценката, която другият му дава
и произтичащото от тази оценка чувство на удовлетворение или недоволство от себе
си. [3]
Според основната идея на социалния бихейвиоризъм, съзнанието на индивида е
продукт на междучовешкото общуване. Човек съумява да усвои система от символи
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(езика), поради способността си да възприема гледната точка на другите. „Възприемането на чуждата гледна точка е механизмът, по който се развива както познанието
за света, така и себепознанието. Човек добива съзнание за себе си и отношение към
себе си, усвоявайки отношението на другите хора. Така че според Мийд и Скинър,
способността за интроспекция може да ни даде себепознание само в съчетание със
способността ни да виждаме и околния свят, и самите себе си „отстрани“, с очите на
другия човек.“ [3, стр 24] Мийд развива концепцията за приемане ролята или гледната точка на другия човек освен като механизъм на себепознанието, а и като условие
за социалното взаимодействие изобщо. [3]
В много емпирични изследвания се търси доказателства за тази концепция.
Шроугър и Шьонеман в над петдесет изследвания проверяват емпиричните доказателства за „огледалност“ на аз-образа и установяват, че хората възприемат себе си
така, както мислят, че ги възприемат другите, а не както тези други действително ги
възприемат. М. Дилова обобщава по-точно този извод и пише, че „хората мислят,
че другите ги възприемат така, както те възприемат себе си.“ [3]
ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследването е проведено в училищна среда през 2017 и 2018 година. В извадката са включени 3 училищни паралелки от втори клас на Основно училище в
гр. Бургас. Изследвани са общо 70 деца, от които 35 са момчета и 35 са момичета.
ЦЕЛ:
Целта на изследването е да се установят личностните качества, които децата от
втори клас възприемат за себе си в процеса на общуване с връстниците си.
ЗАДАЧИ:
1. Да се изследват представите на децата, които имат за себе си през „очите на
другите“, възприемайки гледната точка на всеки от своите съученици.
2. Да се определят характерните за възрастта самоописания на социалния Азобраз на малкия ученик.
ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:
Обект на изследване е съдържанието на Аз-образа.
ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:
Предмет на изследване е когнитивният компонент на социалния Аз-образ или
представата на детето за това, как то изглежда в очите на своите съученици.
ИНТСТРУМЕНТАРИУМ:
За целите на изследването е модифициран най-широко използваният тест „Кой
съм аз?“ на М. Кун и Т. Макпартлънд за изследване на Аз-концепцията[4]. Модификацията на теста има за цел да се получат отговори на въпроса „Кой съм аз в очите на
другия?“ и дава възможност чрез свободни отговори детето да опише представата си
за това какво мислят съучениците му за него. Всяко дете описва себе си с една дума
от гледната точка на другите.
Формулировката на твърдението, която бе използвана е: „Аз мисля, че той/тя
(името на съученик) мисли за мен, че съм ....“ Полученият брой отговори (между 22
и 24) от едно дете достатъчно пълно и изчерпателно дават описание на социалния
Аз-образ на малкия ученик по отношение на една от неговите „значими други“
социални групи, а именно съучениците.
14
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МЕТОД:
Получените самоописания се обработват в Excel и с помощта на Контент анализ
се извеждат характерните качества за изследваните лица.
РЕЗУЛТАТИ
Получена е съвкупност от 1564 отговора. Контент анализът води до обособяване на най-често използваните думи, които обобщават 85% от отговорите, посочени
в Таблица 1. Изведени са 23 самоописания, които определят съдържанието на социалния Аз-образ на изследваните лица. Останалите 15% от отговорите са с ниска честота
на поява (под 0,5%) и по тази причина не са включени в извадката.
Самоописания
Таблица 1
Самоописание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Честота на поява

Добър/а
Приятел/ка
Лош/а
Умен/а
Забавен/а
Мил/а
Гаден/а, Гадняр
Красив/а
Не знам, нещо, нищо
Хубав/а
Готин/а
Тъп/а, тъпчо, тъпачка
Смешен/а
Странен/а
Луд/а, ку-ку
Досаден/а
Як/а
Бърз, бързак
Приятен/а
Глупав/а
Не приятел/ка
Силен/а
Ужасен/а

386
138
135
119
68
59
50
46
43
39
37
35
33
32
20
17
16
12
9
8
8
8
8
1326

% от общия брой
отговори
24,68
8,82
8,63
7,61
4,35
3,77
3,2
2,94
2,75
2,49
2,37
2,24
2,11
2,05
1,28
1,09
1,02
0,77
0,58
0,51
0,51
0,51
0,51
85

Най-често използваната дума „Добър/а“ заема 25% от всички (1564) използвани от децата описания за себе си. На второ място се извежда думата „Приятел/ка“,
която заема 9% от общата съвкупност от отговори. Със същия процент (9%) децата
описват себе си като „Лоши“, а думата „Умен/а“ заема четвърта позиция (8%). Прави
15
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впечатление, че се установява наличие на думи с негативно съдържание. Използването на думи като „Лош/а“, „Гаден/а“, „Тъп/а“, „Досаден/а“, „Глупав/а“ и „Ужасен/а“ дават основание да предполагаме, че те отразяват представата на децата за отношението на другите към тях, без значение дали това, което мислят за тях съучениците
им е реално или не. Връщайки се на твърдението, че „хората мислят, че другите ги
възприемат така, както те възприемат себе си [3] имаме основание да вярваме,
че социалният Аз-образ на изследваните деца е изграден от позитивни и негативни
представи за себе си. Наблюдава се и наличие на думи с неутрално съдържание като
„Не знам“, „Нещо“, „Нищо“, „Странен/а“.
Чрез контент анализа, самоописанията са отнесени към стандарти и еталони в
езика, които описват социално приемливи и неприемливи качества. Така изведените
и анализирани 1326 отговора са обособени по качество на самоописания – с позитивно съдържание (73%), с негативно съдържание (21%) и с неутрално съдържание (6%).
Качество на самоописания
Таблица 2
Момичета
бр.
Самоописание
отговори
1
Добър/а
205
2
Приятел/ка
46
3
Лош/а
58
4
Умен/а
57
5
Забавен/а
35
6
Мил/а
48
7
Гаден/а, Гадняр
29
8
Красив/а
43
9
Не знам, нещо, нищо
3
10 Хубав/а
28
11 Готин/а
11
12 Тъп/а, тъпчо, тъпачка
10
13 Смешен/а
23
14 Странен/а
8
15 Луд/а, ку-ку
9
16 Досаден/а
16
17 Як/а
13
18 Бърз, бързак
0
19 Приятен/а
4
20 Глупав/а
4
21 Не приятел/ка
4
22 Силен/а
3
23 Ужасен/а
4
661
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Момчета
бр.
отговори
181
92
77
62
33
11
21
3
40
11
26
25
10
24
11
1
3
12
5
4
4
5
4
665

Общо
бр.
отговори
386
138
135
119
68
59
50
46
43
39
37
35
33
32
20
17
16
12
9
8
8
8
8
1326

Качество на
самоописание
Позитивно
Позитивно
Негативно
Позитивно
Позитивно
Позитивно
Негативно
Позитивно
Неутрално
Позитивно
Позитивно
Негативно
Позитивно
Неутрално
Негативно
Негативно
Позитивно
Позитивно
Позитивно
Негативно
Негативно
Позитивно
Негативно
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В Таблица 2 са представени отговорите на децата, разпределени по пол за всяко
отделно самоописание. От общо 970-те отговора с позитивно съдържание – 53%
(516 отговора) са получени от момичетата, а 47% (454 отговора) от момчетата. От
общо 281-те отговора с негативно съдържание – 48% (134 отговора) са получени от
момичетата и 52% (147 отговора) от момчетата.
Наличието на думи с неутрално съдържание като „Не знам“, „Нещо“, „Нищо“
и „Странен/а“ дава възможност за различни интерпретации. Може да се предполага,
че нивото на самопознание на учениците, които са използвали тези думи е ниско или
че нямат развито умение да заемат „чужда гледна точка“. От друга страна може да се
предполага, че използването на думата е проява на „защитен механизъм“, който не
допуска до съзнанието на малкия ученик твърдения, които той не е готов да възприеме или избягва. Тъй като това не е предмет на изследването ще приемем, че ученикът
има възприето неутрално отношение към себе си от другите. От получените общо
75 неутрални отговора – 85% са описание на момчетата (64 отговора) и 15%
(11 отговора) на момичетата. Тази огромна разлика, която се наблюдава би могла да
се изследва допълнително и да се потърсят причините за нея.
Наблюдават се също и различия в думите, които момичетата и момчетата използват, за да опишат себе си. Момчетата използват думите „Бърз“, „Бързак“, които
не се срещат при момичетата. При момичетата наблюдаваме употребата на
„Красив/а“ 43 пъти, а момчетата я използват едва 3 пъти. Думата „Хубав/а“ също се
използва повече от момичетата – 28 пъти, а при момчетата – 11. За описанието на
външния вид на момчетата прави впечатление, че думата, която се използва най-много е „Готин“ – 26 пъти, докато момичетата я употребяват едва 11 пъти. Те от своя
страна са използвали „Яка“ 13 пъти, за да опишат себе си, докато момчетата са избрали тази дума само 3 пъти. Въпреки използването на различни думи ако приемем,
че „Красив/а“, „Хубав/а“, „Готин/а“ и „Як/а“ имат едно и също смислово значение,
а именно да опишат привлекателността и външния вид, то могат да се изведат следните резултати: сумата на общия брой отговори на четирите описания е 138, от които
69% (95 отговора) са получени от момичетата и 31% (43) от момчетата. Това дава
основание да се предполага, че момичетата описват себе си чрез външния вид и обръщат по-голямо значение на това дали са възприемани като привлекателни, отколкото момчетата, докато момчетата описват себе си чрез дееспособност. Ако се изведе и
обособи категория напр. „Привлекателност“, тя би заела 9% от общия брой отговори
(1564). Така тази характеристика ще заеме също толкова съществена част от структурата на социалния Аз-образ, каквато заема например „Приятел/ка“.
Таблица 3 показва каква част от анализираните 1326 самоописания заема всяко
от тях в съдържанието на социалния Аз-образ при момичетата, при момчетата и общо
за малкия ученик.
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Съдържание на социалния Аз-образ
Таблица 3
Самоописание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Добър/а
Приятел/ка
Лош/а
Умен/а
Забавен/а
Мил/а
Гаден/а, Гадняр
Красив/а
Не знам, нещо, нищо
Хубав/а
Готин/а
Тъп/а, тъпчо, тъпачка
Смешен/а
Странен/а
Луд/а, ку-ку
Досаден/а
Як/а
Бърз, бързак
Приятен/а
Глупав/а
Не приятел/ка
Силен/а
Ужасен/а

Момичета

Момчета

Общо

% от
съдържанието
на социалния
Аз-образ
31
7
8,8
8,6
5,3
7,3
4,4
6,5
0,4
4,2
1,7
1,5
3,5
1,2
1,4
2,4
2
0
0,6
0,6
0,6
0,4
0,6
100

% от
съдържанието
на социалния
Аз-образ
27,2
13,8
11,6
9,3
5
1,7
3,2
0,5
6
1,7
3,9
3,8
1,5
3,6
1,6
0,1
0,5
1,8
0,7
0,6
0,6
0,7
0,6
100

% от
съдържанието
на социалния
Аз-образ
29,1
10,4
10,2
9
5,1
4,4
3,8
3,5
3,2
3
2,8
2,6
2,5
2,4
1,5
1,3
1,2
0,9
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
100

ИЗВОДИ И ПЕРСПЕКТИВА
Представите, които децата имат за себе си през „очите на другия“ (техните
съученици) ги описват като добри, възприемат се като приятели, умни, забавни,
мили, красиви, хубави, готини, смешни (с чувство за хумор), яки, бързи, приятни и
силни. В социалния Аз-образ на малкия ученик обаче намират място и представите,
които го описват като лошо, гадно, тъпо, лудо, досадно, глупаво и ужасно дете.
Можем да обобщим, че Социалния Аз-образ на малкия ученик съдържа в по-голяма
степен позитивни самоописания, но също така съдържа негативни и неутрални самоописания.
18
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Получените резултати поставиха въпроса дали когато децата описват себе си като отговарят само на въпроса „Кой съм аз?“ включват негативни описания. Разгледани са резултатите от изследване на Аза, проведено от Б. Минчев и Д. Стефанова с
теста „Кой съм аз?“ [4], в което не се откриват подобни отрицателни себеописания,
въпреки 2016-те отговора, получени при изследването на 119 деца в начална училищна възраст. Това, което се забелязва при 159-те категории, които авторите са обособили са, че вероятно описания като Лош съществуват, но тъй като са включени в категория „Добър-лош“ не става ясно колко са отговорите и дали има такива. Категорията
обаче, въпреки че включва и двете думи „Добър и Лош“ съдържа общо 105 отговора,
което е едва 5% от всички получени отговори от изследваните деца. Това ни дава повод да проверим в още едно сериозно изследване на съдържанието на Аз-концепцията, проведено от Й. Балтаджиева със 123 деца (ученици от трети и четвърти клас).
От получената съвкупност от 2026 отговора на въпроса „Кой съм аз?“ в отговорите
на децата отново не са открити негативни себеописания, които децата да възприемат
за себе си, освен че са споделили, ча са „мързеливи“. [2]
Изводът, който можем да направим на база получените резултати и направени
проучвания е, че при отговор на въпроса: „Кой съм аз в очите на другия?“ изследваните деца допускат до съзнанието си негативни качества за себе си, тъй като вероятно ги възприемат не като техни убеждения, а като нещо, което „идва отвън.“
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ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ – АНАЛИЗ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕАЛИЗИРАНЕ
Хатче Мехмед Селим
Бургаски свободен университет

THE RESPONSIBILITY OF THE BULGARIAN PRESIDENT –
PROCESS ANALYSIS
Hatche Mehmed Selim
Burgas Free University
Abstract: The aim of the current work is to present a thought research concerning of the
responsibility of the Bulgarian president and vice president. Impeachment is a rarely used
tool used to oust a sitting president and vice president from power, who are accused of high
treason and violation of Constitution. No Bulgarian president has ever been remove from
office after impeachment process, because it is so cumbersome and complicated. Also, the
article will delineate the problems; structural and application-wise, in the entire process of
impeachment.
Key words: impeachment, president, vice president, remove from office, early dismissal,
high treason, violation of Constitution.
„… ask not what your country can do for you,
ask what you can do for your country. „ – John F. Kennedy
Думата „импийчмънт“, който преведен от английски език означава „поставяне
под съмнение“, „дискредитиране“, и „обвинение в държавна измяна“, има латински
произход („impedicare“) и изразява идеята някой да бъде уловен или хванат в капан.
В България импийчмънт се нарича възможността на законодателното събрание
да повдига обвинение срещу лице на обществена длъжност1 (президент и вицепрезидент). Понятието се употребява като синоним на „отстраняване от длъжност“, но
правното значение е ограничено само до повдигане на обвинението от законодателното събрание (в България – Народното събрание), а друга институция (Конституционния съд) играе ролята на съд и се произнася дали обвинението е основателно.
В исторически план импиймънтът е възникнал през средните векове във Великобритания като особена процедура за наказване на лица, които принадлежат към
аристокрацията и висши държавници. Най-ранното писмено упоменаване на процеса
е от втората половина на 14 в. в британската политическа система. По-точно за първи
път този институт се прилага по отношение на барона на Латимър - Уилям Латимър
през 1376г. с обвинението, че е взел подкупи за освобождаване на заловени кораби и
е присвоил глоби, платени на краля.

1

Попов, Ст. „Импийчмънт, импийчмънт“, сп. Правен свят, 2009 г.
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Процесът на наказване не остава статичен във времето, а се променя и се възприема и от други държави като се прилага за съдии, висши държавници и за президента и вицепрезидента.
Последвалото развитие и разпространение на института, обаче го извежда от
парламентарната сфера и предоставя решаващото произнасяне на друга инстанция –
особен съд, съставен от съдии и депутати (Франция, IV Република), а през последните десетилетия – на Конституционен съд 2.
Според теорията, формулирана от Монтескьо, при концентрация на властите би
се стигнало до произвол и затова законодателната, изпълнителната и съдебната власт
трябва да бъдат разпределени между различни институции, които за да постигнат
ефективно и резултатно функциониране на управлението трябва да осъществяват
контролни правомощия помежду си, които следва да имат възпираща функция спрямо другата власт. Идеята за въвеждане на средство за контрол на лица, натоварени с
държавното управление е продиктувано от необходимостта за осигуряване на равновесие между властите. Монтескьо посочва и начина, чрез който се реализира тази отговорност. За него това е процедурата по импийчмънт (обвинението срещу длъжностните лица се повдига от долната камара, а се съдят от горната).3
При разглеждане на въпроса за отговорността на държавния глава, нейния характер и вид, както и за последиците от успешното или неуспешното провеждане на
процедурата по търсене и налагане на тази отговорност, следва да се изследват и
разяснят различни аспекти, характеризиращи и описващи в своята цялост фигурата и
положението на президента, както и конкретни конституционни разпоредби, регламентиращи въпроса за неговата отговорност4. Макар че българското законодателство
е възприел института за отстраняване на висши представители на властта, нашата
Конституция не използва термина „импийчмънт“. Правната регламентация се съдържа в разпоредбата на чл.103 КРБ, която гласи:
Чл. 103.
(1) Президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции, с изключение на държавна измяна и
нарушение на Конституцията.
Съгласно разпоредбата на чл. 92, ал.1 КРБ президентът е държавен глава и олицетворява единството на нацията. Той стои на върха на държавната йерархия и изпълнява обединяваща роля в политическия живот на страната5. Представителят на републиката има възможността да участва във всяка от трите власти – законодателна,
изпълнителна и съдебна, но това не го поставя над тях. Президентът чрез правни и
политически средства само съдейства за ефективното взаимодействие на трите разделени власти и стимулира тяхната дейност за постигане на основните приоритети6. С
оглед на специфичния статут и на високия му авторите /чл.92, ал.1 КРБ/ спрямо другите граждани, държавният глава се ползва с правна защита в сферата на юридическата отговорност. Имунитетът като правно привилегировано положение7 на президента се изразява главно в неговата наказателна неотговорност за действия, извършени при изпълнение на служебните си функции, доколкото не представляват държавна
измяна и нарушение на Конституцията, и наказателна неприкосновеност (срещу тях
2

Друмева, Е., „Конституционно право“, София, 2008, стр.434
Георгиев, К., „Власт и отговорност на държавния глава“, Юридически сборник ЦЮН, 2013
4
Георгиев, К., “Pouvoir neutre и отговорността на държавния глава“, БСУ, 2013
5
Близнашки, Г. „Функции на президентската институция в България“
6
Киров, П. „Президентската институция – проблеми и предизвикателства“
7
Решение №10 от 27.VII.1992 г. на КС на РБ по к.д. №13/92г.
3
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не може да бъде възбудено наказателно преследване и да бъдат задържани). Това
конституционно отклонение от принципа за равенство на гражданите пред закона,
макар че е една отрицателна процесуална предпоставка за привличането на държавния глава като обвиняем8, може да бъде преодоляна, използвайки института на импийчмънт.
Въпреки съществуването на норми, които предоставят имунитет на президента
като фигура, на която му е възложена функцията да стабилизира, балансира и уравновесява разделените власти, от друга страна съществуват и норми, които предоставят
възможността да се търси наказателна отговорност. „Правонарушенията“, за които се
прилага импийчмънт по природа са политически, тъй като те са свързани главно с
вреди, нанесени непосредствено на самото общество. Конституцията предоставя на
президента засилена закрила посредством функционалния имунитет, но в същото
време го прогласява за отговорен само в случаите на държавна измяна и нарушение
на основния закон. Основанието „държавна измяна“ е често използвано от съвременните законодателства на различни страни като предпоставка за провеждане на
процедура за дирене на отговорност на президента. Въпреки че няма легална
дефиниция на понятието, проф. Б. Спасов тълкува съдържанието на държавната
измяна като „ …деяние или редица деяния, които увреждат държавата. Вредата може
да е политическа, икономическа, да се отнася до международното положение на
държавата. Същественото в случая е, че се причинява увреждане, което не винаги е
престъпление по смисъла на Наказателния Кодекс“9. Относно идентичността на понятията „държавна измяна“ по смисъла на чл.103 от Конституцията и съставите на
престъплението „измяна“ от Глава първа, раздел I на Наказателния кодекс редица
автори10 приемат, че законодателят е въвел тези две сходни понятия, но те са различни по своето смислово съдържание и характер. Като основна разлика се изтъква,
че държавната измяна е основание за реализиране на процедурата по импийчмънт
като конституционноправен институт, и е специален вид нарушение на основния
закон и фактическият й състав е различен от предвидения в НК състав, който от своя
страна се откроява с криминалния си характер11. Като нарушение на Конституцията
могат да се дефинират само основните видове поведение, което съставлява правонарушение и заслужава санкцията на отстраняване от длъжност като резултат от конституционно предвиденото производство. Нарушение на основния закон трябва да
бъде само такова съществено нарушение, което е извършено по време на заеманата
от президента длъжност и което е в разрез с Конституцията, твърде очевидно погрешно, независимо криминално или не, и достатъчно сериозно, за да направят „опасно пребиваването“ занапред във властта на неговия извършител12. Преценката на съществеността на нарушението на основния закон, макар че е предоставена в правомощията на Конституционния съд, най-естествено би било да се направи с оглед на резултата или, иначе казано – от неблагоприятните последици, които биха настъпили в
хипотезата на осъществяване на поведението, несъобразено с разпоредбите на Конституцията. Съблюдавайки разпоредбата на чл. 103 от КРБ, посочваща като основание за импийчмънт нарушението на нормативния акт с най-висока юридическа сила,
с разпоредбата на чл. 58, ал.1, императивно задължаващ всеки български гражданин
8

Георгиев, К., „Имунитет на държавния глава“, Юридически сборник, ЦЮН, 2011.
Спасов, Б. „Президентът на републиката“
10
Друмева, Е.; Спасов, Б. ; Христов, В.
11
Христов, В., „Политическа отговорност на президента съгласно българската Конституция“,
София, 2017 г.
12
Център за изследване на демокрацията „Корупция и антикорупция“, София, 2003 г.
9
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да спазва и изпълнява Конституцията и законите на страната, би се стигнал до извода, че нарушение на основния закон ще е налице при засягане на принципите и разпоредбите и на „обикновеното“ законодателство. Незачитането на актовете на ЕС и
на международното право, доколкото тези актове са част от вътрешното ни право, ще
представлява и нарушение на самата Конституция, което както вече беше споменато
е едно от основанията за евентуално производство по импийчмънт. Освен посочените
в нормата на чл. 103 КРБ правонарушения, считам че общественото доверие е друг
важен фактор за реализиране на отговорността на държавния глава. Всяка неуместна
проява на президента, независимо дали е извършена в личния живот или като
олицетворение на нацията, с което не оправдае обществените очаквания и/или губи
доверието на обществото е поведение, заслужаващо предсрочното прекратяване на
мандата му.
Законът за Конституционния съд и разпоредбата на чл.103, ал.2 и ал.3 КРБ
уреждат подробно процедурата, която трябва да се спазва при разглеждане на производството по обвинение срещу президента, съответно вицепрезидента:
(2) Обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от
народните представители и се поддържа от Народното събрание, ако повече от
две трети от народните представители са гласували за това.
(3) Конституционният съд разглежда обвинението срещу президента или
вицепрезидента в едномесечен срок от внасянето на обвинението. Ако бъде установено, че президентът или вицепрезидентът са извършили държавна измяна или са
нарушили Конституцията, пълномощията им се прекратяват.
Право да инициират процедурата за предсрочното отстраняване от поста имат
народните представители. Те са длъжни да съберат подписка за процедура най-малко
на 1/4 (60) от всички народни представители, за да го внесат в дневния ред на заседанията на Парламента. Предложението трябва да се подкрепи с гласовете на повече от
2/3 (160) от всички депутати. Взетото решение се изпраща в Конституционния съд
заедно с мотивите, писмените доказателства и протоколите от пленарните заседания.
Институцията, която е натоварена със задачата да установи дали е налице държавна
измяна или нарушение на основния закон, е длъжна да разгледа обвинението в едномесечен срок. Председателят на съда образува производството, уведомява се обвиненият и му се предоставя 15-дневен срок, в който може да представи или поиска събиране на нови доказателства. Съдът уведомява и председателя на Народното събрание
за датата на заседанието. При такова дело, което е от съществено значение Конституционният съд заседава в състав най-малко 3/4 от всички членове и постановява решението си с тайно гласуване. Решението се приема както при общия конституционен
процес – повече от половината от всички конституционни съдии. При гласуването
никой съдия няма право да се въздържа. Ако все пак при тайното гласуване някой от
съдиите пусне празна бюлетина, тя трябва да се приеме за недействителна и мнозинството да се изчислява на тази основа13. Ако бъде установено, че президентът или
вицепрезидентът са извършили държавна измяна или нарушение на Конституцията,
пълномощията им се прекратяват. Решението на съда, постановено по такъв процес,
влиза в сила по общото правило – 3 дни след обнародването му в „Държавен вестник“, като решението се обнародва в 15-дневен срок от постановяването му. Предвид
особената важност на решението се съобщава веднага на Народното събрание, на
президента или на вицепрезидента и на Министерския съвет. Ако пълномощията бъдат прекратени за „държавна измяна“, делото се изпраща и на главния прокурор14.
13
14

Спасов, Б. „Компетентност при обвинения срещу президента и вицепрезидента“
Друмева, Е., „Конституционно право“, София, 2008 стр. 436
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Той възбужда наказателно преследване, но не срещу президента или вицепрезидента,
а срещу вече редовните граждани за деяния, които те са извършили в качеството им
на държавен орган15.
Дори и да има сериозни юридически основания за ангажиране на отговорността
на президента, процедурата изисква много политически стъпки, които могат да възпрепятстват нейното реализиране. В случаите когато бъде констатирана държавна
измяна или нарушение на Конституцията, за стартиране на процедурата за привеждане към отговорност на държавния глава и вицепрезидент, са нужни подписите на
60 народни представители, а после най-малко 160 от всичките 240 депутати трябва да
потвърдят обвинението с гласуване. Като се вземе предвид динамичния политически
живот, в който политически групировки в знак на протест отказват да присъстват на
пленарните заседания до подаване оставка на председателя на Народното събрание16,
цели формации напускат пленарното заседание заради отстраняването на лидера
им17, Парламентът решава да удължи срока, в който да не заседава заради предизборната кампания за предстоящите избори18 или поради липса на кворум се отлага временно или изцяло парламентарният ден19, е твърде вероятно да не може да се стигне
до необходимото мнозинство за стартиране на процедурата по импийчмънт. В историята на демократичното ни общество Народното събрание на РБ след промените
през 1991 г. се саморазпуска цели пет пъти20. Следвайки тази тенденция не е изключена възможността при наличие на правонарушение от страна на президента или на
вицепрезидента, заслужаващо санкцията на отстраняване от длъжност, конституционно предвидената процедурата да не може да се реализира, поради липса на Парламент, който да повдигне и поддържа обвинението. Макар и особен, Конституционният съд в България не действа ex officio, а по сезиране, т.е. с искане за разглеждане и
решаване на конкретния конституционноправен въпрос21, което може да бъде отправено само от Народното събрание. Въпреки това е възможно предложението на народните представители за ангажиране на политическа отговорност на президента,
респективно на вицепрезидента, да събере необходимото мнозинство. Но както вече
беше посочено искането за импийчмънт по същество се разглежда от Конституционния съд. Предвид уреденото в разпоредбата на чл.147, ал.1 КРБ правомощие на президента да назначава 1/3 от съдиите на този особен съд е трудно да се презумира, че
15

Стойчев, С. „Конституционно право на Република България“
На 16.11.2017 г. БСП напусна пленарната зала до оставката на Димитър Главчев –
председател на Народното събрание.
17
На 15.11.2017 г. БСП напусна пленарната зала в знак на протест заради отстраняването на
лидера си Корнелия Нинова.
18
На 12.10.2016 г. Парламентът по предложение на депутата Николай Александров реши да не
провежда пленарни заседания за цял месец в периода от 12.10.2016 - до 04.11.2016 включително поради предстоящите президентски избори.
19
За периода от 21.05.2013 г. до 23.07.2014 г. общо 29 пъти Народното събрание е „спирал“ да
работи или въобще е нямало пленарни заседания поради липса на кворум.
20
Първо служебно Правителство на РБ - 17.10.1994 г. – 25.01.1995 г., председател Ренета
Инджова
Второ служебно Правителство на РБ – 12.02.1997 г. – 21.05.1997 г.., председател Стефан
Софиянски
Трето служебно Правителство на РБ – 13.03.2013 г. – 29.05.2013 г., председател Марин Райков
Четвърто служебно Правителство на РБ – 06.08.2014г.- 07.11.2014 г., председател Георги
Близнашки
Пето служебно Правителство на РБ – 27.01.2017 г. – 04.05.2017 г., председател Огнян
Герджиков
21
Друмева, Е. „Конституционно право“ София, 2013, стр. 570
16
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процедурата би се увенчала с успех. Разбира се това не ги прави автоматично зависими от държавния глава, но се предполага, че имат близка ценностна система, след
като президентът ги е одобрил за постовете им. Но дори и да се ангажира отговорността на държавния глава и Конституционният съд го отстрани от длъжност,
функциите му би следвало да се поемат до края на текущия мандат от вицепрезидента, т.е. от заместника му. Предвид това,че вицепрезидентската институция е своеобразен „пазител на мандата“ на президента и подсилва самостоятелността на конституционния статус на държавния глава и му придава политическа стабилност22, се поставя въпросът дали след прекратяване мандата на държавния глава, с който действат
като екип, вицепрезидентът ще преследва цели, по-различни от тези на представителя на републиката.
В българската история нито един държавен глава, респ. вицепрезидент, не е отстранен от длъжност вследствие на импийчмънт. Въпреки това, докато Георги
Първанов изпълнява длъжността си на президент, многократно са обсъждани предложения за стартиране на процедура за предсрочното му освобождаване. Почти веднъж
годишно по време на втория му мандат /22 януари 2007 г.- 22 януари 2012 г./ са
предлагани аргументи за дирене на политическа отговорност на Първанов. През 2007 г.
народните представители на 40-то Народно събрание внасят в дневния ред на заседанията на Парламента подписка за предсрочното освобождаване на президента, заради
разкритието, че е работил за Държавна сигурност под псевдонима „Гоце“. Това предложение не е подкрепено с необходимите гласове на депутатите, вследствие на което
не се и стартира самото производство. През 2008г. като основание за реализиране на
процедурата по импийчмънт е посочено неизпълнение на правомощие на представителя на републиката да свика редовно на заседание Консултативния съвет по национална сигурност. Отказът на Първанов да освободи посланиците на България от
Турция и САЩ през 2009г. въпреки решението на Правителството е посочено като
предпоставка за ангажиране отговорността на президента, но независимо от това процедурата не е реализирана. Едва през 2010г. е повдигнато обвинение срещу държавния глава като основанието за импийчмънт е аргументирано с множество конституционни текстове като чл. 32, ал. 2 КРБ, по който президентът Първанов е записал тогавашния вицепремиер Дянков без съгласието му. Това е нарушение на конституционните му права като български гражданин и е само един от аргументите в мотивите
на искането за предсрочното освобождаване на президента. Обвинението срещу Първанов е подкрепено от 155 народни представители при необходимите поне 160, за да
продължи процедурата в Конституционния съд. Въпреки че тогава действащият български президент се пошегува след няколкото инициативи за импийчмънт23, това
обстоятелство не го възпря да изпълнява служебните си функции като държавен глава до края на мандата му. По отношения на избрания през 2017г. Румен Радев депутатите също изразиха намерението си да инициират процедура за предсрочното му освобождаване. Като основание е посочено първото му обръщение към Народното
събрание, в което се засяга темата относно съставянето на ново Правителство. Това
изказване макар, че е определено от много хора като „заплаха“ не доведе до стартиране на процедура по импийчмънт.
Разглеждайки въпроса за отговорността на държавния глава и подпомагащия го
вицепрезидент на фона на по-специалното им правно положение и на динамичната
политическа ситуация в РБ е трудно да се приеме, че процедурата по импийчмънт
22

Киров, П. „Президентът в българския конституционен модел“
„Сигурно сме на път да влезем в рекордите на Гинес по брой искания за импийчмънт на
президента“
23
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може да се увенчае с успех. Този малко използван механизъм възпира опитите за
установяване на личен режим и господство от страна на президента и гарантира демократичното му управление. Но поради наличието на редица препятствия в хода на
реализиране на този конституционноправен институт, се очертава по-ясно невъзможността държавният глава да носи отговорност за своите деяния при подобен модел на
управление. Необходимо е да се въведат нови и/или алтернативни подходи, за да се
осигури отговорността на президента и на вицепрезидента, или да се извършат подобрения на съществуващата система, защото тя очевидно е неприложима в правната
действителност.
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ЕВОЛЮЦИЯ НА БАНКОВАТА СИСТЕМА НА РУСИЯ
Иван Катунин
Бургаски свободен университет

EVOLUTION OF THE BANKING SYSTEM OF RUSSIA
Ivan Katunin
Burgas Free University
Abstract: This paper describes the evolution of the Russian banking system over the last
centuries. There is a short description of the banking history and stages of development of
the banking system. The paper highlights some of its most important features and
characteristics such as the type of organization, quality and range of banking products, and
competition. It is focused on actions aimed to promote the stable expansion of banking in
Russia.
Key words: Russian banking system evolution
Въведение
Този доклад разглежда историята на развитие на банковата система на Русия.
Банковата система е една от най-важните структури в пазарната икономика. Банките
кредитират икономическите дейности и представляват посредници в преразпределянето на капитали, като така способстват за повишаването на производителността на
обществения труд.
Днес, въз основа на развитите финансови и стокови пазари, структурата на банковата система рязко се усложнява. Появяват се нови видове финансови учреждения,
нови кредитни инструменти и методи за обслужване на клиенти.
Практиката на банковото дело в чужбина представлява голям интерес за Русия и
държавите от ОНД. Произтича преход от административно-управляема високо монополистична държавна банкова структура към динамична, гъвкава, основана на частна
и колективна собственост система на кредитни учреждения, ориентирана към търговски успех и получаване на приходи.
По това време произтича търсене и установяване на оптимални форми на институционално устройство на кредитната система, работещ ефективно механизъм на пазара на капитала, нови методи за обслужване на търговски структури. Също се извършва работа за подобряване на обслужването на частни лица и привличането на
парични средства. Създаването на устойчива, гъвкава и ефективна банкова инфраструктура е една от най-важните и трудните задачи на икономическата реформа в
Русия.
Изграждането на такъв банков механизъм е възможно само с възстановяването
на загубените рационални принципи на функциониране на кредитните организации.
Съвременната кредитна система е съвкупност от най-разнообразни кредитнофинансови институции, работещи на пазара на кредитни капитали и осъществяващи
акумулиране и мобилизация на доходи, която се състои от няколко институционални
сектора: Централна банка; банков сектор (търговски, ипотечни и спестовни банки);
застрахователен сектор, където влизат застрахователни компании и пенсионни фондове; специализирани небанкови кредитни институции.
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История на развитие на банковата система на Русия
Основната част на кредитната система е банковата система, която включва съвкупност от банковите организации. Банковата система на Русия започна да се създава
много по-късно, отколкото в западните държави и в своето развитие премина през
няколко етапа. Условно можем да отбележим пет етапа:
• Първи (от средата на XVIII век до 1860 г.) – създаване и функциониране на
банки като държавни (фискални) институции;
• Втори (от 1860 до 1917 г.) – развиване и усъвършенстване на банковата система;
• Трети (от 1917 до 1932 г.) – формиране на нова банкова система;
• Четвърти (от 1932 до 1987 г.) – стабилно функциониране на „социалистическа“ банкова система;
• Пети (от 1988 до днес) – формиране на съвременна пазарна банкова система.
Първи етап в развитието на банковата система
Началото на първия етап в развитието на банковата система е свързано със създаването на Държавна парична банка (1733 г.), която в по-голяма степен играе роля
на фискална заложна къща. Но още през 1665 г. в Русия, в град Псков, войводата
Афанасий Ордин-Нащокин предвижда създаването на търговска банка, която обаче
не е била одобрена от Централното правителство и така и не започва да функционира.
Развитието на икономиката на Русия се нуждае от увеличаване на възможностите за кредитиране. Затова, вече през 1754 г., са създадени две банки – Държавна
Заемна Банка за дворянството, която предоставя краткосрочно кредитиране срещу залог на недвижимите имоти на дворяните, и Банка за поправки при Санкт-Петербургското пристанище – за търговия за предоставяне краткосрочни кредити срещу залог
на стоки, благородни метали, а също и гаранции на градските магистрати. Обаче тези
банки достатъчно бързо прекратяват своята дейност, сблъсквайки се с невръщане на
основната част от предоставените кредити. Същото се случва и с търговските банки в
Санкт-Петербург и Астрахань, които са създадени през 1764 г. за насърчаване на
външната търговия.
Заедно с банките в 1772 г. се появяват и специализирани кредитни учреждения,
приемащи вноски до заявка и даващи кредити срещу залог на ипотека (каси за съхраняване) или залог на благородни метали (кредитни каси). В 1775 г. се организира
приказ за Обществено презрение, формиращ капитал за сметка на приема на внасяне
и даване на краткосрочни кредити срещу залог на недвижими имоти.
От 1786 г., когато на базата на Петербургски и Московски земеделски банки за
дворянство е създадена Държавна Земеделска Банка, се появяват институти за дългосрочно ипотечно кредитиране. Сред тях е Спомагателна банка за дворянството (1797 г.),
особеност на която е издаването на дългосрочни ипотечни кредити не в пари, а в банкови билети с принудителен курс. Те са били задължителни за прием, както от частни
лица, така и от хазната по принудителна стойност и са давали определен годишен
доход.
През 1817 г. е създадена Държавна Търговска банка, която не само приема сметките, но и прави безплатни преводи – трансфери (жирорасчеты). Сред активните операции на тази банка се са даване на кредити и отчитане на прости и преводни законопроекти. При това на банката се предоставят определени привилегии: капиталът и
сметките не се облагат с данък и не използват за финансиране на държавните разходи. Държавата запазва определен контрол над банката, подкрепяйки решенията на
управлението на банката, които се отнасят към активните операции. Тази банка има
12 отделения.
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Втори етап в развитието на банковата система
През 1950 г. се появяват предпоставки за разширяване на банковата система,
защото по това време съществуват само кредитни банки. Затова през 1859 г. са взети
решения, които поставят началото на новия етап на развитие на банковата система.
Реформите на банковата система (1861 г.) предполагат ликвидация на всички държавни кредитни учреждения и създаване на търговски банки.
Началото на осъществяване на тази реформа е поставено с ликвидацията през
1860 г. на Заемната Банка, нещата на която са предадени в хазна за съхраняване в
Петербург. През същата година е учредена Държавната банка на Русия на базата на
държавната търговска банка. Едновременно с това се започва процес за създаване на
частни дългосрочни кредитни учреждения. Сред тях най-известните са: „СанктПетербургское городское кредитное общество, созданное на основе взаимного кредитования и солидарной ответственности для выдачи ссуд под залог городской недвижимости“; „Херсонский земский банк, созданный на базе принципа взаимного кредитования“; „Общество взаимного поземельного кредита (стало банкротом през 1890 г.)“. В
числото на краткосрочни институции можем да отнесем „Санкт-Петербургское
общество взаимного кредита“ и „Санкт-Петербургский частный коммерческий банк“,
която става първата акционерна банка.
Към 1872 г. банковата система на Русия включва:
• Държавна банка;
• Обществени градски и земеделски банки;
• Частни банки за дългосрочно кредитиране (срещу наем на недвижими имоти
и акционерни; срещу залог на градска недвижима собственост);
• Частни банки за краткосрочно кредитиране (акционерни търговски банки,
общества с взаимен кредит (1863 г.) и селски кредитно-спестяващи организации на взаимен кредит (1870г.).
В началото на 1880 г. в Русия има около 44 акционерни банки заедно с
49 филиала, 83 общества на взаимен кредит, 729 кредитно-спестяващи организации,
32 търговски банки и 232 градски обществени банки. Също така се появяват търговски къщи, къщи за обмяна, които осъществяват голяма част от банковите операции и
привличат средства на клиентите за осъществяване на операции с висок риск.
Широкото развитие на банковата система е спряно от Първата световна война.
Но вече към 1914 г. в Русия могат да бъдат изброени 600 кредитни учреждения и
1800 отделения на банки, които се разделят на държавни, обществени и частни. Към
държавните се отнасят: Държавната банка, Комисията на погасване на държавни
дългове, Държавни спестовни каси (1834 г.), Държавна дворянска поземлена банка
(1885 г.) и Селска поземлена банка (1881 г.)
Към обществените и частни банки се отнасят: 50 акционерни търговски банки,
300 градски кредитни общества и градски обществени банки, земски банки, общества
на взаимен поземлен кредит (1866 г.), 80 общества на взаимно-краткосрочен кредит,
15450 кредитно-спестяващи организации, 16 кредитни съюза, обединявайки 558 организации и 4724 обществени селски учреждения за малки кредити. Най-големите банки са: „Петербурска международна банка“ (1869 г.), „Руска банка за външна търговия“ (1871 г.), „Петербургска частна търговска банка“ (1864 г.), „Азовско-Донска
търговска банка“ (1890 г.), „Волжско-Камска банка“ (1870 г.).
Трети етап в развитието на банковата система
След Първа световна война започва „залез“ на руската банкова система, а през
1917 г. настъпва пълна реорганизация. Започва новият, трети етап на развитието на
банкова система на Русия.
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През 1917 г. е деклариран монопол на банковото дело, в резултат на който става
национализацията на частните търговски банки и другите кредитни учреждения и на
Държавната банка, която е наречена по друг начин, „Народна Банка на РСФСР“ и е
предадена за управление на „Наркомфин“. През 1918 г.е забранена дейността на чуждите банки. Развитието на политиката на „Военния комунизъм“ води до ликвидацията
на Народната Банка и предаване на нейните функции през 1920 г. на „Наркомфин“.
Обаче няма пълен „Залез“ на банковата система, защото през 1921 г. е осъществен
преход към „НЭП“ (Нова Икономическа Политика) и това би трябвало доведе до
нейното възстановяване. През същата година е създадена нова банка: „Държавна
Банка на РСФСР“, а през 1922 г. – банки на потребителски кооперации и
„Промбанк“. През 1922-1924 г. възникват още редица банки и кредитни учреждения.
Банковата система отново започва да има много звена.
През 1924 г. е образувана „Внешторгбанк“ като акционерно дружество. Нейни
акционери стават държавата, кооперативни и обществени организации. Създадена е
за водене на операциите на външната търговия и международни разчети. Към 1925 г.
в Русия съществуват „Държавна Банка“, „Промбанк“, „Торгбанк“ – осъществява търговия и „Сельхозбанк“ – кредитиране на стопанска дейност. При това се има както
централна, така и републикански агро-стопански банки, Централна банка за комунално домакинство – „Цекомбанк“, кооперативни банки – „Всекомбанк“. Също така
съществуват акционерни, отраслови, регионални банки („Дальневосточный“, „Среднеазиатский“ и „Банка за външна търговия“), общества за взаимен кредит, общества
за стопанския кредит, спестовни каси и кредитни кооперации.
Появяването на тези връзки в кредитната система е обусловено от развитието на
производството и на малката търговия, която има нужда от кредитирането. Затова
системата за кооперативно кредитиране обслужва всички видове кооперации, също
на селяните и на занаятчиите. По това време обществата на взаимен кредит стават
обединенията на занаятчии и частни предприемачи, приемайки сметки и предоставяйки кредити под контрола на „Наркомфин“. Целевото предназначение на всяка
банка не означава, че те са силно специализирани. Те се стараят да привлекат
клиенти от разни сфери на народното стопанство, което понижава техния риск и им
дава устойчивост.
През втората половина на 1920 г. развитието на синдикатите води до съсредоточаване помежду тях на банкови кредити, отделяне на съответстващи отрасли и тяхното разпределяне помежду тръстове. Тези синдикати поемат върху себе си повече
посреднически задължения в кредита. Това дава тласък към началото на реорганизация на банковата система. През 1927 г. е прието решение „ЦИК“ и „СНК ССС Р“ относно:
„Принципи за изграждане на кредитната система“, в съответствие с което Държавната Банка получава оперативното управление на цялата банкова система, което ликвидира правото на самостоятелност при провеждане на процентна банкова политика.
Това постановяване ликвидира и специализацията на банките.
Четвърти етап в развитието на банковата система
Следващият етап на реорганизация е строго разграничаване на краткосрочно и
дългосрочно кредитиране. През 1928 г. „ПромбанкПробен“ и „Электробанк“ са обединени в една банка за дългосрочно кредитиране в промишлеността и „электрохозяйство“. Всички краткосрочни кредити трябва да бъдат дадени от Държавната
Банка („Госбанк“). Като цяло през 1927-1929 г. са ликвидирани специфичните кредитни функции на банки, което превръща банковото кредитиране в разновидност на
държавното планово финансиране.
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Пети етап в развитието на банковата система
Кредитна реформа от 1930-1932 г. поставя началото на новия етап в развитието
на банковата система. Банковата система е преустроена по функционален признак:
отделена е общодържавна банка за краткосрочно кредитиране и е създадена система
от специализирани банки за обслужване на капиталните вложения. Тази банкова система включва: „Госбанк СССР“, четири всесъюзни специализирани банка за финансиране и дългосрочно кредитиране на капитални вложения – „Промбанк“, „Сельхозбанк“, „Цекомбанк“, „Торгбанк“, „Внешторгбанк“, която имаше голяма мрежа на кореспондентски отношения с чужди банки; Спестовни каси, представящи едно общодържавно кредитно учреждение, което обслужва широки слоеве на население, като
привлича свободни средства и заплаща услуги. През 1959 г. системата за дългосрочни банки е реорганизирана: „Сельхозбанк“ и „Цекомбанк“ са премахнати, а техните
функции са прехвърлени на „Госбанк“. На базата на „Промбанк“ и „Торгбанк“ е създадена банката за финансиране на капиталовите инвестиции – „Стройбанк“. Нейните
функции включват финансиране и дългосрочно кредитиране на предприятия и организации от различни отрасли на народното стопанство (с изключение на селските
райони). Окончателната структура на банковата система към 1960 г. е следната:
Държавна банка, „Стройбанк“, „ВТБ“, система от спестовни банки. Тази система
просъществува достатъчно дълго, чак до 1988 г.
Поредните промени в политиката на Русия, преходът към пазарни отношения,
води до промени и в банковата система. През 1987 г. е проведен Пленум на ЦК на
КПСС, който взема решение за нейното подобряване. В резултат на това, заедно с
„Госбанк“, която играе ролята на „банка на банките“, са създадени пет индустриални
банки – Банка за промишлено строителство (Промстройбанк), за отпускането на
кредити за промишлеността, строителството, транспорта, комуникациите; Аграрна
банка (Агропромбанк), за кредитиране на аграрния комплекс; Жилищно-социален
банка (Жилсоцбанк), чиято задача е отпускане на заеми и поддръжка на жилищното
стопанство и социалната сфера; Спестовна банка (Сбербанк), трансформирана
от спестовни банки и обслужваща населението; и Външноикономическа банка
(Внешекономбанк), специализирана в чуждестранни дейности.
Такова разнообразие от банки при едностепенна система води до объркване на
техните функции, което е и причина за реорганизация на банковата система. На помощ идва Законът за кооперациите от 1988 г., който позволява на кооперациите да
създават банки, като попълва свободна ниша в кредитирането и привличането на
средства. Първата търговска банка е регистрирана през август 1988 г. Благоприятни
условия за отваряне на банковите кооперации водят до широката вълна на появата на
банки, на особен „банков бум“. Към 1 януари 1989 г. в страната има 43 търговски
банки, една година по-късно – 224, а към края на 1991 г. – 1357. Въпреки това, основната част са „банки за един ден“, които са създадени само за получаване на определена част от печалбата, след което те се закриват, а на тяхно място идват нови, предлагащи изключително благоприятни условия за клиентите, но също така не изпълняващи своите задължения.
Новата банкова система
Определен ред настава, когато в края на 1990 г. са приети Законът „За Държавната банка“ и Законът „За банките и банковата дейност“, в които са определени условията за отваряне на банки, начините и методите на контрол над тях. След това е
приет и Законът „За банките и банковата дейност на Руската федерация“, който окончателно установява две нива на банковата система под формата на Централна банка,
Спестовна банка и търговски банки. Според този Закон търговските банки получават
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самостоятелен статут в областта на привличането на депозити и кредитната политика, както и при определяне на лихвените проценти. Освен това, те получават право да
извършват сделки в чуждестранна валута въз основа на лиценз, издаден от Централната банка. Специализираните банки се превръщат в търговски въз основа на акционерно участие. Към момента на приемането на тези закони в страната е имало 1215
търговски и кооперативни банки с 2293 филиала.
Новата банкова система се създава сложно и противоречиво. До началото на
1992 г. действат 1414 търговски банки, от тях 767 са създадени на базата на бившите
специализирани банки и 646 отново образувани. Но основната част от тях се състои
от по-малките банки – 1037, или 73% от общия брой банки (регистриран капитал от
5 до 25 млн. евро.), големи банки (регистриран капитал повече от 200 млн. евро.) е
24, или 2% от общия брой. Основни големи банки са „Сбербанк“ и „Внешекономбанк“. Характерна черта на банките в този период е тяхната нестабилност, причините
за която не на последно място са недостатъчната квалификация на персонала, недостигът на капитали, неправилният лихвен процент, високата степен на риск и ниската
ликвидност. Всичко това води до голям брой фалити.
Към 1994 г. банковата система може да се счита за напълно развита. В нея има
2019 търговски и кооперативни банки с 4539 клоновете и 414 кредитни институции.
Географията на мястото на тези банки не се е променила от 1990 г. в момента по–
голямата част се пада на Централната област – 43,6%, а лидер остава Москва, където
действат 37,3% от банките. В Северен Кавказ еса13,4% от всички банки, в Западен
Сибир – 8%, в Поволжието – 7,4%, на топлинната енергия – 7,3%, в Далечния Изток –
5,1%, в Източен Сибир – 3,3%, Централно Черноземен – 1,5% от общия брой на банките. Увеличил се е и общият капитал на банките, той е в размер на 968 милиарда
рубли.
Като говорим за специализация на банките, трябва да се отбележи, че почти
всички са универсални, само някои от тях, които са създадени като „джоб“, или на
базата на специализирани банки, се различават по посоката на дейност. Примери за
това са „Нефтехимбанк“, „Промстройбанк“, Земеделска банка, „Агропромбанк“.
Характеристика на 1994 г. е създаването на първите ипотечни банки, занимаващи се с
предоставяне на дългосрочен кредит с обезпечение на недвижими имоти. Сред тях са
„Московска ипотечна акционерна банка“, „Ипотечен Стандартбанк“, „Санкт-Петербургска ипотечна банка“.
До кризата от 1998 г. банковата система се развива достатъчно стабилно. Продължава увеличаването на броя на банките – през 1995 г. те стават 2517, а през 1996 г.
броят им започва да спада: на 1 януари 1996 г. – 2295; на 1 октомври 1996 г. – 2030, а
на 1 октомври 1997 г. – 1764. При това, регистрирани банки са станали повече – 2558.
Намаляването е не само поради намаляване на темповете на растеж на банките. През
1994 г., например, има нови 560 банки, 1995 г. – 81, през 1996 г. – 28. Причина за намаляване на броя на действащите банки става тяхната несъстоятелност, влошаването
на финансовото им състояние. С всяка изминала година расте броят на анулирани лицензи. Ако до 1994 г. са отнети 420 лицензии, то след това само за десет месеца през
1996 г. са отнети 193. Особено драстично намалява броят на взаимните, по-малките
банки (през 1996 г. броят им рязко намалява от 1314 до 1214) и на банките с чуждестранно участие.
Въпреки това структурата на търговските банки в страната не се променя, като
за този период се запазват следните тенденции:
• преобладават малки и средни банки – половината на търговските банки имат
внесен капитал по-малко от 1 милион ЭКЮ (ECU – European Currency Unit)
(таблица.1);
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преобладават взаимни (1157), съставни (872) и смесени (152) банки;
основната част от банките са функционирали в Централен район;
увеличен е броят на клоновете и представителствата, както на територията
на Русия, така и в чужбина - през 1997 г. в чужбина са открити 15 филиала и
312 представителства;
почти неразработена остава мрежа от специализирани банки, например ипотечни кредити, инвестиции.

През 1997 г., както и по-рано, основната цел на банковата система е кредитирането на икономиката в лицето на трите икономически агенти – населението, предприемачите, държавата. В това отношение местната банкова система е далече от западната. С отпускането на кредити на населението се занимава почти само Спестовната банка. Кредитирането на фирмите заема сравнително малко място в операциите
на търговските банки. През 1997 г. обемът на кредитите възлиза на 286 млрд. евро.
Общите активи на кредитните инвестиции възлизат на 44%, като този дял от икономиката – 35%. Делът на държавата е 154 млрд. рубли – 31% от активите. Освен това
трябва да се отбележи, че ако до 1996 г. депозитите и държавните ценни книжа
преобладават в активите, то след това през 1997 г. е налице тенденция към тяхното
намаляване. Най-голям кредитор на правителството е Спестовната каса.
В структурата на пасивните операции голяма част от заетите рубли са депозити
на населението – 140 млрд. рубли и на юридически лица – 89 трлн. долара. Делът на
срочните депозити представлява малка част – 38 трлн. долара рубли, дял на валутните депозити – 98 млрд. рубли.
Уставен капитал
До 100 млн. рубли
100 – 500 млн. Рубли
500 – 1 милиард рубли
1 – 5 милиарда рубли
5 – 20 милиарда рубли
20 – 30 милиарда рубли
Повече от 30 милиарда рубли
Общо

1995
42
624
282
568
55
104
2295

1996
31
412
201
410
28
124
2090

1997
17
350
179
653
592
64
124
2029

Спадът в руската икономика
Обаче 1997 г. се оказва последната благоприятна година за търговските банки.
Първата половина на 1998 г. почти не носи печалба на банките, като в повечето случаи разходите надвишават приходите. Структурата на пасивите и активите беше претърпява значителни промени, свързани с развитието на финансовия пазар в Русия.
Значително се увеличава и делът на държавните ценни книжа в активите на търговските банки (до 13,6%). Общият капитал на 20 от най-големите банки намалява за този период с повече от 15%, а стойността на ликвидните активи – 3 пъти. Докато се
опитват да спасят себе си, банките започват да привличат спестяванията на населението, но и това не помогна. В средата на 1998 г. започва сериозна банкова криза,
като ситуацията се усложнява на 17 август 1998 г., когато се задейства комплекс от
процеси: спад на ликвидността, намаляване на ресурсната база, външна криза на
дълга, загуба на собствен капитал. Намалява броят на банките: 2502 през юни 1998 г.
до 1476 през януари 1999 г. Свива се ресурсната база, за сметка на грижите за вложителите и за изплащане на дълга. Много банки сериозно намаляват собствения си ка-
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питал, и в някои случаи той достига отрицателен размер. Общо капиталът на банковата система, изчислен в рубли, намалява три пъти, а в чуждестранна валута – 8,5 пъти.
Взети са редица сериозни мерки за изваждане на банковата система от кризата.
Първият етап на реформата (септември 1998 – 2000 г.) се състои в приемането и
прилагането на мерки за преструктуриране на банковия сектор. През този период са
целта е да бъдат преодолени последиците от банковата криза, създадени са законодателни и организационни основи за преструктуриране на кредитните организации и са
преодолени най-острите последици от финансово-икономическата криза от 1998 г.
Възстановени са възможности на банките за предоставяне на основни услуги за икономиката. Въпреки това банковият сектор все още не е достатъчно развит. Голяма
част от капитала на банките се формира от държавата.
Новият етап на реформация
Нов етап на реформата (реформация) на банковия сектор започна през 2001 г.
На този етап завършва периода за оттегляне от пазара на кредитни институции, в
които се появяват признаци на несъстоятелност: за периода до 2001 г. са отнети 800
лиценза. Централната Банка има допълнителни възможности за изпълнение на функции в областта на регулирането на дейността на кредитните институции. В съответствие с международния опит, са приети задължителните основания за отнемане на
лицензия за извършване на банкови операции, идентифицирани са възможности за
представяне на допълнителни изисквания към ръководителите и членовете на кредитните институции.
Всичко това не би могло да повлияе върху развитието на банковата система в
Русия. Състоянието на банковия сектор в последните години показва затвърждаването и развитието на тенденцията към възстановяване на банкова дейност. За периода
от 2000 до 2002 г. общата сума на активите на банковия сектор в реално изражение се
е увеличила с 31,8%, нетната стойност е нараснала с 41.7%, увеличение на капитала
се наблюдава при 90% от кредитни институции. Продължава процесът на разширяване на ресурсната база за сметка на средства на предприятия и организации, както и на
депозитите на населението. Подобрена е структурата и качеството на активите на
кредитните институции, което е отразено в растежа на кредитите, предоставяни от
реалния сектор на икономиката, намаляване на просрочените задължения, повишаване на качеството на кредитния портфейл. Значително са се подобрили финансовите
резултати от дейността на кредитните институции.
Въпреки това, не може да се твърди, че банковата система е напълно възстановена. Общата сума на активите на руския банков сектор все още не надвишава 35%
от БВП, малък е делът на депозитите в оформянето на ресурсна база на банките: в
общия пасив на банковия сектор през целия следкризисен период не надвишават
20%. При това в реално изражение посочените депозити представляват около 77% от
нивата отпреди кризата.
Основните фактори, които пречат на развитието на банковата дейност, са ниските темпове на структурни трансформации в икономиката, ниската ликвидност, недостатъчната капитализация, неверните отчети на много местни предприятия, ниското ниво на монетизация на икономиката, липсата на законодателна рамка за защита
на правата на кредиторите, липсата на правно осигуряване на възможност за банков
надзор, ниския рейтинг на Русия, ниското качество на управление на много кредитни
институции, недостатъчното развитие на модерни банкови технологии, високите рискове.
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Заключение
Днес икономика и банковият сектор на Русия в частност, са все още в нестабилен етап на формиране. От времето, когато държавата има монопол във всички сегменти на икономиката, съществува проблемът с контролирането. Полагат се много
усилия, за да се превърне икономиката на Русия от „първобитното“ състояние, в което тя, по моето мнение, е, в нормално развита икономика на голяма държава. Процесът на наблюдение и контрол (двустранния, като търговския сектор, така и държавния) е тясно свързан с политиката. А политическите събития у нас сега са много неустойчиви и са склонни да останат такива в продължение на много години, което от
своята страна, се отразява на стабилността на икономиката като цяло и на банковия
сектор в частност. Но дори и в държава, онзи, с добре развита икономика и относително стабилна политическа основа, често се проявяват различни проблеми, които
така или иначе са свързани с правилника на банковата система. Без никакви трудности и проблеми в икономиката не съществува нито една държава по целия свят. Само
че в нашата страна са засилени няколко пъти.
Но все пак модерна банкова система е „кръвоносната система“ на икономиката.
Чрез банките произтича „обмяната на веществата“ в стопанската система, и от тяхната по-ясна и непрекъсната работа в сферата на плащанията зависи общата ефективност на функциониране на икономическите институции.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН МАКЕТ НА АВТОНОМНА
ЕЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Борис Тошев, Ваня Нанева, Михаил Павлов, Стоян Василев
Бургаски Свободен Университет

MULTIFUNCTIONAL MODEL OF AUTONOMOUS
POWER SUPPLY
Boris Toshev, Vanya Naneva, Michail Pavlov, Stoyan Vasilev
Burgas Free University
Abstract: In this paper is presented a model of autonomous power supply consist of:
frequency inverter, induction motor, synchronous generator, power analyzer
Key words: induction motor, synchronous generator, power system
В днешно време, когато светът непрекъснато се дигитализира и новите технологии настъпват устремно е особено важно студентите да бъдат обучавани на макети
построени в духа на най-добрите класически традиции, на реално работещи електрически машини, следени и управлявани с актуални технически средства. Това е била
водещата идея при разработката на този многофункционален макет от специалностите на ЦИТН.
Изследванията при различните режими на работата на системата ще доведат до
вземане на адекватни инженерни решения при разработката и управление на елементи от съвременното електрообзавеждане.
I. Основни елементи на макета
На обща подвижна рама с възможност за придвижване са монтирани асинхронен двигател и съвременен безчетков синхронен генератор. Двете електрически машини са свързани посредством палцов съединител със зъбен венец. Над двете машини са монтирани електрически табла.
Табло над асинхронния двигател съдържа:
Пакетен ключ-разединител, честотен инвертор на фирма Moeller, сигнални
лампи, бутони за пуск и стоп и други аксесоари.
Табло над синхронния генератор съдържа:
3 бр. Волтметри, 3бр. Амперметри, потенциометър, мрежов анализатор,
киловатметър, честотомер, лампов синхроноскоп, генераторен прекъсвач с моторен
механизъм, автоматични прекъсвачи, тоководещи ини и аксесоари.
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Фиг.1. Общ вид на макета

II. Изработка на макета
Посредством комбинацията „честотен инвертор-асинхронен двигател“ се имитира задвижване на синхронен двигател посредством различен първичен двигател.
Асинхронният двигател е със синхронна скорост 3000 об/мин, докато синхронният
генератор е с номинални обороти 1500 об/мин. Това налага развъртане на асинхронния двигател с честота около 25 Hz. Показана е честота 25,2 Hz, с цел изходната честота на СГ да бъде 50 Hz. Една от интересните възможности които предоставя макета
е включването на синхронния генератор за паралелна работа със захранващата мрежа. За целта е необходимо да има равенство на ефективните стойности на напреженията, еднаква форма на кривите на моментните големини на напреженията на мрежата и включвания генератор, равенство на честотите, съвпадение по фаза на напреженията,еднакъв фазов ред

Фиг. 2. Честотен инвертор на фирма Moeller
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Фиг. 3. Момент непосредствено преди включване в паралел

Фиг. 4. Равенство на честотите на мрежата и генератора
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Фиг. 5. Напрежения на генератора

След включването на генератора се пристъпва към натоварването му и разпределение на активните и реактивни товари. Синхронният генератор може да захранва
различни видове товари. Могат да бъдат изследвани пускови процеси на асинхронни
двигатели съизмерими по мощност с генератора и влиянието им върху напрежението
на генератора. Предвиден е асинхронен двигател с мощност 5,5 kW да натоварва
генератора. Този двигател ще се развърта по различни начини: директно, „звездатриъгълник“, със софтстартер, с честотен инвертор. Запис на тези процеси ще се
осъществява посредством мрежов анализатор на фирма SATEC. Този анализатор е
свързан с персонален компютър и чрез специализиран софтуер резултатите могат да
бъдат обработени и онагледени.

Фиг. 6. Натоварване на генератора
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Фиг. 7. Мрежов анализатор

Изводи
Макетът позволява да се правят упражнения по дисциплините:
 Електрически апарати
 Електрически машини
 Електроснабдяване
 Електрообзавеждане
 Електрозадвижване
 Енергийна ефективност на електротехнически системи
Интерес представляват и възможностите за изучаване на системите за възбуждане на СГ, както и векторния контрол на честотните инвертори, включително възможностите за отдаване на енергия в мрежата при паралелна работа на генератора.
Системата е насочена към практическото обучение на студентите.
Използвана литература
[1].
[2].
[3].

Автоматизирани корабни централи. Г. Масларов, Стено, Варна 2008 г.
https://satec.com/
https://www.schneiderelectric.com

40

ХIX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

ПОВИШАВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ
ЧРЕЗ ТРЕНИНГ ЗА ДЕЦА В СРЕДНОТО ДЕТСТВО
С ПОМОЩТА НА АРТ – ТЕРАПЕВТИЧНИ СРЕДСТВА
Гергана Ангелова Аврамова-Тодорова
Бургаски свободен университет

ENHANCING EMOTIONAL COMPETENCE THROUGH
TRAINING OF CHILDREN IN SECONDARY CHILDHOOD BY
USING ART - THERAPEUTIC FACILITIES
Gergana Angelova Avramova – Todorova
Burgas Free University
Abstract: One of the essential factors for individual differences is intelligence. An
increasing number of research links emotional intelligence with life success, the sense of
well-being and the happiness of people. This aims at developing ways and exercises to
develop emotional skills, especially in childhood and adolescence.
Key words: emotional intelligence, emotional skills, childhood and adolescence
В последните години психологията на личността търпи развитие, тъй като
качеството и количеството на изследванията в деференциалната психология се усъвършенстват. С помощта на поведенческата генетика и невропсихологията започват
все повече да се изясняват произхода и последиците от индивидуалните различия
[1, стр. 12].
Теоретични аспекти на проучваната тема
Като съществен фактор за ндивидуалните различия, интелигентността е била и
продължава да бъде обект на множество изследвания. Независимо, че в областта на
интелигентността съществува факторът g, обозначаващ общата умствена способност,
съществува и друго едно понятие, наречено емоционална интелигентност, което,
въпреки че няма еднозначна дефиниция, се свързва с идеята за „множествената интелигентност“, компетентност и други сродни понятия.
Обикновено се приема, че емоционалната интелигентност се състои от пет компонента:
o самопознание: което включва познанието на себе си и същността на емоциите;
o самоконтрол: който представлява способността да управляваме и контролираме собственото си емоционално състояние;
o мотивация: чиято същност е в способността да направляваме емоциите си,
за да постигаме определени цели;
o емпатия: която предполага възможността за определяне на емоциите на
другите;
o социални умения: които включват отношението към другите и влиянието
върху тях [2, стр. 44].
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Все още няма съгласие в научните среди, кои са основните фактори, които понятието емоционална интелигентност съдържа.
Основната база за разграничаване на понятието е свързана с определянето й или
като „способност“, или като „личностна черта“. Това разделяне в концепциите за понятието води и до различни подходи в процедурите, чрез които се измерва – тоест,
използват се както IQ тестове, така и личностни въпросници.
Съществуват и крайни тези, според които емоционалната интелигентност едва
ли някога ще може надеждно и валидно да се измери чрез обективен тест за способности, заради субективната природа на емоционалното преживяване.
Поради несъмнения факт, че личността и интелигентността се отразяват на резултатите на човек в образованието, здравето и работата и все по – нарастващия брой
на изследванията, които определят емоционалната интелигентност като важен фактор, който е от водещо значение за житейския успех, за усещането за благополучие и
щастие, е важно да се продължат опитите чрез нови измервания да се внесе допълнителна яснота по отношение на обхвата на понятието емоционална ителигентност.
Вземайки предвид изключителното значение на емоционалната интелигентност
в личностен, социален, психологически и педагогически аспект, си поставих за цел
разработването на „Тренинг за развиване на емоционална компетентност при деца в
средното детство – на 11 годишна възраст, с помощта на арт-терапевтични средства“.
От така поставената цел произтичат следните изследователски задачи:
o да се извърши входящо тестване на учениците с Въпросник за осъзнаване
на емоциите – Emotion Awareness Questionnaire 30 – C. Rieffe et al, 2007;
o да се повиши осъзнаване на преживяването на определена емоция;
o да се подобри идентифицирането и назоваването на дадена емоция и
отграничаването й от други;
o да се развие умението за разбиране на емоциите;
o за придобиване на посочените умения да се използват арт – терапевтични
практики;
o да се представят и анализират входящите и изходящите резултати от
Въпросник за осъзнаване на емоциите;
o да се отправят препоръки на база на получените резултати.
Значение на арт-терапевтичните техники в процеса на формиране на
емоционална компетентност
Способностите на хората да осъзнават емоциите си, докато те все още траят може да варира в доста широк спектър. Затова е и толкова необходимо състоянието на
самоосъзнатост, в смисъл на непрекъснато внимание на човек към вътрешното му
състояние. Самоосъзнатостта означава разбиране както на настроението, така и на
мислите по отношение на него. Осъзнаването на емоциите е основното умение, върху
което се изграждат и останалите умения, свързани с емоционалната компетентност.
В тази връзка, възможността на арт-терапевтичните техники като метод за себепознание, дават онова безопасно пространство, в което човек може да се почувства
едновременно защитен и инспириран да изследва собствените си чувства, емоции,
мисли и настроения. Те дават началото на един творчески процес, с помощта на който всеки да изпита чрез активното си участие определени вътрешни усещания, разкривайки истини както от собствения си свят, така и от света на другия, споделяйки
преживявванията си в група. Така човек може да почувства едновременно и вътрешната си реалност и чуждата, като изследва личния си образа и груповата идентичност.
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Арт-терапевтичните техники дават възможност, създавайки творби и въплъщавайки в тях определени изображения, да достигнем до онези послания от вътрешната
ни интуиция, които сме готови да разкрием в момента. По време на терапевтичната
работа се използва самия творчески процес като средство за достигане до подсъзнателните ни усещания и начин да се фокусираме върху себеоткриването, използвайки
активно личния си потенциал [3]. Както твърди Юнг, преживяването на изкуството е
основата на себепознанието.
Практически тренинг за развиване на емоционална компетентност
Темата на тренинга е: „Развиване на емоционална компетентност при деца в
средното детство – на 11 годишна възраст, с помощта на арт-терапевтични средства.
Темата е развита в 10 базови теми.
Всяка от базовите теми съдържа:
1. Анотация – кратка форма на представяне и мотивиране на темата;
2. Основни цели;
3. Задачи – определят алгоритъма на действие по конкретните теми;
4. Очаквания към участниците;
5. Представяне на канкретните теми;
6. Протоколиране на занятията, представени в темите/портфолио на занятията;
7. Обратна връзка на водещия – анкетна карта;
8. Библиографска справка;
9. Раздавателни материали.
Продължителността на обучението предвижда осем обучителни сесии, с времетраене от 40 минути, и две сесии за входно и изходно тестиране на участниците, с
времетраене от 40 минути.
Модулът е предназначен за ученици в средното детство – на 11 годишна
възраст.
Предпоставките, които налагат необходимостта от разработването на обучителния модул са съществуването на множество доказателства в полза на твърдението, че
емоционалната осъзнатост оказва значително влияние върху различни аспекти от живота на децата и юношите, а именно – менталното и психичното здраве, успешното
представяне по време на учебния процес, учебните постижения и социалния живот.
Има достатъчно индикации, които свързват емоционалната компетентност с житейския успех и чувството на щастие, което поражда необходимост от развиване на техники за нейното повишаване.
Основна цел на модула е развиване на емоционалната компетентност на участниците. Целта на тренинга отговаря на схемата SMART – тя е конкретна, измерима,
съгласувана, реалистична, определена във времето [4, стр. 93].
Задачите са насочени към повишаване на емоционалната осъзнатост на всеки
един участник с помощта на арт терапевтични средства.
Очакванията към участниците са да придобият умения, свързани с повишаване
на осъзнаването на базисните емоции, които изпитват.
Темите са представени в осем обучителни сесии, които представят по една от
осемте базисни емоции по модела на Плучик и две допълнителни сесии за въведение,
което включва и входящо тестиране, и заключение, което включва и изходящо тестиране.
Целта е участниците да бъдат запознати със същността на всяка една емоция, за
да се развие и повиши способността им да разграничават емоциите, които изпитват.
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Практическите дейности, които са предвидени, за да се развие тази способност в
участниците са арт терапевтични техники – рисуване, моделиране, ролеви игри,
приказкотерапия.
Акцентът е поставен върху практическите дейности, като в началото на всяка
сесия е представена кратка теоретична постановка, свързана с темата на обучението.
Теоретическата и практическата част могат да бъдат отнесени както към психологически, така и към образователни и социални тенденции.
Представяне на конкретните теми:
Тема 1
Въведение в мини – тренинга и входяща диагностика на емоционалната осъзнатост на деца в средно детство – на 11 годишна възраст.
Цел: Участниците да се запознаят с общата цел на обучението и да се проведе
входящ тест за установяване на общата емоционална осъзнатост на учениците.
Основни понятия: запознаване, Въпросник за осъзнаване на емоциите.
Методи: кратка встъпително запознаване, индивидуална работа.
Учебно-технически средства и материали: хартия А4, химикалки, маркери,
самозалепващи се цветни листчета и др.
Продължителност: 40 минути.
Теоретичен модел:
Практически дейности:
1. Въведение. Цел: Представяне на водещия. Време: 2 мин.
2. Представяне на заглавието на темата и целите на тренинга. Време: 3 мин.
3. Запознаване на водещия с участниците, както и на участниците един с друг
чрез игра. Време: 5 мин.
4. Въвеждане на правила за работа в групата. Време: 3 мин.
5. Очаквания на участниците. Време: 2 мин.
6. Мини презентация и игра: „Какво са емоциите и кои са базисните емоции?“.
Време: 3 мин.
7. Входяща диагностика – Въпросник за осъзнаване на емоциите. Време: 15
мин.
8. Приключване и обратна възка. Време: 2 мин.
Тема 2. Запознаване с базисната емоция радост
Цел: да се представи на кратко същността на емоцията радост, да се изследва
какво кара всеки човек да се чувства радостен.
Тема 3. Запознаване с базисната емоция тъга
Цел: да се представи на кратко същността на емоцията тъга, да се изследва
какво кара всеки човек да изпитва тъга.
Тема 4. Запознаване с базисната емоция гняв
Цел: да се представи на кратко същността на емоцията гняв, да се изследва
какво кара всеки човек да се чувства гневен.
Тема 5. Запознаване с базисната емоция страх
Цел: да се представи на кратко същността на емоцията страх, да се изследва
какво кара всеки човек да се страхува.
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Тема 6. Запознаване с базисната емоция антипатия
Цел: да се представи на кратко същността на емоцията антипатия, да се изследва какво кара всеки човек да изпитва антипатия.
Тема 7. Запознаване с базисната емоция доверие
Цел: да се представи на кратко същността на емоцията доверие, да се изследва
какво кара всеки човек да се довери.
Тема 8. Запознаване с базисната емоция очакване
Цел: да се представи на кратко същността на емоцията очакване, да се изследва
какво кара всеки човек да изпитва очакване.
Тема 9. Запознаване с базисната емоция изненада
Цел: да се представи на кракто същността на емоцията изненада, да се изследва
какво кара всеки човек да се изненада.
Тема 10. Приключване и обратна връзка. Изходящ тест
Цел: участниците в тренинга да споделят преживяванията си и да попълнят
отново въпросника за осъзнаване на емоциите.
Анализ на резултатите от входящото и изходящото тестиране на участниците в тренинга.
За целта на изследването е приложен въпросник върху група от 27 ученици на
възраст от 11 години. Въпросник за осъзнаване на емоциите е новосъздаден самооценъчен въпросник, апробиран от Панайот Рандев, 2016 и публикуван в „Наръчник за
Емоционална компетентност за прогимназиална степен 5-/8 клас [5, стр. 47]. Създаден е специално за деца и юноши, чиято цел е да установи „как децата осъзнават
собствените си емоции и емоциите на другите“. Въпросникът съдържа шест скали:
o диференциране на емоциите;
o вербално споделяне на емоциите;
o неприкриване на емоциите;
o телесни усещания;
o обръщане внимание на емоциите на другите;
o анализ на емоциите.
Въпросникът съдържа 30 айтема, които описват различни аспекти на емоционалното функциониране. Една част от айтемите са прави и една част обратни.
Респондантите са помолени да оценят до каква степен твърдението се отнася до тях
чрез скала от три степени, където 1 = не е вярно, 2 = понякога е вярно, 3 = вярно.
Резултатите от измерването са представени в следващите две таблици:
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Таблица 1. Входящо тестване
Номер
на
участника

Диференциране
на
емоциите

Вербално
споделяне

Неприкриване
на
емоциите

Телесни
усещания

Обръщане
Анализ
внимание
на
на емоциите емоциите
на
другите

Емоционална
осъзнатост

Средна
стойност
1

2.11

2.14

1.85

1.86

2.69

2.19

2.14

2.43

2.67

2.20

2.40

2.40

2.80

2.48

2

2.43

1.67

2.00

2.60

2.60

1.80

2.18

3

1.86

2.00

2.00

1.40

3.00

2.80

2.18

4

2.57

2.00

2.40

1.40

2.80

2.80

2.33

5

2.14

2.00

2.40

1.60

3.00

1.60

2.12

6

1.57

1.33

1.40

1.40

2.80

2.00

1.75

7

2.00

2.33

1.60

1.60

2.60

1.20

1.89

8

2.43

2.67

1.80

3.00

2.40

2.40

2.45

9

1.57

2.33

1.20

2.40

3.00

2.60

2.18

10

2.29

2.00

2.20

2.20

2.60

2.60

2.31

11

1.71

2.00

2.00

1.80

3.00

1.80

2.05

12

2.71

1.33

2.20

2.00

2.20

1.00

1.91

13

2.43

2.67

1.80

2.00

3.00

2.00

2.32

14

1.71

2.33

1.80

1.60

2.80

1.60

1.97

15

2.29

1.67

1.60

2.20

2.60

1.80

2.03

16

2.00

2.33

1.40

1.60

2.60

1.80

1.96

17

2.29

2.33

1.20

1.20

2.80

2.00

1.97

18

1.71

2.67

1.80

1.40

2.80

2.80

2.20

19

2.43

2.67

2.20

3.00

2.40

2.60

2.55

20

2.00

2.67

2.20

2.20

1.80

2.20

2.18

21

2.29

2.33

1.60

2.60

2.40

1.80

2.17

22

2.29

2.00

2.20

1.60

3.00

2.20

2.21

23

1.00

1.67

1.60

1.00

2.60

3.00

1.81

24

2.57

2.33

1.60

2.00

2.80

2.00

2.22

25

1.57

1.67

2.40

1.20

3.00

3.00

2.14

26

2.43

2.00

1.80

1.40

2.80

2.40

2.14

27

2.14

2.00

1.40

1.40

2.80

2.60

2.06
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Таблица 2 – изходящо тестване
Номер
на
участника

Диференциране
на
емоциите

Вербално
споделяне

Неприкриване
на
емоциите

Телесни
усещания

Обръщане Анализ
внимание
на
на емоциите емоциите
на
другите

Емоционална
осъзнатост

Средна
стойност
1

2.38

2.33

2.14

1.86

2.76

2.34

2.27

2.86

2.33

2.20

1.00

3.00

3.00

2.40

2

2.86

2.00

2.20

2.40

2.60

1.80

2.31

3

2.00

2.67

2.00

1.20

3.00

3.00

2.31

4

2.86

2.00

2.00

1.60

2.80

2.60

2.31

5

2.57

2.33

2.20

1.60

3.00

2.20

2.32

6

2.00

2.67

2.60

2.20

3.00

2.40

2.48

7

2.00

2.33

1.60

1.60

2.60

1.20

1.89

8

2.57

2.33

2.60

2.60

2.60

2.40

2.52

9

2.00

2.33

2.00

1.40

3.00

2.60

2.22

10

2.43

2.00

2.80

2.00

3.00

2.60

2.47

11

2.00

1.67

2.00

2.00

2.60

2.20

2.08

12

2.71

1.33

2.20

2.00

2.20

1.00

1.91

13

2.71

3.00

2.20

1.60

3.00

2.20

2.45

14

1.86

2.33

1.80

1.60

2.80

1.40

1.97

15

2.71

2.33

2.20

1.40

3.00

2.40

2.34

16

2.57

2.67

2.40

1.60

3.00

2.20

2.41

17

2.29

3.00

1.40

1.20

2.80

2.00

2.11

18

2.71

3.00

2.60

1.40

2.80

3.00

2.59

19

2.57

2.33

2.40

3.00

2.60

3.00

2.65

20

2.29

2.67

2.60

2.00

1.80

2.20

2.26

21

2.29

2.33

2.00

1.60

2.40

2.00

2.10

22

2.86

2.33

2.40

1.20

3.00

2.80

2.43

23

1.57

2.33

2.00

1.00

2.60

3.00

2.08

24

2.57

2.67

1.80

1.60

2.80

2.00

2.24

25

1.86

2.00

2.40

1.40

3.00

3.00

2.28

26

2.43

2.00

1.80

1.40

2.80

2.40

2.14

27

2.14

2.00

1.40

1.40

2.80

2.60

2.06
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От представените в двете таблици резултати е видно, че средната стойност на
емоционална осъзнатост на участниците, която е измерена на входящо ниво е 2.14 и
след проведения тренинг се покачва на 2.27. Това макар и леко повишение в
резултатите дава основание да се предположи, че емоционалната осъзнатост на учениците, по специално тези на 11 годишна възраст, може успешно да бъде повишена с
помощта на арт терапевтични средства. Предполага се, че колкото по-дълъг е периода на прилаганото обучение под формата на тренинг, толкова по-високи ще бъдат
отчетените резултати.
Заключение
Въпреки дебатите относно природата и обхвата на емоционалната интели-гентност, подкрепянето на емоционалното развитие на децата и юношите е особено важно за техния успех в училище, както и за живота им като възрастни. То е свързано с
отношенията им в семейството, приятелите, както и с доброто им психическо и физическо здраве. Затова е от такова значение да се създават и развиват добри практики
под формата на тренинги и други подходящи методики, които да целят развиването
на емоционалната компетентност при децата и юношите.
Литература:
1. Фърнам, Е, Индивидуалните различия на работното място, „Изток – Запад“, 2013,
стр. 12.
2. Гитуни, М., Емоционалната интелигентност, „Просвета – София“, 2003, стр. 44.
3. Дарли, С., Хийт, У., Практическо ръководство по експресивна арт терапия“,
Център за психосоциална подкрепа, София, 2013.
4. Алексиева, М., Митева, П., Изкуството да бъдем обучители, 2016, стр. 93.
5. Рандев, П., Емоционална компетентност за прогимназиална степен 5-/8 клас,
Наръчник на обучителя, АСЕПО, София, 2016, стр. 47.
Научен ръководител: доц. д-р Пепа Митева

48

ХIX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ДОГОВОРА ЗА ФРАНЧАЙЗИНГ
В МЕЖДУНАРОДНОТО ТЪРГОВСКО ПРАВО
Браян Даниелов Златев
Русенски университет „Ангел Кънчев“

ON SOME MATTERS OF THE FRANCHISE AGREEMENT IN THE
INTERNATIONAL TRADE LAW
Brian Danielov Zlatev
Abstract: The present report is aimed at acquainting its readers with the franchise
agreement. It is a legal document between the franchisor and the franchisee. The first
franchise systems have been established in the United States. Well-known companies such
as McDonald's, Coca-Cola, Subway are examples of this fast growing business model.
Although it has no regulation in the bulgarian legislation it plays an important role in
Bulgaria’s economic growth.
Key words: franchise agreement, franchisor, franchisee, regulation, legislation, business model
1. Възникване и развитие на договора за франчайзинг
Несъмнено всеки е чувал за „Макдоналдс“, „Кентъки Фрайд Чикън“, „Събуей“,
„Лукойл“, „Кока-Кола“, „Пица хът“ и други известни компании, но не всеки е запознат с начина на функциониране на въпросните сложни бизнес механизми, „облечени“
във формата на договор за франчайзинг. Този специфичен вид правоотношение
възниква още през XIX-ти век в САЩ, независимо, че терминът „франчайз“ произхожда от латинската дума „francise“.1 Още през 1900 г. американският фармацевт
Джон Пембъртън (създателят на Кока-Кола), предоставил на отделните предприятия
производството на световноизвестната напитка, заедно с добавен към нея сироп.
През 60-те години на XX-ти век започнало разпространението на франчайзинга и в
Западна Европа, като предимно намерило приложение в областта на хотелиерството,
ресторантьорството, търговията с козметика, бързото хранене и др.
В рамките на Правото на Европейския съюз, през 1986 година Съдът на справедливостта за пръв път се е произнесъл с решение във връзка с действителността на
договора за франчайзинг по дело „Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris
Irmgard Schigallis (1986)“ във връзка с отказа на франчайзополучателят да плати
възнаграждение на франчайзодателя. По силата на сключения договор Pronuptia de
Paris Irmgard Schigallis (франчайзополучателя) е разпространявал сватбени облекла
във ФРГ чрез своите магазинни мрежи в три региона: Хамбург, Олденбург и
Хановер. Той се е задължил да плаща възнаграждение в размер на 10 % от годишния
обем на продажбите, да осъществява реклама, като в рамките на едногодишния срок
след прекратяване на договора следва да не извършва конкурентна дейност спрямо
франачайзодателя.

1

Francise – отстъпка, привилегия.
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Последният е отстъпил правото да се използва търговската му марка Pronuptia
de Paris в посочените региони и се е задължил да не открива същите магазини в
други региони.
Основният въпрос, който е бил поставен пред съда, се е свеждал до следното:
дали договорът за франчайзинг е в синхрон с нормата на чл. 85 от Римския договор?
Тази разпоредба забранява ограничаване на конкуренцията, признавайки за недействителни съглашенията, които пряко или косвено фиксират цените или други търговски условия, ограничават или контролират производството, техническото развитие,
инвестициите или източниците на суровините. Съдът на Европейския съюз е признал
този договор за непротиворечащ на нормите на общностносто право. Клаузите в договора, ограничаващи осъществяване на конкурентната дейност в едногодишния период след прекратяването му, се явяват допустими и са необходими за развитието на
франчайзинга.
Днес договорът за франчайзинг се използва за осъществяване на търговската
дейност в множество държави, въпреки че само в някои от тях той се регулира нормативно.
2. Нормативно регулиране на договора за франчайзинг в чуждите законодателства. Международноправна уредба на франчайзинга
2.1. Уредба в чуждите правни системи
Безспорно, най-завършена и детайлна правна уредба на този вид правоотношения съществува в САЩ. Там институтът е уреден, както на федерално, така и на
щатско ниво. През 1979 г. Федералната търговска комисия (Federal Trade
Commission) на САЩ приема Правила относно изискванията за разкритие и
забраните, засягащи франчайзинга2, които подробно уреждат отношенията между
страните след стартирането на договора. Причината за тяхното приемане се свежда
до това, че Федералната комисия е установила лоши практики при сключването на
този вид договори, при които франчайзодателите укриват важни обстоятелства за
естеството на бизнеса, финансовото си състояние и др.
По отношение на останалите държави от англосаксонската правна система
(Обединеното кралство, Австралия, Канада, Нова Зеландия и ЮАР), следва да отбележим, че подходите им за регламентиране на франчайзинга се различават съществено. Обединеното кралство и Нова Зеландия не са приели отделни закони изцяло
посветени на франчайзинга, а страните са свободни да уредят отношенията си както
намерят за добре, стига това да не противоречи на повелителните норми на закона и
на добрите нрави. Режимът в Канада наподобява този в САЩ, с разликата, че липсва
уредба на национално ниво. Канадската конституция делегира правомощията в тази
област на провинциите, като в някои от тях са с установени изисквания за преддоговорно разкриване на информация. В Австралия франчайзингът е уреден само на национално ниво. Преддоговорното разкриване на информация е задължително, но
няма задължение за регистрация. През 2009 г. ЮАР приема Закон за защита на потребителите, в който са уредени както преддоговорното разкриване, така и договорните

2
Правила относно изискванията за разкритие и забраните засягащи франчайзинга са известни
още като Правило за франчайзинг (Franchise Rule). Законът е претърпял същестени промени
през 2007 и е влязъл в сила на 01.07.2008 г.;
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отношения.3 В рамките на Европейския съюз в осем държави-членки договорът за
франчайз се регулира самостоятелно от специален закон.4
Що касае българското законодателство – липсват специални разпоредби в
Търговския закон (ТЗ) и Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) уреждащи този
специфичен вид договор. Българската теория и практика го определя като ненаименован смесен договор или договор sui generis5 (единствен по рода си), тъй като
неговото съдържание и сключване не е установено със законови норми. Договорът за
франчайзинг се сключва на основание чл. 9 от ЗЗД, където е уреден принципът на
свободата на договаряне и има силата на закон за тези, които са го сключили (арг.
чл. 20а, ал. 1 от ЗЗД). Поради липсата на нормативното регулиране, българските
национални съдилища използват нормите, предназначени за други видове договори
при решаване на казуси, включващи франчайзинг.
2.2. Международноправна уредба на договора за франчайзинг
В международен аспект договорът за франчайзинг няма унификация. Европейският кодекс по етика относно франчайзинга, приет от Европейската асоциация по
франчайзинг (ЕАФ) определя този вид договор като система на маркетинг на стоки
и/или услуги и/или технологии, която се основава на тясно и непрекъснато сътрудничество между независими в правно и финансово отношение стопански субекти,
(франчайзодател и франчайзополучател). Сходна е дефиницията на действалият до
1 януари 2000 г. Регламент (ЕС) 4087/88, относно групово освобождаване от забрана на определени категории споразумения за франчайзинг. Съгласно определението:
„Франчайзингът е пакет от права на интелектуалната и индустриалната собственост, включващ търговски марки, търговски имена, отличителни знаци на магазини, промишлен дизайн, авторски права, ноу-хау или патенти, който следва да се използва за продажба на стоки или осигуряване на услуги на крайния потребител“.
Ръководство на UNIDROIT за международен франчайзинг
От значение за правното регулиране на договора за франчайзинг са и типовите
договори за франчайзинг, разработени от национални и международни франчайзингови съюзи. Предвид сложната структура на франчайзинга, през 1998 г. Международният институт за унификация на частното право (UNIDROIT) в Рим изработва
Ръководство на международните франчайзингови договори (Guide to International
Franchise Arrangements), посветено на международните споразумения за мастер
франчайзинг. То съдържа изключително ценни практически указания при договарянето и изработването на споразумения за мастер франчайзинг, които са в помощ на
научните работници и практиците. Според доц. д-р Венцислава Желязкова „ръководството представлява едно сполучливо съчетание между теория, анализ на правното регулиране, препоръки de lege ferenda, практически съвети за използване на
съществуващи правни възможности съгласно националните правни системи по
европейското право“.6
При мастер франчайзинга франчайзодателят предоставя на франчайзополучателя (вторичен франчайзодател) правото да предоставя франчайза на други фран3
Вж. Стефанова, Н. Поглед върху нормативната уредба на франчайзинговите отношения.
Сравнителноправен анализ;
4
Франция, Испания, Италия, Швеция, Белгия, Румъния, Естония и Литва
5
Вж. Пишона, П. Договорът за франчайзинг и неговото развитие, Списание „Ius Romanum”,
стр. 1;
6
Вж. Желязкова, В. Ръководство на UNIDROIT за международен франчайзинг. сп. Съвременно право, кн. 1/2002, с. 69.
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чайзополучатели на определена територия или пък самият той да използва правата.
При този вид вид договор обикновено съжителстват два договора, като в първия
(между основния и вторичния франчайзодател) имаме наличие на международен
елемент, а вторият е вътрешен (между вторичния франчайзодател и отделните местни франчайзополучатели).7 Най-често при този вид бизнес отношения не съществува
пряка връзка между основния франчайзодател и местните франчайзополучатели,
чиято липса отнема възможността на основния франчайзодател да осъществява
достатъчно ефективен контрол върху използването на неговата търговска марка,
както и охрана на правата на интелектуална собственост. Въпреки това е възможно
националното законодателство за защита правата на интелектуална собственост да
изисква наличието на такава връзка. Чрез мастер франчайзингът се предоставя възможност на основния франчайзодател да разшири своята дейност без да извършва
значителни финансови инвестиции. По този начин се избягват редица препятствия,
свързани с националните традиции, култура, икономически условия и законодателство.8 В практиката най-често вторичните франчайзодатели са стабилни и мощни
търговски дружества, като в определени случаи те могат да се окажат по-стабилни в
икономическо отношение дори от основните франчайзодатели.
Приложение в международната търговска практика намира и договорът за
гражданско дружество (joint venture), като вид правна форма на международен
франчайзинг. При него основният франчайзодател и неговият местен съконтрахент
създават гражданско дружество (неперсонифицирано), което сключва договор за мастер франчайзинг с основния франчайзодател и става вторичен франчайзодател.9
В ръководството на UNIDROIT са разгледани както вида и обема на предоставяните права, така и характеристиките на основните правни връзки между страните по
договора за мастер франчайзинг. Следва да отбележим, че договорът задължително
трябва да допуска възможността за преотстъпване на предоставените права на вторичните франчайзодатели. Ръководството обръща внимание и по отношение на сроковете, възможностите за тяхното подновяване, положителните страни и недостатъците на дългосрочното и краткосрочното договаряне.
В международната търговска практика често в договора се включват клаузи,
задължаващи вторичния франчайзодател да организира една или няколко „пилотни
операции“, с цел отчитане на местните условия, както и франчайзополучателите да
получат представа за начина на функциониране на системата. Следва да отбележим,
че вторичният франчайзодател е носител на основните задължения в приемащата
страна по спазването на националното законодателство за търговската марка и нейното законосъобразно и точно използване от крайните франчайзополучатели.10
Интересен е въпросът относно формите на отговорност за неизпълнение на договорните задължения на страните по франчайзинга. Възможно е третите лица да
търсят обезщетение от франчайзодателя за причинените вреди, настъпили в резултат
на действията на участниците по франчайзинговата верига. Такава отговорност е възможна да възникне само и единствено при наличие на договорна връзка между основния франчайзодател и другите участници в системата. Вторичният франчайзодател от своя страна е задължен да опазва правата и интересите на основния франчайзодател, както и по отношение функционирането на франчайзинговата система.

7

Желязкова, В. Ръководство на UNIDROIT за международен франчайзинг, пак там;
Вж. Желязкова, В. Ръководство на UNIDROIT за международен франчайзинг, с. 70, цит. съч.;
9
Пак там, стр. 70;
10
Пак там, стр. 71
8
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Ръководство на международните франчайзингови договори съдържа и редица
други ценни насоки и анализ на основните елементи на договора, които са от полза
както при провеждане на преговорите за сключване на договора, така и в хода на
неговото изпълнение.
3. Приложимото право към договора за франчайзинг
Наличието на международен елемент в договорното правоотношение, налага
прилагането на нормите на международното частно право на сезирания съд при наличие на спор между франчайзодателя и франчайзополучателя. След като сезираният
съд е установил своята компетентност по нормите на Регламент 1215/2012 г., той ще
се насочи към тълкновителните норми на Регламент № 593/2008 (Рим I), които чрез
съответния фактор на привързване, отпращат към правото на дадената държава.
Съгласно чл. 3, т. 1 от Регламента, страните по договора за франчайзинг могат
свободно да изберат своето приложимо право, като при наличие на автономия на
волята съдът ще следва да го приложи. Изборът може да бъде изричен или мълчалив.
При избора на приложимо право следва да бъдат преценени редица фактори: избор
на съд, преценка на съвкупността от норми с непосредствено действие, степента на
развитие на търговското право и защитата на интелектуалната собственост в съответната правна система. Следва да отбележим, че по отношение на приложимото право
към договора за мастер франчайзинг и договора между вторичния франчайзодател и
крайните франчайзополучатели обикновено е различно, макар да е желателно приложимото право да бъде едно и също.11
В случай, че франчайзодателят и франчайзополучателят не са избрали приложимото право, тогава ще се приложи колизионната норма на чл. 4, буква „д“ от
Регламент № 593/2008 (Рим I), която отпраща към правото на държавата, където е
обичайното местопребиваване на франчайзополучателя, като по-слабата страна в
правоотношението. В чл. 19, т. 1 е дадена автономна квалификация на понятието
„обичайно местоприбававане“. Следователно, ако франачайзополучателят е юридическо лице – това ще е централното му управление, а ако е физическо лице – основното място на стопанската дейност.
След като сезираният съд е установил кое ще е приложимото право към договора за франчайзинг, разпоредбата на чл. 12 от Регламент № 593/2008 (Рим I) посочва
неговия обхват. Т. е., то ще уреди тълкуването на договора, изпълнението,
неизпълнението, начините на погасяване на задълженията и недействителноста.
4. Обща характеристика и съдържание на договора за франчайзинг
Приема се в българската доктрина и от някои чуждестранни автори12, че договорът за франчайзинг е „дългосрочен, двустранен договор със смесен характер,
изразяващ се в отстъпване на правото да се използва „бизнес комплекс“ от страна на
франчайзодателя в полза на франчайзополучателя, срещу задължението последният
да изплаща определено възнаграждение, като договорът обединява взаимно свързани
и зависими елементи от други видове договори – лицензионния договор, договор за
предаване на ноу-хау, договор за услуга, а понякога и договора за продажба“.
Характеризирайки този вид търговски правоотношения, следва да се изтъкнат
основните характерни белези на договора за франчайзинг, а именно:
11

Вж. Желязкова, В. Ръководство на UNIDROIT за международен франчайзинг, с. 76, цит. съч.;
Вж. например Пиперкова, Л. Франчайзинг. Лизинг. Факторинг; Делова седмица, Годишно
приложение 1995, с. 16; Тынель, А., Функ, Я., Хвалей, В., Курс международного торгового
права, стр. 533, второе издание, Минск, 2000 г.;
12
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- търговска сделка, чиито страни (франчайзодателят и франчайзополучателят)
могат да бъдат само търговци;
- договорът за франчайзинг е консенсуален, тъй като за сключването му е достатъчно постигането на съгласие между страните, без да е необходимо извършването
на допълнително фактическо действие;
- договорът е двустранен, тъй като страните по него поемат взаимно насрещни
задължения;13
- възмезден договор, тъй като франчайзодателят отстъпва на франчайзополучателя правото да се използва „бизнес комплекс“ срещу парично възнаграждение;
- предметът на този договор е специфичен, за разлика от другите видове договори и включва система от знания и умения за осъществяване на търговска дейност,
включваща правата на интелектуална собственост – търговска марка, фирмено наименование, ноу – хау, а също така и авторски права, позволяващи по определен начин
да се произвеждат и продават стоки или да се оказват услуги на потребителите14;
- срочен договор;
Най-често франчайзодателят е търговец (предприемач), който е успял да развие
успешен бизнес, като по този начин му се предоставя възможност да повиши конкурентоспособността на своите стоки и услуги без да извършва значителни финансови
инвестиции. По силата на сключения договор за франчайзинг, освен отстъпването на
правата на интелектуалната собственост, той поема задължение да обучи франчайзополучателя така, че да може последният успешно да осъществява бизнеса си. Например обучение на маркетинг за осъществяването на продажбите, начина на рекламиране на продукцията на франчайзодателя, обучение за технологията на производството
на стока или предоставяне на услугата. Като пример можем да дадем производството
на хранителни продукти – франчайзодателят обучава персонала на франчайзополучателя за начина на приготвяне на храната, обработване на продуктите и тяхната
реализация на потребителите; за реда на осъществяване на търговската дейност
(счетоводство, данъчни отчети, инвертаризация) и др.; да предостави допълнителна
информация за деловия комплекс с оглед предприятието на франчайзополучателя да
бъде конкурентноспособно. Франчайзодателят има право да осъществява контрол
върху търговската дейност на насрещната страна по договора, което обстоятелство се
обяснява с факта, че потребителите възприемат двете страни по договора за франчайзинг като единен субект, затова стоките и услугите следва да бъдат идентични.
Контролът върху качеството на стоките се реализира посредством проверката на техническата и търговската документация.
Франчайзополучателят е самостоятелно юридическо лице и независим стопански субект, който действа от свое име, сключвайки търговски сделки. Бизнес отношенията му предоставят бърз достъп до знания и умения, за чиито самостоятелно придобиване би загубил значително време и средства. По този начин франчайзополучателите използват популярността на търговската марка, с цел по-бързо установяване на конкретния пазар. Основното задължение на франчайзополучателя е да
плати на франчайзодателя възнаграждение за предоставяния му франчайзингов пакет, което може да бъде еднократно плащане, разсрочено, фиксирани периодични
плащания или процент от реализираната печалба. Предвид факта, че невинаги контролът може да бъде достатъчно прецизен, някои франчайзодатели определят и ми13

Вж. проф. д-р Мария Павлова „Гражданско право – обща част”, стр. 460; Стефанов, Г., Основи на гражданското право, стр. 265, ВТ, 2007 г.;
14
В този смисъл Тынель, А., Функ, Я., Хвалей, В., Курс международного торгового права,
стр. 526- 527, цит. съч.;
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нимален праг на месечна такса. Например – страните могат да се договарят, че
франчайзополучателят дължи месечна франчайз такса от 7% от реализирания оборот,
но не по-малко от 1 000 лв.15 Освен това, задълженията могат да се свеждат до
конфеденциалността т.е. неразгласяване на търговската тайна; ограничаване на конкуренцията – недопустимост франчайзополучателят да осъществява търговската дейност на друга територия, непопадаща в обхвата на договора, забрана да упражнява
самостоятелна дейност, аналогична на тази, която попада в приложното поле на договора за франчайз.
Договорът се прекратява поради изтичане на срока, като се взима предвид, че
страните могат да сключат нов договор, ако това предвижда правото на съответната
държава, използвайки която опция счетат за най-изгодна за тях. Защото франчайзодателят е заинтересован да продължи търговското сътрудничество с предишния си
партньор, а насрещната страна, пък има интерес да запази търговската марка, позната
на потребителя.16 Правоотношението може да се прекрати и едностранно, в резултат
на волеизявление както на франчайзодателя – например при неизплащане на възнаграждение, нарушаване на правилата на конкуренцията, несъстоятелност на франчайзополучателя, неизпълнение на договорите условия и др., така и на франчайзополучателя – например ако насрещната страна е изгубила правата на интелектулната
собственост, не доставя стоките, не осъществява обучение, нарушава правилата на
конкуренцията.
5. De lege ferenda и заключение
От изложеното дотук, следва да се направи извода, че все още в международен
аспект липсва унификация на този вид договор, който, както бе установено, играе огромна роля за развитие на бизнеса. Липсата на специален закон (lex specialis) в българското законодателство, а и в редица други правни системи, допълнително
затруднява съдилищата при решаването на частноправни спорове с международен
елемент, чиито участници са франчайзодателя и франачйзополучателя. De lege ferenda
в България следва да бъде приет подобен нормативен акт, предвид комплексния
характер на този сложен бизнес модел, както и важното значение на договора за
франачайзинг. Целта на този закон е, не да обремени и оскъпи бизнеса, а да послужи
като превантивна мярка за бъдещи незаконосъобразни действия, да подпомогне
създаването на среда на доверие между участниците във франчайзинговите отношения.
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Abstract: Lean manufacturing technique is a set of tools and methodologies that aims for
the continuous elimination of wastes throughout the chain of production. This research
addresses the implementation of lean principles and tools in a small and medium scale
industry focusing on the molding and assembly line. The main target is to plan and test
several strategies to eliminate waste on the shop floor. A systematic approach was used for
the implementation of lean principles. This paper also describes the application of 5s and
Kaizen approach. The present and future states of two departments were constructed to
improve the relevant production process by looking for opportunities to eliminate wastes
and its sources and finally to improve the overall process flow. The implementation of lean
manufacturing has recognized to be effective and appropriate for allowing an
uninterrupted improvement process.
Introduction
„Lean manufacturing is an integrated socio-technical system, whose main objective is
to eliminate waste by concurrently reducing or minimizing supplier, customer, and internal
variability.
The main aim is to gratify the customer with the exact product quality, quantity, on
time delivery and lower prices at the shortest lead time. An efficient production system can
be achieved by a comprehensive approach to minimize wastes. This means eliminating over
production, high inventory, redundant movement of material, waiting and delays, over
processing, non-value added motion, high scrap and the need for rework. Hence, the
authors would like to advise intense brain storming and planning before any quality
improvement programs. In this way, the execution of lean philosophy is highly
recommended, so as to identify the areas generating waste thus, it further facilitates the
optimization of the operating conditions in a minimal investment.
In recent years, these techniques have been successfully applied to enhance the
quality and improvement in safety in the medical field. One of these techniques is kaizen,
which is the Japanese word for „good change.” The central tenant of kaizen is the quick
analysis of the small, manageable components of a problem and the rapid implementation
of a solution with ongoing, real-time reassessment. Kaizen adds an additional “human
element” that all stakeholders, not just management, must be involved in such change.
Because of the small size of the changes involved in a kaizen event and the inherent focus
on human factors and change management, a kaizen event can serve as good introduction to
continuous quality improvement for a radiology department (Knechtges et al. (2014)).
According to AlManei et al. (2017) Implementation of lean concept can be considered
as any other modification introduced to a company. Change is identified as the behavioral
shift of „the organization as a whole, from one being to another”. On the other hand
management of change has been recognized as “the process of constantly renovating an
organization’s direction, structure and abilities to serve the ever-changing needs of external
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and internal customers”. Kotter (1996) indicated that only 30% of all change programs
applied are successful. LaClai and Rao echoed Kotter’s(2002) research, indicating that 58%
of change initiatives fail to reach the expected return. Eaton presents even more
dramatically data, based on Carmeron Group survey in 1997, stating that 75% of the change
programs eventually fail. Therefore, it is not a surprise that there are not many studies on
lean manufacturing implementation failures, mainly since companies wish to protect and
not reveal their investments that failed. However, it is a common understanding that many
implementations do fail.
Literature Review
Understanding of lean manufacturing definition and its concept is attractive topic for
the researchers. Shah and Ward et al. (2003) studied the effects of three factors, plant size,
plant age, and unionization status, on the feasibility of implementing the key facets of lean
production systems. They were able to substantiate a strong support for the influence of
plant size on lean implementation. The results also indicate that lean implementation
contributes significantly to the operating performance of plants. Vinodh et al. (2010)
defined lean as a manufacturing paradigm which aims at continuous reduction of waste to
maximize flow. Singh et al. (2010) described lean as a manufacturing concept to reduce
waste. Alvarez et al. (2009) described it as a strategy, Pattanaik and Sharma (2008) defined
it as an applied methodology, as a set of principles and techniques that leads to operational
excellence and continuous process improvement through elimination of non-value added
activities. The main objective of lean production is to develop appropriate strategies to
eliminate waste by means of work-in progress (WIP), motion time, set-up time, lead time
and defects while considering the economic needs of the problem (Sahoo et al., 2008).
Martínez et al. (2014) one of the main challenges that companies embark upon Lean
initiatives are faced with its increased integration with their key suppliers and customers
(Pérez et al., 2010). This is why an analysis of Lean manufacturing should be addressed
from both company focus and a supply chain focus (Hines et al., 2004; Shah and Ward,
2007).
Indeed, factors such as motivation, communication, problem- solving and teamwork
with the cultural change, are vital for the success of LM (Hines et al., 2008). The workers in
Lean companies assume responsibilities that go beyond production tasks and the way that
they are compensated is based more on their abilities than on the number of operations that
they perform. Hence Lean has a progressive effect on workers’ attitudes (Womack and
Jones, 1996). As health and safety in the work environment is concerned, there seems to be
a consensus on Lean Manufacturing affording the ability to design workstations in
accordance with ergonomic standards, which improves workers’ work conditions.
However, Vinodh et al. (2011) call for a transition from 5S to 7S in order to include a wider
spectrum of issues relating to health, safety and sustainability.
Upadhye, et al. (2010) discusses the issues of MSMEs and presents a case to
demonstrate the improvements achieved in an Indian midsize auto component’s
manufacturing unit after the implementation of Learning Management System (LMS). The
study described major actions taken by the company to implement lean philosophy to
improve its efficiency and effectiveness. This study attempted to point out the various types
of wastages accumulated in a system. It also helped to understand various issues to
implement the LMS in a MSME. This study also emphasized the role of human resources
in the improvement process along with top management’s commitment and support.
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AlManei et al. (2017) The implementation of lean in Small and Medium Enterprises
(SMEs) are even more challenging. As indicated by Achanga et al., (2006) SMEs „require
that the implementation costs and the subsequent benefits of lean manufacturing adoption,
be projected upfront before they are able to commit”. In addition to this, SMEs compared to
large organizations have limited resources, and in many cases the leadership lacks the long
term commitment required.
Assessment of the degree of implementation of lean tools into the continuous process
industry and comparison to the discrete manufacturing. AlManei et.el (2017)used analytical
hierarchy process (AHP) for the paired comparison of the0 key elements (elimination of
waste, continuous improvement, zero defects, JIT deliveries, pull of raw materials,
multifunctional teams, decentralization, integration of functions and vertical information
systems) in 52 manufacturing companies. Their key finding was elimination of waste has
maximum impact and integration of functions and vertical information system having least
impact each whereas all other elements have in between.
The objective of JIT practices is to reduce and eliminate waste (Wu et al., 2009).
While originally focused on the production process inside the plant, JIT practices have been
extended throughout the supply chain to include the purchasing and selling linkages
(Claycomb et al., 1999; Gunasekaran, 1999 and Gonzalez-Benito et al., 2000). Information
plays an important role in maximizing the benefits of JIT implementation (Phan and
Matsui, 2010).
Jiménez et al. (2015) The research project developed has created an organization
culture of all resources in the practice laboratories. A working model was defined to create
a 5S structure and an implementation process has been established. With the 5S
methodology implementation, the school laboratories have become industrial laboratories;
they have been adapted to the conditions of security and organization that are usually found
in the metalworking industry.
Natural consequence of the introduction of the 5S methodology is the systematic risks
reduction. The concept ‘zero accidents and injuries’ becomes viable when the accident
prevention, risk identification and elimination is an integral part of the 5S program. To
ensure that all personnel involved in the 5S implementation are sensitive to safety in the
workplace, there is the possibility to extend the scope of the 5S methodology to one more
S – safety. A clean workplace, well-organized and with visual indications of risks, is a safe
workplace. The boards and labels installation allows workers to know at all times what the
potential risks are.
Machikita et al. (2016).This study investigates whether Kaizen (Japanese style of
continuous improvement) practices facilitate backward knowledge transfer to local
suppliers from their buyers (i.e., knowledge transfer from a buyer to its supplier). This
study also examines if a firm's buyer-transfer knowledge also promotes knowledge transfer
to its supplier. Empirical analyses provide evidence of the association of Kaizen activities
with backward knowledge transfer for process improvement but do not show the
association with backward knowledge transfer for buyer–supplier product co-design.
Backward knowledge transfer to a supplier stimulates backward knowledge transfer from
the supplier to its supplier for process improvement and product co-design. This study
examines the relationship between Kaizen activities on backward knowledge transfer from
buyers to their suppliers, on the assumption that Kaizen activities foster absorptive and
knowledge transfer capacities. This study also hypothesizes that backward knowledge
transfer fosters the supplier's knowledge-transfer capability, which induces backward
knowledge transfer to the supplier's supplier.
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Maarof & Mahmud (2016).This paper reviews some selected factors contributing to
the successful implementation of Kaizen and its challenges among small and medium
enterprises. The factors such as good communication between the top management and
their employees, clear corporate strategy, the presence of a Kaizen champion personnel in
the organization, good knowledge management and employees empowerment were found
to contribute to the successful implementation of Kaizen. The review also found that
resistance to change, failure to motivate employees, lack of understanding on companies’
strategic path and difficulties in managing continuous improvement itself formed some of
the challenges in implementing Kaizen. It appears some similarities exist between small
and medium enterprises, and large companies interm of the contributing factors in
implementing Kaizen.
Omogbai & Salonitis (2017) The dynamic analyses of 5S lean practices is not
common. The study also reveals some interesting relationships between 5S and other lean
practices and between 5S and system performance. He described a simulation-based
methodology that enables the systematic implementation, improvement and sustaining of
5S practices, while also improving throughput for a manufacturing system.
The SD model developed in the current article is useable in other situations as the
variables are generic, and are common to most types of manufacturing systems. It would be
worth researching its application within plants of different manufacturing system types and
in different levels of lean maturity. The methodology has initiated a case for investigating
multiple aspects of lean simultaneously, as well as investigating their short term dynamic
implications on the system. It would be worthwhile to investigate a wider range of lean
practices as well as their long-term dynamic effects.
Tortorella et al. (2017) aim to provide a framework in order to define the precise
practices and bundles that should be considered as pertained to Lean Supply Chain
Management (LSCM). Study provides a tool for managers to assess the state of LSCM in
their specific supply chain. They have developed scales that can be used by managers to
self-evaluate their progress in implementing LSCM.
Conceptual Model for the two departments
In this section, a conceptual model (A Gunasekaran et al. 2000) for quality
improvement of concerned two sections of company is presented. The model has been
based on the literature survey and on the presented case study experience.
Based on literature, it is realized that the concepts such as lean, 5S’s (set, sort,
standardized, shine and safety) and Quality improvement techniques based on management
activity are the main activity and methods that could be used to improve productivity.
These methods need primarily involvement of workers at each level. A conceptual model
(See Figure 1) shows the methods used for the two section of company to improve the
productivity, achieving quality by eliminating wastage or non-value adding activity. Lean
helps to eliminate the wastage and promote the teamwork in organizations. 5S provides a
safe and clean working environment that helps to minimize the non-value activity such as
to organize the materials in right place, tracking the availability of inventory and to check
the safety manuals for workers. The third strategy is quality improvement through activity
based management which focuses on finding the potentials areas for improvement in
company. This model has been applied to Minda Industry with the objective to improve the
quality of product and to increase the productivity.
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The study focuses on two different section of Minda industry, molding department
and assembly department. Minda industry is an auto industry situated in various parts of
India. The study has been conducted in its lightning division also known as UNO Minda.
The product of this industry are ammeters, Switches [ for 2 Wheelers as well as 4
Wheelers], Batteries, Lighting Division which includes Head Lamps, Tail Lamps,
Indicators, etc. for 2 wheelers, 4 wheelers and off-road vehicles like tractors, Horns,
Alternate Fuel Kit, Seat Belt, Air Filtration System, Body Sealing and Fuel Caps, Alloy
Wheels, Automatic Gear Shifters, Electronic Components, Blow Molding Components etc.
During the study it is observed that two departments of this company have been
facing some problems with regards to product quality and standards. For the improvement
of quality of the product Lean tools, Kaizen (Continuous improvement), 5S, assembly line
balancing etc. has been used. In this company most of jobs are done manually, so the work
force plays a key role in this company. The detail of case study performed in two section
has been explained in next section.
Molding section
This department mainly produces the automotive lamps as per the customer
requirement. The section of the company generally observing some kind of defects in
product. For the removal of defect Brainstorming session has been conducted among
workers in the molding department. Five-member team has been selected for brainstorming
section to identify the problems. Round Robin method has been used for brainstorming.
After the depth discussion 60 problems has been identified as the main cause for problem.
Among these problems only 8 problems are found as major problems, rest has been solved
through kaizen approach.
These problems are
1. Housing 5186.049 flash problem in hole.
2. Crane stone unbalance problem
3. Reflector 6165.601 flash and cracking problem in hole.
4. In series 5220 parts rejection is high.
5. Lamps rejections are more.
6. Base 6127/28-617 short filling problem.
7. Complete lens 6127/28 – 615 getting air bubble problem.
8. Extra mould movement problem.
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Assembly Section
The main problems facing by the workers is that the cycle time of the lamp assembly
process was not able to follow the takt time calculated as per customer demands. After the
proper observation of assembly process on the shop floor, muda or non-value added
activities were defined. These activities are the main reason for more cycle time and fatigue
of the worker as well. The main activities in this process are1. Higher cycle time of the process.
2. Reduced productivity of the workers.
3. More movement of materials.
4. Higher fatigue to the worker.
Research Methodology
The company has been facing various problems due to defects and delay in process of
concerned two sections. The most suitable way found out after discussion is to work on
continuous improvement in process. The method used in molding section is as follows:
1. Defining the problem
2. Analyzing the problem
3. Identifying the causes
4. Finding out the root cause
5. Data analysis
6. Developing solution
7. Foreseeing the possible resistance & identify remedies
8. Trial implementation & checking performance
9. Regular implementation
10. Follow up/ Review
All the related data are collected through unstructured interview with workers and
managers and through company profile. Based on literature survey and previous work done
by researcher a conceptual model for quality improvement has been suggested. The analysis
of this case study involves Bar graphs, cause and effect diagrams, pareto chart and
assembly line balancing. For the identification of problem brainstorming session has also
been done.
The identification methods focus to find out all unnecessary activities and to improve
the process. The new improved method has been developed to eliminate the unnecessary
activities, modification in arrangement and simplify the process. A quality improvement
program has been started on two concerned section of company (a pilot study), mainly all
the improvement done through kaizen or continuous improvement (CI). After that all
achieved benefits also has been described in next sections.
For the continuous improvement process generally requires changes in organizational
structure, proper planning for the resources, and a support from project team. The analysis
of company has been specific to each of the section of company examined as they have
different aims and problems.
The Case
Before the realization of problem, it was mandatory to monitor each process in
sections and records all its performance and results. This process follows two steps
1. Examination at the shop floor level how the workers are working.
2. To identify the real problems.
For the second steps target sheets also have been developed to record and analyze the
current performance of and also to identify the major sources of problems and defects.
These sheets were given during the activity based management and were filled by the team
member. The identification of bottleneck was done by direct observation of the process.
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Molding section
The study has started with the problem identification process. Brainstorming session
among the five-member team has been done and 60 problems has been identified. After the
critical analysis in shop floor level all problems have been classified into three 3 types.
Type A problems which are 31 in number can be solved by the minor improvement in
process.
Type B problems are 21 in number that also can be solved through quality
control approach. Remaining 8 problems are critical related to component quality. These
problems have already been defined previously.
1. Housing 5186.049 flash problem in hole.
2. Crane stone unbalance problem.
3. Reflector 6165.601 flash and cracking problem in hole.
4. In series 5220 parts rejection is high.
5. Lamps rejections are more.
6. Base 6127/28-617 short filling problem.
7. Complete lens 6127/28 – 615 getting air bubble problem.
8. Extra mold movement problem
After that the problems has been critically analyzed through nominal group technique
with the help of team member in the section. Milestone chart also have been developed
under the quality circle activity to check the progress. Flow chart for the molding process in
the section has also been given below.

Total product quantity for 3 months was 79566 and in for the same period total
rejection quantity of product was 3160. So in terms of Parts per million total production
was 167649 PPM and Average rejection was 41912/month.
Defect wise analysis has also been done for the product. Ten main defects are found
out in the rejected product. These are Short, Shrinkage, Flow Mark, Weld Line, Moisture,
Flash, Sticking, Hole Damage, Crack and Color Variation. Bar graph has been used for the
analysis of defect and it is found that color variation is the major defect for the rejection.
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Based on defect quantity and defects Pareto chart has also analyzed to select the
problems with high occurrence. After this, six defects have been selected for the major
cause and these are color variation, hole damage, crack, flow mark, weld line and short.
This process is followed by the cause and effect analysis i.e. Fish Bone diagram to
find out the probable cause for getting these defects. After the preparation and discussion
some major causes have been found out for each defects.
For color variation three causes has been given and these are- Master batch mixing
standards not proper, lot wise packing standard was different and each lot color founds
different.
For hole damage three causes has been found out and these are operator forgets slider
moving push and open, slider cut during power cut and slider button late push or late open.
For cracking main cause was small air went produces because air has not coming out
properly.
For flow mark four main probable cause has been identified and these are design of
runner gate is not as per requirement, sprue bush hole diameter has been found less, more
injection speed and hot runner temperature then required.
For weld line three probable causes has been given these are less hole diameter of
sprue bush, design of runner gate and low injection speed.
For short filling two probable causes are design of runner gate and hot runner
temperature is low than required.
Among these all probable cause seven major causes has been decided through route
cause analysis. These seven root causes are master batch mixing standards are not proper,
each lot color have been found different, sometimes operator forget slider moving button
push and open, Air not coming out properly, Runner gate design has not been designed as
the component requirement, Sprue bush hole diameter has been found less as per criteria
and Hot runner temperature has been found lower than requirement. All the counter
measure has been adopted immediately to eliminate the defects found in production. After
the proper adaption of counter measure defects 41912 ppm reduced to 8382 ppm. These
process help the company to achieve low rejection in production. These help to increase in
productivity up to average 11.8%. After modification in lens its productivity increased
from 70 no/hrs. to 75 no/hrs. and in base it increased from 75 no/hrs. to 100 no/hrs.
In terms of cost company saved Rs. 227604/year or 18,967/month. Besides that,
company is able to deliver the product faster than previously. So faster delivery due to
reduction in rejection. It helps to improve the safety of workers due to avoid use of blade
cutting. Through this process management has learnt problem solving tools and technique.
This study allows the management and workers to learn all quality control tools and
techniques. This process has been motivated all the team member towards their role of
work.
Some process has been standardized for the proper control in working process. These
modifications are
1. injection profile setting it is made as step wise injection speed setting.
2. Weight of insert molding part in which weight is standardized.
3. Chamfer in base slider slot has been increased from 0.5 mm to 2.0 mm.
4. Frequency of polishing in lens has been reduced from 10000 no. to 6000.
Assembly section
In this section main aim was to achieve reduction in cycle time so that the
productivity get increase. This helps the workers process be less fatigue and provide more
safety procedure and improve the quality of product.
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The aims and objectives of the present study are as follows: 1. To reduce production cost and improve productivity.
2. To determine number of feasible workstation.
3. To identify the location of bottleneck and eliminate them.
4. To determine machinery and equipment according to assembly mechanism.
5. To equally distribute the workloads among workmen to the assembly line.
6. To optimize the production functions through construction of mix form of
automation assembly and manual assembly.
7. To minimize the total amount of idle time and equivalently minimizing the
number of operators to do a given amount of work at a given assembly line
speed.
In this section the main problem was that the cycle time of lamp assembly process
was not following the takt time calculated as per customer demands. For this problem
deeply study and observation has been done at the shop floor level to analyze the assembly
process and to identify all non-value added activities. These activities are mainly
responsible for the increase in cycle time and fatigue of the worker and thus increasing the
lead time of tail lamp. These activities responsible to reduction in productivity of worker,
more cast of manufacturing and unnecessary movement of material.
These waste activities consume the resources as well as time of the organization and
add no value to the product for which customers are willing to play. Lean concept has been
used to eliminate these activities which are a major road block for smooth and continuous
assemble process. Kaizen is used in each step to smoothen each and every process of
assembly section. For the process to be standardized, safe and secure 5S has been used. For
the proper arrangement of machinery and setup activity based management has been used
with help of managers and workers.
The process of quality improvement in this section is started with the formation of
well-trained team. The main activity of this team is to calculate the cycle time and takt
time. This process consists of five steps. (Levinson, William A., and Raymond A. Rerick.
2002).
1. Study goal setting;
2. Experimental design;
3. Time data collection;
4. Data analysis;
5. Reporting.
In this section tail lamp assembly has been taken. Tail lamp is an accessory in
vehicles to provide stop signal in vehicles. Production of product was 12000 pieces per
months (480 pieces per day). Total working time was 7.50 hr. per day or 27000 in seconds.
Cycle time was 8*3600/480=60seconds or we can say that 8 hr. available time for working
per day. Takt time was calculated as 27000/480= 56.25 seconds.
Basic sequence for the assembly of tail lamp has given below Wire & bulb holder fitting at base
 Bulb and Nut fitting at base
 Lens & gasket fitting in base and continuity checking
 Set the wire and tight the cable tie
 Large gasket fitting & final checking & packing
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The entire study was followed by some steps. These steps are1. Formation of a team followed by training session.
2. Calculation of cycle time and takt time.
3. Recording of all value and non-value added activities.
4. Discussion with production engineer and operators for improvement.
5. Proposal of a new improved method.
6. Implementation.
7. Again calculation of Cycle time and talk time.
8. Standardization.
9. Continuous monitoring.
The origin of term Takt time is from German word Taktzeit, which means “rhythmic
time” or “keeping a beat”, similar to the ticking of a metronome or the movement of a
conductor’s baton. Takt Time is a key concept in lean manufacturing. It is the heartbeat of a
lean organization – matching actual production to customer demand.
Takt Time is the pace of production (e.g. manufacturing single part every 30 seconds)
that aligns production with customer demand. In other words, it is how fast you need to
manufacture product in order to fill your customer orders. Takt Time is calculated as: Takt
Time = Planned Production Time / Customer Demand.
Cycle time is the total time from the beginning to the end of the process in the
manufacturing cycle. Cycle time includes process time, during which a unit is acted upon to
bring it closer to an output, and delay time, during which a unit of work is spent waiting to
take the next action. Cycle time is the time that elapses from the beginning of an operation
until its completion- in other words, it is the processing time.

Process

Cycle time

Takt time

Waiting time

Wire & bulb holder fitting at base

59.63

56.25

3.38

Bulb and Nut fitting at base

59.76

56.25

3.51

Lens & gasket fitting in base and
continuity checking

59.93

56.25

3.68

Set the wire and tight the cable tie

59.19

56.25

2.94

Large gasket fitting & final checking
& packing

59.86

56.25

3.61

This table shows the scenario in the assembly section. In this table waiting time
signifies per unit lag of delivery of product to the customer. The main aim for this section
is to reduce the cycle time below the takt time, so that the product can deliver within the
scheduled time. The existing process shows that the total waiting time is equal to 17.12
seconds. For the reduction of cycle time identification of non-value added activity has to
be done. Identification of waste has done by plotting operation process chart sequentially.
After elimination of waste certain countermeasures can be required for scope of continuous
improvement. (Womack, James P., and Daniel T. Jones. 1997).
The study revealed some problems in the assembly line. After the analysis of
operation process chart, certain counter measure has been applied.
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The process starts with the identification of problem. After the critical analysis of
assembly process, six problems have been identified. The problems with their
countermeasure are given below 1. More time spent to fit the earth wire in bulb holder slot due to improper wire tip.
Countermeasure – Provide the earth wire with soldering at the tip.
2. Early film roll wrapping on continuity fixture.
Countermeasure – the continuity testing fixture and film roll cutting fixture kept
separated.
3. Cycle time was more to pack a lamp in poly bag and closing it with staple.
Countermeasure – poly bag is replaced by bin.
4. The operator had to lift nuts, nylock nut, bulb holder and bulb from the bin which
was approx. 1.5 feet away from operators working area, which enhances the time duration
and fatigue.
Countermeasure – small bin of nuts, nylock nuts fixed on fixture as well as bulb &
bulb holder’s bin
5. It is very difficult to tight and cut the cable tied manually.
Countermeasure – provided a cable tie cutter to tight and to cut the cable tie.
6. Ideal time was more during continuity testing.
Countermeasure – During continuity testing operator fit the gasket in base.
After the implementation of countermeasures.

Process

Cycle time

Takt time

Waiting time

Wire & bulb holder fitting at base

54.24

56.25

2.01

Bulb and Nut fitting at base

54.89

56.25

1.36

Lens & gasket fitting in base and
continuity checking

54.93

56.25

1.32

Set the wire and tight the cable tie

53.76

56.25

2.49

Large gasket fitting & final checking &
packing

54.52

56.25

1.73

By implementation of proposed modification in process we can observe that cycle
time has been reduced below the takt time which was main aim of for the concerned
section. In previous table waiting time observed was 17.12 seconds while after elimination
of waste and implementation with continuous improvement waiting time was reduced to
8.91 seconds. This create a float of 8.91 second in system. The cycle time has also been
reduced from 60 seconds to 55 seconds.
If we calculate the results in terms of percentage. Cycle time has been decreased by
8.33%.
Throughput time decreased by 8.33%.
Productivity increased by 8.33% (in before 12 pieces per person & after 13 pieces per
person. Line capacity increased by 9.97% (in before 491 pieces in one shift & after 540
pieces in one shift).
Line capacity with respect to cycle time increased by 8.88% (in before 450 pieces in
one shift & after 490 pieces in one shift).
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Results of the implementation of quality improvement strategies and methods
The outcomes from the implementation of improvement methods can be determined
through several ways. The introduction of the flute has lowered the rejection in production,
improved the quality of product, increase in productivity, faster delivery, reduction in cycle
time. They have provided a modified schedule to provide a quality product within a
stipulated time.
Regarding the moulding session, the only way to reduce the rejection was to analyze
the process thoroughly with the help of brainstorming session and drawing the bar graph,
cause and effect diagram. It is not an easy task to achieve a production without any defects.
These rejections due to defects cost to company and also responsible to degrade the quality
of product. Defect wise analysis has also been played a major a role to improve the process
by eliminating the waste. Pareto chart helps to find out the major responsible reasons for
defects. This all result a new improved method which leads to reduce the defects from
41912 ppm to 8382. Company saved the Rs. 18,967 /month. It enables the company to
provide faster delivery. The management supports the safety of worker also and has
implemented more precautionary procedure by avoiding use of blade cutting.
In assembly section the cycle time has been reduced below the talk time. The cycle
time has reduced from 60 seconds to 55 seconds. If we calculate the results in terms of
percentage. Cycle time has been decreased by 8.33%. Throughput time decreased by
8.33%. Productivity increased by 8.33% (in before 12 pieces per person & after 13 pieces
per person. Line capacity increased by 9.97% (in before 491 pieces in one shift & after 540
pieces in one shift).
Implementation issues in quality improvement
This section reviews the experience concerning the implementation of 5S, Lean and
activity based analysis.
 The brainstorming session for the identification of problems would be most
useful for the quality improvement program.
 Tools used for the analysis of defects such as bar graph, pareto chart, cause and
effect diagram and defect wise analysis are very easy to understand and is useful
to identify the non-value added activities and improvement methods as well.
 Time study for the calculation of cycle time provide the basic approach for
assembly line balancing. It helps to provide the delivery at right time and
smoothens the flow of product.
 Lean implementation starts with forming the well skilled team which will
followed by a training and education of workers with the commitment of
management.
 5S helps to standardize the process and provide a safe and well organized work
place for worker.
 Activity based implementation encourages the involvement of employees to
adopt the changes made for the improvement of quality of product.
Conclusion
In this study, an analysis was made of the quality and productivity of a company in
India. For this purpose, two section of the company has been chosen for the study. The
study shows the implementation of lean tools, 5S with the involvement of employees in
organization. It is noted that the problem observed are mainly operational. These are the
major lessons learned from the study,
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Implementing lean in organization results into elimination of non-value added
activities in process which lead to improve the quality of product.
By the use of process analysis management can analysis the bottleneck in
operations and also the dependency to the other department of organizations.
The practice of lean methodologies has been results in achievement of our goal of
productivity improvement by reducing cycle time.
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СИСТЕМА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ГЕНЕРИРАНЕ И РЕШАВАНE
НА ТЕСТОВЕ AMTESTR
Димитър Димитров Томов
Бургаски свободен университет

SYSTEM FOR CREATING, GENERATING AND SOLVING
OF TESTS AMTESTR
Dimitar Dimitrov Tomov
Burgas Free University
Abstract: The proposed system aims at helping both teachers and students to create, solve
and generate educational paper tests. The focus of the application is to enable automatic
paper test creation. The main issue that the proposed software system solves is the correct
and natural formatting of tests. The desktop application is created by using Java
Programming Language and Java Runtime Environment.
Key words: automatic creating, generating and solving tests, desktop application,
education
Въведение
Главната цел на разработката е създаване на софтуер за автоматично генериране
на писмени тестове, като под тест се разбира множество от въпроси, с няколко отговора, един или повече от които са верни. След проучване на вече съществуващи
софтуерни продукти се установи, че повечето от тях не генерират достатъчно ефикасно писмени тестове , като фокусът е върху електронната част при създаването на
тестове. Предложеното програмното решение е създадено с цел да подпомогне работата на преподаватели при създаване на уникални тестови варианти и на студентите
при подготвянето им за изпити.
В етапа на проектиране на програмата бяха избрани четири главни функционални задачи, които да бъдат изпълнени. Тези задачи са: „Създаване на тест“, „Редактиране на вече създаден тест“, „Генериране на PDF файл“ и „Електронно решаване на
тест“.
Идея и структура
Идеята за автоматизиране на процеса на създаване и решаване на тестове е осъществявана вече и съществуват програмни решения. В интернет се намират софтуерни решения, но повечето от тях работят правилно само срещу заплащане. Безплатните версии на програмите не са достатъчни за създаване на писмени тестове,
защото имат или много ограничения от към броя на въпроси и отговори или не
предлагат експортиране на създаден тест към PDF файл, който да е готов за
принтиране. Създадения софтуерен продукт е безплатна версия, която разполага с
четирите главни функции нужни за успешно генериране на тест, а именно: създаване
на тестови файл, редактиране на тестови файл, електронно решаване на тест, генери-
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ране на PDF файл. В момента на писането на този доклад успешно са разработени и
готови за използване три от тях. Стъпките за тях са показани на фигура 1.

Фиг. 1. Диаграма на стъпките на главните функции

Главните технологии за изработване на приложението са следните: java[3] –
програмен език, javafx – библиотека за интерфейсно програмиране, Apache
PDFBox[2] – библиотека за програмно създаване на PDF файлове. За улеснение на
потребителя е създаден удобен за използване интерфейс. Структурата на програмата
е разделена на четири части:
1. Интерфейс – съдържа класовете нужни за управление на интерфейса:
FileNewHandler, FileOpenHandler, TakeHandler, ExportHandler;
2. Помощни
класове
–
QuestionForm,
MarkForm,
AnswerForm,
DeleteAnswerHandler,
DeleteQuestionHandler,
Page,
PrintableLine,
PrintableLines, PrintableAnswer, PrintableQuestion;
3. Изчисления и данни – Test, Question, Answer, Mark, Randomizer;
4. Генериране и записване – PDFGenerator, PDFWriter.
На фигура 2 са показана класова диаграма на програмата. Някой от по важните
класове :
 Test – главният клас за създаване на тестови файл;
 Page – съдържа всичко свързано с формата на страница от PDF файла;
 Randomizer – използва алгоритъм за разбъркване на въпроси и отговори на
случаен принцип;
 PDFGenerator – генерира двата теста, от които на единия му са посочени
верните отговори;
 PDFWriter – записва страниците в един общ PDF файл.
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Фиг. 2. Структура на програмата визуализирана с UML диаграма

Интерфейс, алгоритми и резултат
Интерфейсът на програмата е създаден от четири различни на вид прозореца и
начина, по който ще изглежда се променя според зависимост операционната система
от която се използва. (фиг. 3,4,5,6)

Фиг. 3. Създаване на тест

Фиг. 4. Редактиране на тест

Фиг. 5. Оценяване и точкуване на тест
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В програмата са използвани няколко главни алгоритъма: за обработване на
данните, форматиране на PDF файла, генериране на нови варианти, интерфейсни
алгоритми.
Най-интересният от които е алгоритъма за форматиране на PDF файл. В него се
описва от къде да започне всяка една страница, какъв шрифт да се използва за
различните редове, колко да е разстоянието от ред до ред, след колко реда да
приключи една страница, след колко символа да приключи един ред, под алгоритъм
за преместване на думи на следващият ред и още други нужни детайли по форматирането на една страница.
Част от кода на алгоритъма за форматиране на PDF файл е показан на фигура 7.

Фиг. 7. Част от алгоритъма за форматиране на PDF

Главното подобрение на софтуерния продукт в сравнение с другите достъпни на
пазара е в форматирането на PDF файла. Теста се създава в две колони, което го
прави лесен и естествен за четене[1]. По този начин на една страница се събират
двоен брой въпроси и това води до спестяване на хартия. Друго подобрение е начина,
по който се означават верните въпроси в варианта за проверяване. Те са посочени
чрез удебеляване на шрифта вместо да се създава отделна бланка с номерата на
въпросите и буквите на верните отговори. Така проверката е по нагледна и улеснена
и в случай на използване на тестовете за самостоятелна подготовка, верните отговори
се запомнят по лесно при повторното им прочитане. Генериран тест с удебелени
отговори е показан на фигура 8.
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Фиг. 8. Генериран PDF файл

Заключение
Целта на разработката беше да се създаде приложен продукт, който да улеснява
работата при създаване и решаване на тестове. Резултатът е софтуер способен да
създава и редактира тестови файлове, както и да генерира готови за принтиране PDF
файлове. В бъдещето е възможно добавяне на функции като електронно решаване на
тестове и добавяне на формули или картинки към въпросите, което ще разшири
обхвата от предмети, за които е приложима програмата.
Използвана литература:
[1] Moira T., Formatting Text for Readability. Retrieved from
http://www.nea.org/tools/59177.htm, 2016
[2] The Apache Software Foundation PDFBox reactor 2.0.8 API Documentation. Retrieved
from https://pdfbox.apache.org/docs/2.0.8/javadocs/, 2018
[3] Herbert S., Java: The Complete Reference. 9th ed., Published by McGraw-Hill
Education, 2018
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ФЕЙСБУК ЗАВИСИМОСТТА
Персиана Калинова Иванова
Бургаски свободен университет

FACEBOOK ADDICTION
Persiana Kalinova Ivanova
Burgas Free University
Abstract: The paper addresses the issue of Facebook use and abuse, and how and why it
turns into addiction. Presented are the results of a survey conducted among 100 Facebook
users. The author maintains that too much time spent aimlessly on Facebook is the worst
possible investment.
Key words: Facebook, addiction, social media
Интересът ми към темата за Фейсбук зависимостта бе предизвикан от скорошни
изказвания на първия човек, заемал поста „Президент на Фейсбук“. В интервю за новинарския сайт Axios, Шон Паркър, обвинява популярната социална мрежа в
експлоатиране на човешката уязвимост. „Идеята зад разработката на приложението, а и на другите от този тип беше: как да направим така, че да обсебим възможно най-голяма част от времето и съзнанието ви?“[3] Той заявява, че участвалите в
създаването на Фейсбук, постигат идеята, като осигуряват „допамин в мозъка ви
всеки път, когато някой хареса или коментира нещо публикувано от вас – а това ще
ви накара да споделяте още и още в замяна на още харесвания и коментари“ [3].
Бившият президент на компанията споделя множеството си тревоги относно
влиянието на социалните мрежи и изразява съжалението си, че с работата си е
допринесъл за тяхната „власт“. Милиардерът добавя, че така хората влизат в един
безкраен кръг, от който излизане няма.
„Постарах се, подобно на хакер, да експлоатирам уязвимостта в човешката
психика. Аз, Марк Зукърбърг, Кевин Систром от Instagram – всички разбирахме това
напълно осъзнато. И въпреки това го направихме. [3]“ Според Паркър най-тревожното е, че „само Бог знае какво причиняваме в момента на мозъците на децата
ни“ [3].
Паркър не е първото известно име в технологичния свят, което изказва притеснение и разочарование от това, което е помогнал да се създаде. Лорън Брихтер, който
е дизайнерът, работил по създаването на механизма „дръпни надолу за рефреш“,
казва, че идеята е била да се вкара у хората усещане за така наречените слот машини
в казината, с които при всяко дръпване опресняваш машината и може би точно този
път ще спечелиш нещо страхотно. Брихтер казва, че по времето, когато е създавал
механизма, не е бил достатъчно зрял, за да осъзнава лошото му влияние, а днес съжалява за участието си в него.
Многобройните приложения и игри, които Фейсбуk предлага като: ферми, аквариуми, късметчета и др., изпълняват основната мисия на социалната мрежа – създаване на чувство за общност и сплотеност, т.е. помагат на хората да се почувстват желани участници в едно общество, въпреки че то е виртуално. Неудовлетворението в
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личен план нерядко кара човек да търси компенсация чрез виртуални контакти,
основани на илюзорни представи.
Влечението към Фейсбук до голяма степен се дължи на това, че предоставя лесен и бърз контакт с други хора. Като социални същества ние желаем да сме свързани
с другите, защото така не се чувстваме самотни. Но когато усещането за виртуална
свързаност измести потребността от реални контакти лице в лице с близки и приятели, това говори за откъсване от истинския живот.
Фейсбук се е превърнал в неотменна част от ежедневието на повечето от нас.
Споделянето на снимки и постове е станало толкова обичайно, че дори не се замисляме, когато го правим. За много хора преживяването не е пълно, ако не го споделят
с приятелите си в социалните мрежи. За някои хора дори готвенето не е същото, ако
не бъде надлежно документирано и споделено във Фейсбук.
Често пъти хората сядат пред монитора, за да вършат нещо важно, но преди да
усетят дори започват да проверяват стената си във Фейсбук. Така съществените ангажименти се отлагат и се пропускат крайни срокове поради компулсивното използване на тази социална медия.
Друг проблем с прекомерното използване на социалните мрежи идва от факта,
че много хора създават перфектен имидж чрез постовете и снимките си, който се
различава значително от истинската им същност. Много млади хора се сравняват с
тези нереалистични профили и това води до снижено самочувствие и тревожност.
Жените прекарват около 30% повече време във Фейсбук от мъжете и качват повече
постове за това как се чувстват. Най-активните потребители на Фейсбук изпитват пониско ниво на щастие и по-ниско удовлетворение от живота.
За да проверя доколко верни са тези твърдения, реших да направя кратка анкета
с мои приятели и познати във Фейсбук. Интервюираните бяха 100 души на възраст
между 18 и 30 години. Част от въпросите и техните отговори са представени тук.

По колко часа на ден
прекарвате във Фейсбук?
0‐1ч.
от 2 до 5ч
над 5ч.

80% казват, че на ден прекарват от 2 до 5 часа. Като се има предвид натовареното ни ежедневие, времето, прекарано в мрежата, е прекалено много. Разумно погледнато, то може да бъде използвано по по-ползотворен начин.
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Случвало ли ви се е
първото нещо,…
Винаги
Често
Рядко
Цели 52% си признават, че първото нещо, което правят сутрин, е да си проверят
стената във Фейсбук, а само 8%, отговарят с „Никога“. Денят на много хора започва
под влияние на видяното и казаното в социалната мрежа, което детерминира следващите им действия. Ако харесванията са малко или някой изглежда по-добре от тях на
снимките, самочувствието им се понижава и продуктивността на работа или в училище спада. Поражда се желание за себедоказване в мрежата, което налага отделяне на
още време за публикуване на снимки и постове.

Планирате ли предстоящите
си публикации?
Винаги
Често
Рядко
Никога
Най-висок процент хора (40%) си признават, че често отделят време в размисли
за това, как ще изглежда предстоящата им публикация. Не е нисък и процентът на
хора, които са заявили, че винаги планират своите публикации. Това доказва, че
съзнанието им е обсебено от социалната мрежа, дори преди самото публикуване на
желаната снимка или пост.
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Как ви кара да се чувствате
липсата на достъп до
социалните мрежи?

Чувствам се някак
непълноценно
Чувствам се объркан/а,
изнервен/а
Чувствам се добре, по‐
концентриран/а съм

Отговорът на този въпрос дава възможност да видим как се отразява липсата на
социални мрежи на настроението и функционирането на хората, които са анкетирани.
41% заявяват, че се чувстват по-концентрирани без достъпа до социалната мрежа, но
процентът на потребителите, които изпитват сериозен дискомфорт никак не е малък
и говори за сериозна зависимост.

Колко най‐много време
мислите, че можете без
Фейсбук? Няколко часа
Един ден

Едва 18% от хората казват, че могат да издържат без Фейсбук няколко дни. 20%
си признават, че не могат без достъп до Фейсбук. 28% могат да съществуват само
един ден, откъснати от мрежата, а цели 34% издържат едва няколко часа без достъп.
Отговорите, дадени от респондентите, повдигат въпроса: Зависими ли сме от
Фейсбук? Много специалисти в тази област казват, че има зависимост, но е трудно да
се признае за такава, поради нагласите на обществото към подобен модел на поведение и липсата на директна финансова загуба, както е при хазартната зависимост.
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Добрата новина е, че като психична зависимост, Фейсбук зависимостта може и
да се лекува като такава. Първото предизвикателство при този проблем е той да бъде
идентифициран. Признаците, които и сами можем да открием според Георгиева [1] са
следните:
1. Събуждаме се и първото нещо, което правим, е да проверим стената си във
Фейсбук. И това е последното нещо, което правим вечер.
2. В свободното си време обмисляме с каква нова публикация да изненадаме
приятелите си.
3. Срещите навън стават все по-редки, обажданията също, като предпочитаният
начин за комуникация с близките и приятелите ни е чрез чатовете на социалните мрежи.
4. Всеки ден публикуваме снимки или постове.
5. Изнервя ни липсата на достъп до социалните мрежи.
А какво можем да направим, за да се „освободим“ от тази зависимост?
1. Да се запитаме какво точно правим във Фейсбук.
Дали това, което правим, е конструктивно от лична и професионална гледна
точка? Вместо просто да влизаме във Фейсбук и да „попадаме“ под неговата магия,
трябва да се опитаме съзнателно да определим какво наистина търсим там.
2. Да направим Фейсбук по-малко привлекателен.
Много хора ще се запитат „Как да стане това?“ Отговорът е лесен: Като направим реалния ни живот по-привлекателен и заменим виртуалните приятелства и контакти с реални.
3. Да внимаваме със състезанието „Кой има най-много приятели?“.
Като се има предвид, че Фейсбук почти ни принуждава да добавяме нови приятели, ако сме уязвими и търсим количество вместо качество, ако се възстановяваме
от друга зависимост или сме емоционално наранени, тогава Фейсбук може да бъде
опасен за нас. Той може да усили усещането ни за самота, ако прекарваме по-голяма
част от времето си във Фейсбук, вместо да бъдем с реални хора.
4. Да заменим израза „Ще ти пиша по-късно“.
Ако използваме този израз твърде често, можем да се опитаме следващия път
да го заменим с „Ще се видим по-късно“ или „Ще ти се обадя по-късно“.
Очевидно е, че Фейсбук зависимостта е трудна за определяне като такава, поради липсата на директна финансова загуба, но всъщност, използвайки Фейсбук, ние
правим най-лошата инвестиция. Времето е най-ценната валута, с която разполагаме.
Когато инвестираме времето си във Фейсбук, е все едно да инвестираме пари в
губещи акции. Единственото сигурно нещо е, че губим време, което никога не можем
да си върнем.
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ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТИТУТА НА ПОГАСИТЕЛНАТА
ДАВНОСТ В ДАНЪЧНОТО ПРАВО
Стиляна Чавдарова Русева, Лиляна Янкова Славова
Бургаски свободен университет

IMPLEMENTATION OF THE INSTITUTE OF AWARENESS IN
TAX LAW
Stilyana Chavdarova Ruseva, Lilyana Yankova Slavova
Burgas Free University
Abstract: The report is devoted to institute of extinctive prescription, as it don’t claim to
comprehensiveness. Especially it take notice of extinctive prescription regulated in Tax
insurance procedure Code. The interpretation practice of High administrative court is also
analysed to the question about extinctive prescription.
Key words: Tax insurance procedure code; High administrative court; Extinctive
prescription.
Данъчните задължения и тяхното погасяване е тема, която вълнува почти всеки
данъчен субект, тъй като повечето от тях са попадали в ролята на длъжник на държавата или общините. Данъчните задължения възникват по силата на съответния материален данъчен закон. Определянето на данъчния дълг става посредством установителни (декларативни) актове, от страна на администрацията или от самия задължен
субект, чрез подаване на данъчна декларация. Тези актове не конституират данъчно
вземане, те го установяват такова каквото е към момента на възникването му, отчитайки безпристрастно всички факти и обстоятелства от значение за правата, задълженията и отговорността на задължените лица.
Погасителната давност за данъчни задължения е уредена в чл. 171-173 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Приема се, че давността е институт на материалното право, въпреки че в данъчното право тя е уредена в процесуален закон. Това е един от способите за погасяване на данъчни задължения, при
които не е налице постъпване на средства в бюджета. Правната същност на погасителната давност се изразява в това, че след изтичане на законно установения срок, за
носителят на вземането се прекратява възможността да се удовлетвори по принудителен начин от своя длъжник. Съгласно общата норма на чл. 171, ал. 1 ДОПК публичните вземания, каквито са и вземанията за данъци, се погасяват с изтичането на 5годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през
която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден
по- кратък срок. Съгласно чл.171 ал.2 ДОПК с изтичането на 10-годишен давностен
срок, считано от 1 януари на гадината, следваща година, през която е следвало да се
плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо
от спирането или прекъсването на давността. Давностният срок може да бъде спиран
или прекъсван в посочените в чл. 172 от ДОПК случаи.
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Началният срок, от които започва да тече погасителната давност в данъчното
право, е 1 януари на годината, следващата година, през която е следвало да се плати
публичното задължения, за разлика от началния срок за погасяване на граждански задължения, където съгласно чл.114, ал. 1 ЗЗД общото правило е, че давността е започнала да тече от деня, в който задължението е станало изискуемо.
Преди да разгледаме института на погасителната давност в данъчното право,
може би е добре да се запознаем със същността на ревизионният акт. „С данъчния
ревизионен акт се определят, изменят или прихващат данъчните задължения, както и
се възстановяват внесени суми, данъци и резултати за данъчен период, подлежащи на
възстановяване, когато това е предвидено в закон“. Ревизионният акт трябва да се издаде при особени условия и да притежава определено съдържание, различно от това
на другите данъчни актове. Ревизионните актове са вид индивидуални административни актове Специфичното тук е, че реално не се създават нови права или задължения, а се признават вече съществуващи такива, които са възникнали преди тяхното
признаване, което определя декларативния им характер.
Този извод се прави и от определението, което законодателят е въвел за ревизия. Според чл. 110 ал. 2 от ДОПК „Ревизията е съвкупност от действия на органите
по приходите, насочени към установяване на задължения за данъци и за задължителни осигурителни вноски“, т.е. тя е последващ способ за контрол и специфичен административен акт, които не може да има друга правна същност. Друг важен момент е,
че данъчният акт прави задължението ликвидно. Прави го изискуемо, тъй като вече
беше пояснено, че с ревизията не се създават задължения, а се установяват вече
съществуващи такива. Задълженията за данъчни и осигурителни вноски са изискуеми
след изтичане на срока за доброволно плащане (14 дни). Въпреки възможността за
административно и съдебно обжалване на акта, самото обжалване не спира изпълнението.
Данъчното задължение става изискуемо:
 с изтичане на срока за доброволно плащане, който е различен за отделните
видове данъци, за задължения за данък върху дохода на физически лица е например
30 април на следващата година;
 когато е установено с акт, след изтичане на 14 дни от връчването му, ако с
акта се установяват други размери и видове задължения различни от декларираните
и/или платените от данъчнозадълженото лице, тъй като обжалването на ревизионният
акт не спира неговото изпълнение;
Когато данъчното задължение се определя след изтичането на финансовата година, срокът за плащането му е предвиден за следващата година, а годината, от която
ще започне да тече давността ще бъде втората след възникването на задължението.
Например: данък върху дохода, получен от договор за консултация от едно на друго
физическо лице през ноември 2015 г., се плаща през 2016 г., като давностният срок
тече от 1януари на 2017 г. до 2021 г. Не такова е положението при данъците, които се
плащат за годината в която възниква задължението. Такива са например данъците по
Закона за местните данъци и такси. Данъкът за недвижим имот през 2015 г., подлежи
на плащане през същата година, затова давността тече от 1 януари 2016 г. до края на
2020 г.
Не трябва обаче да пропускаме, че правилата за началния и крайния момент на
погасителната давност, приложими в гражданското право, намират приложение и в
отделни хипотези уредени в данъчноправни норми. Да вземем за пример чл.37, ал.1,
т.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане непризнатите за данъчни цели
разходи от отписване на вземания се признават най-рано в годината, в която е изтекла давността за тях. В този случай става дума за вземания на едно търговско дру81
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жество спрямо друго и тези правоотношения са търговски. Затова погасителната
давност се прилага така, както е уредена. Отписването на вземането, което едно дружество има към друго има значение за формиране на данъчна временна разлика, но
това е допълнителен ефект от търговско правните отношения между двете дружества.
Затова правилата за отписване на вземането от кредитора, като несъбираемо, поради
изтичане на давностния срок са различни от правилата за погасяване на корпоративния данък, който ще бъде определен въз основа на данъчния финансов резултат, при
чието определяне се взима предвид и отписаното вземане.
В данъчното право също са предвидени възможности за спиране и прекратяване
на давността, като хипотезите са различни от тези в гражданското право, поради
характера на данъка, като вид публично задължение, свързано с начина по който се
установява.
Давността спира:
 когато е започнало производство по установяване на публичното вземане-до
издаване на акта, но за не повече от една година.
 Когато изпълнението на акта, с който е установено вземането, бъде спряноза срока на спирането.
 Когато е дадено разрешение за разсрочване или отсрочване на плащането-за
срока на разсрочване или отсрочването.
 Когато актът с който е определено задължението се обжалва.
 С налагането на обезпечителни мерки. Видовете обезпечителни мерки са
изрично изброени в чл. 198, ал.1 от ДОПК и това са: възбрана върху недвижим имот
или кораб; запор на движими вещи и вземания на длъжника; запор на сметките на
длъжника; запор на стоките в оборот на длъжника. Обезпечителните мерки се налагат с постановление на публичния изпълнител.
 Когато е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи
установяването или събирането на публичното задължение. Наказателното производство се образува с постановление на прокурора, а погасителната давност относно
данъчни задължение спира по силата на закона без да е необходим изричен акт на
прокурора или данъчния орган. Давността за данъчни задължения спира, когато
предмет на наказателното производство са данъчни престъпления по чл. 255 и
чл. 255а от Наказателния кодекс – избягване установяване или плащане на данъчни
задължения в големи и особено големи размери.
Телефонните обаждания и писмата за напомняне от данъчната администрация
не спират давността.
Правното действие на спирането на давността се изразява в следното. Изтеклият
давностен срок до спирането на някое основанията, посочените в чл.172, ал.1 от
ДОПК запазва своето значение и след отпадане на предвидения в закона ЮФ, започва да тече отново, т.е. тук е налице т.нар. „безвремие“.
Давността се прекъсва:
 с издаването на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. Ако актът за установяване
бъде отменен давността не се смята за прекъсната
 от прекъсването на давността, започва да тече нова давност.
Една от особеностите на погасителната давност в данъчното право е, че съгласно чл. 171 ал. 2 от ДОПК, абсолютния 10г. срок може да бъде спиран или прекъсван
когато:
 задължението е отсрочено;
 задължението е разсрочено;
 изпълнението е спряно по искане на длъжника.
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Интересен е въпросът прекъсва ли давността с подаването на данъчна декларация?
В правната литература са поддържани редица мнения за същността на данъчната декларация. Най-често тя е определяна, като частен писмен документ, по утвърден образец, с който данъчен субект декларира определено данъчно задължение.
Чл.172, ал.2 ДОПК изчерпателно посочва основанията за прекъсване на давността – издаването на акта за установяване на публичното вземане или предприемането на действия по принудително изпълнение, което означава, че действащата към
момента нормативна уредба не допуска тази възможност. В подкрепа на това е текста
на чл. 104 ал. 3 ДОПК, съгласно който:
„Коригиращи декларации за задължителни осигурителни вноски могат да се
подават и след изтичане на законоустановения срок за подаване.“
Погасителната давност трябва да се различава от преклузивния срок по чл.109
ДОПК. Съгласно ал.1 на чл.109 ДОПК не се образува производство за установяване
на задължения за данъци, когато са изтекли 5 г. от изтичането на годината, в която е
подадена декларация или е следвало да бъде подадена декларация, или от изтичането
на годината, в която са постъпили данни от трети лица и организации, в случаите
когато не е предвидено подаването на декларация. Преклузивния срок не спира и не
прекъсва по правилата предвидени за давностния. Срокът по чл.109 ал.1 ДОПК не
тече, когато е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването на данъчните задължения. Основната разлика е в правната им същност – с
изтичане на срока по 109 ДОПК, държавата/общината губи правомощието си да образува производство за установяване на данъчно задължение.
Съгласно чл.183, ал.5 т.3 ДОПК отсрочване или разсрочване не се разрешава за
задължения по Закона за данък върху добавената стойност и по Закона за акцизите, с
изключение на задълженията по влязъл в сила ревизионен акт. Подобен и текстът на
чл.187а, ал.4. т.3 ДОПК, който обаче не визира задължения за Закона за акцизите.
Затова при задължения за ДДС и акцизи отсрочването и разсрочването водят до спиране на срока на абсолютната погасителна давност, само ако ревизионният акт, с
който са установени тези задължения е влязъл във сила.
С изтичането на давностния срок се погасява главницата, с погасяване на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания, макар
давността за тях да не е изтекла. Следователно лихвите се считат за погасени, щом
като е изтекъл давностния срок по отношение на главницата.
Досега в административната и съдебна практика се приемаше, че данъчнозадълженото лице трябва да се позове на изтекла давност, като направи възражение. Няма
законова пречка възражението за изтекла погасителна давност да се направи в съдебното производство, както и няма пречка съдът да се произнесе по това възражение,
тъй като той взима предвид и настъпилите след предявяването на жалбата факти,
който са от значение за спорното право.
Според проф.д-р Ганета Минкова в данъчното право погасителната давност
трябва да се прилага служебно от органите по приходите. Като аргумент посочва
текста на чл.5 от ДОПК, уреждащ принципа на служебното начало, който се проявява
с много по-голяма сила в данъчноосигурителния процес. Съгласно този текст органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни служебно, когато няма искане
от заинтересованите лица да изясняват фактите и обстоятелствата от значение за
установяване и събиране на публичните вземания, включително за прилагането на
определените в закона облекчения. Според проф. д-р Минкова: „изтичането на давностния срок представлява факт, който подлежи на установяване от органите по приходите, в процеса на ревизия и при спазване на принципа на служебното начало. Тези
органи не трябва да издават ревизионен акт, дори и да не е направено възражение от
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данъчнозадълженото лице“. Това има и практическо значение за процесуалната
икономия, тъй като би спестило последващи производства по административно и
съдебно обжалване. Този текст може да се разглежда като специален спрямо общия
принцип на чл.5 ДОПК и поради това намира приложение. Същевременно ДОПК не
съдържа норми, които могат да решат редица възникващи процесуални въпроси. В
началото на 2016 г. нещата се промениха в посоката, в която проф. Минкова е
считала за по-правилна в данъчното право. Съгласно новата ал.2 на чл. 173 ДОПК, в
сила от 2015г., вземанията се отписват служебно с изтичане на 10-годишната
абсолютна давност, като това е на практика служебно прилагане на института на
погасителната давност.
В тази връзка ще се запознаем с ТР №3 от 03 юли 2014 г.
Глобата и имуществената санкция
В чл. 83, ал. 1 ЗАНН е предвидено налагането на имуществена санкция в случаите на обективна отговорност, докато административните наказания са регламентирани в чл. 13 ЗАНН и това са: обществено порицание, глоба и временно лишаване
от право да се упражнява определена професия или дейност.
Между глобата и имуществената санкция съществува прилика поради техния
паричен характер, като от гледна точка на принудителното изпълнение те се разглеждат като публични вземания съгласно чл. 162, ал. 2, т. 5 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс (ДОПК).
Поради близостта на глобата и имуществената санкция и общото им включване
в чл. 162 ДОПК, в практиката са възникнали спорове относно давностните срокове и
начисляването на лихва, във връзка с които Върховният административен съд се е
произнесъл с Тълкувателно решение (ТР) № 3 от 2014 г. на ВАС.
Единият спорен въпрос е относно възможността спрямо имуществените санкции да се приложи давностният срок за глобите по чл. 82, ал. 1, б. „а“ ЗАНН, който е
двугодишен и е по-кратък, в сравнение с петгодишния давностен срок по чл. 171
ДОПК.
Върховният административен съд приема в ТР № 3 от 2014 г., че спрямо имуществената санкция не може да се приложи по аналогия текстът на
чл. 82, ал. 1, б. „а“ ЗАНН, защото не е налице непълнота в правната уредба.
За имуществените санкции се прилага срокът по чл. 171 ДОПК, поради което
давността в случая е петгодишна.
Другият спорен въпрос е относно невъзможността да се начислява лихва върху
имуществените санкции по аналогия на чл. 175, ал. 3 ДОПК, където се посочва, че
лихви върху глоби не се начисляват. Върховният административен съд отново приема, че този текст не е приложим към имуществените санкции, върху които се начисляват лихви като при останалите публични вземания, за които не е изрично уредено
обратното.
По този начин с ТР № 3 от 2014 г. ВАС разграничава глобите и имуществените
санкции, като посочва, че текстовете, които визират глобите, не се прилагат по аналогия спрямо имуществените санкции.
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МОДЕЛЪТ УПСАЛА И СТРАТЕГИЯТА НА ИКЕА ЗА ПРОНИКВАНЕ
НА ВЪНШЕН ПАЗАР
Даниел Николаев Тенев
Станислав Тодоров Илиев
Бургаски свободен университет
1. Цел на изследването:
• Да се проучи опитът на фирма „Икеа“ на международния пазар
• Да се установи съответствие с теоретични модели на международна дейност
и ПЧИ
2. Хипотеза на изследването:
При проникване на външен пазар фирма Икеа следва модела „Упсала“ на шведската школа.
3. Методи на изследване:
• Кабинетно изследване (Деск рисърч): проучване на данни от компанията и
литературата по темата
Моделът Упсала
Популярният модел Упсала (Uppsala) e разработен от шведската школа в лицето
на Йохансън и Видершаим-Пол (1975), Йохансън и Валне (1977) [1]. Те се опитват
да обяснят географското разпределение на първоначалните и последващите ПЧИ.
Основавайки се на шведския опит и изследвания на отрасли с международна дейност,
те развиват подхода на последователно търсене на локация, изразен чрез т.нар. верига на установяване (Еstablishment chain), представена на фигурата:
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Първата характеристика на международните шведски компании е, че те често
стартират с износ, след което формализират присъствието си в чужбина чрез местни
компании агенти по продажбите. С нарастване на продажбите тези представители се
заместват със собствени търговски поделения, а накрая и с производство. Вторият
белег е, че увеличаващата се степен на управление и контрол на трансгранични дейности е съпроводена с нарастване на отдалечеността от изпращащата страна
Интернационализацията често започва в сходни пазари поради съществуването
на „бариера на чуждата страна“ (Liability of foreignness), като колкото по-отдалечен е
даден пазар не само в географско, но и в културно, институционално, правно отношение, толкова тази бариера е по-висока. За да преодолее тази пречка, МНК се нуждае
от специфични предимства пред местните конкуренти. Така в началото се правят
малки по размер ПЧИ в близки в широк смисъл страни с цел минимизиране риска от
несигурност, разходите по набиране на информация и стъпване на чужд пазар. С
натрупване на опит, инвестициите се увеличават и по обем, и по разположение.

Наблюденията си Йохансън и Валне обобщават в динамичен модел на проникване на външния пазар. Базова негова предпоставка са несигурността и ограничената
рационалност. Описват се два механизма на промяна на поведението на фирмата:
първо, на базата на собствения опит и второ чрез степента на обвързаност с чуждия
пазар, която е функция на размера на задграничната инвестиция и нейната степен на
(не)гъвкавост. Пример за последното е силна връзка с клиентите и желание да се отговори на техните нужди, което би задържало компанията на дадена територия.
Обяснението е, че опитът увеличава знанието за чуждия пазара (market knowledge)
и в последствие влияе върху решенията относно степента на обвързаност (market
commitment) и дейностите на фирмата. Това води до следваща по-силна, а може и послаба, обвързаност, пораждаща ново знание. Процесът на интернационализация продължава докато условията и резултатите са благоприятни. Също така, ученето и обвързването изискват време, затова преходът към по-рискови, но потенциално попечеливши, модели и действия на физически по-далечни пазари е постепенно.
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Възникване на компания „ИКЕА“:
Основателят на компания „ИКЕА“ е шведския предприемач Ингвар Феодор
Кампрад. Ингвар Кампрад е роден на 30 март 1926 година в Смоланд в семейството
на немски емигранти. Още от малък проявява желание да живее по-добре, ходи до
Стокхолм, купува на едро кибрити и започва да ги продава. На 17-годишна възраст
получава пари от баща си, за да продължи образованието си. Той се отказва да учи и
използва парите, за да основе първата си компания. Историята на компанията започва
през 1943 г. Името ИКЕА идва от неговите инициали и първите букви на фермата и
селото, в които израства – Елмтарюд и Агюнард.

Интересен е и изборът на цветове, които са характерни за фабриките, магазините и шоурумите на компанията, а именно жълт и син. Тези два цвята са заимствани от
знамето на Швеция и характеризират произхода на компанията.
Основателят на веригата магазини за домашно обзавеждане „ИКЕА“ обаче освен с добрите си предприемачески умения добавя иновативен подход, добри цени и
смели дизайнерски решения. Именно това се превръща „ИКЕА“ в запазена марка на
пазара.
Характеристика:
Фокусът на компанията е върху домашното обзавеждане предлагайки мебели,
аксесоари, бани и кухненски обзавеждания. Насочвайки се в този сегмент годишните
средни продажби на компанията са на стойност около 21 млн.евро. За да достигне до
това равнище компанията работи с 15 хил. служителя (продавачи, дистрибутори и
техници). От възникването на компанията до наши дни от нея са се пенсионирали
близо 95 хил. служителя което показва голямата степен на работна сила, добрите
условия за работа и колектив. Работата на ИКЕА и нейните служители е разположена
в различни страни. Компанията разполага с 31 сервизни центъра в 26 страни,
28 дистрибуционни центъра и 11 центъра за разпределение на клиенти в 16 страни.
Визия, бизнес концепция и принципи:
Визията на ИКЕА е представена „По-добро ежедневие за повече хора“ с което
показват, че мебелите и аксесоарите на ИКЕА са проектирани така, че да ви помогнат
да подобрите живота у дома. За целта използват съвършеното съчетание на добра
визия, функционалност, качество, устойчивост и достъпност.
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Бизнес принципа на компанията е „Ниски цени, но не на всяка цена“ като по този начин представят компактния си продукт отговарящ на пазарното търсене и на
потребителските очаквания.
Бизнес концепцията, която им дава основно предимство и иновативност в този
сектор е „Вие правите половината, ние правим половината…. Заедно пестим пари“ .
Именно на тази концепция е заложена и революцията която прави ИКЕА „Направи
си сам“.
Революция „Направи си сам“:
В годините на бурно развитие на компанията, когато ударно се отварят магазини по целия свят, ИКЕА прави и поредното си революционно нововъведение. На
предприемчив служител на дружеството му хрумва да свали краката на масата, която
трябва да достави, защото заемали твърде много място. Така мебелировката е поставена в плоска кутия, която много по-лесно се пренася, складира и по-добре предпазва
стоката от повреди. По този начин ИКЕА спира да транспортира „въздух“.
Практиката спестява на фирмата и на клиентите пари. Купувачите на мебели
трябва сами да превърнат плоските кутии в мебели, като си ги сглобят сами. Подобна
стратегия обаче създава и известно неудобство. Преди години норвежкият премиер
Кйел Магне си призна, че трудно се справя с упътванията на ИКЕА.
Преломни години:
Първата реклама, първият каталог, първият шоурум и първият магазин. В рамките на 15 години – между 1943 и 1958 г. от малка фирма за търговия с дребни артикули IKEA достига до отварянето на първия си магазин, който е разположен на площ
от 6700 кв. м.
Компанията започва да продава мебели през 1948 г., а три години по-късно –
през 1951 г. публикува първия си безплатен каталог. Тази практика продължава и до
днес, като се печатат стотици милиони каталози.
Първата изложбена зала отваря врати през 1953 г., което позволява на клиентите да видят стоките, преди да ги поръчат. А 5 години след това в Елмхулт, Швеция,
е открит и първият магазин на компанията. През 1959 г. в IKEA е назначен и работник № 100.
Не по-малко важни са 60-те и 70-те години на миналия век за развитието на
шведската верига магазини. През тези години IKEA се прочува с особения шведски
дизайн на мебелите, които произвежда и продава, и с модерните, понякога необичайни на вид стоки за домакинството.
Освен дизайна и необичайния вид, компания налага и още една практика – имената на нейните продукти са прости и се помнят лесно. Това се налага заради проблемите с дислексията на основателя на IKEA. Нещата за баня са кръстени на скандинавски езера и реки, бюрата и столовете носят мъжки имена, а шведските острови са
дали наименованията на градинското обзавеждане.
През 1960 г. в магазина на IKEA в Елмхулт е отворен и първият ресторант с тази марка. Емблемата в тях са предлаганите кюфтенца със сос и картофи. Те са характерни за кухнята на скандинавската държава и идват от детството на Кампрад.
Първият магазин извън Швеция е отворен през 1963 г. в Норвегия, а през 1973 г.
IKEA излиза и извън Скандинавския полуостров, като отваря магазин в Швейцария.
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Хронология на развитие:

В следния хронологичен път сме показали развитието на компанията по години
като сме избрали едни от най-значителните събития повлияли до голяма степен в
развитието на ИКЕА. Разбира се построяването на първият ИКЕА магазин в Швеция
дава старт на развитието на компанията на национално ниво. Не след дълго е втората
важна стъпка, а именно излизането на международния пазар с първия магазин ИКЕА
в Норвегия, което показва развиването на предприемаческите стратегии на Ингвар
Кампрад. Постепенно започва и развиването в други държави, а към края на 20ти век
започва и развитието на компанията в интернет средите. Създава се първият уебсайт, електронни магазини и каталози. Следствие на дългогодишни усилия компанията получава и световно признание за най-големия производител на мебели.
ИКЕА на международен план
През 1963 година е открит първият магазин на ИКЕА извън пределите на
Швеция – този в Норвегия. През 1985 година във Филаделфия, САЩ, а през 1998 година и в Китай… Сега ИКЕА разполагат с 373 магазина в 50 държави.
Основният финансов принцип на ИКЕА е растеж чрез собствени ресурси. С
други думи, преди да похарчат средствата, трябва да ги спечелят. По този начин
съществува възможността за дългосрочни инвестиции за бъдещето.
Преди да се избере пазар и/или държава, в която да се отвори магазин на ИКЕА,
се минава през подробен анализ. Факторите, които определят пазара трябва да дадат
отговори на някои съществени въпроси – Къде, Кога и Как да изберем пазар. Факторите, които влияят на микроравнище са 4 – Разходи за стартиране (Start-up costs),
сложността на данъчното облагане (Taxation complexity), пазарен размер и растеж
(Market size and growth) и потребление (market consumption). На макроравнище –
4 фактора – Level of protection for investors, Contract enforceability, Country risk, Level
of corruption.
Различните възможности се оценяват и се избират кои държави (пазари) са
благоприятни и кои не.
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Маркетингов микс на ИКЕА
ИКЕА има репутация на стандартен търговец – определени стоки и еднакви
маркетингови стратегии, с много леки промени по света.
1. Продукт – продуктите на ИКЕА са напълно стандартни, със скандинавски
дизайн, плоска опаковка и по модел „Направи си сам“ (Do it yourself)
2. Цени – ИКЕА залагат на много ниски цени като спестяват от доставки.
3. Магазини – ИКЕА залагат на големи магазини, обикновена извън града. Те се
насочват към средната класа и студенти като се съсредоточават както на местните,
така и на международния пазари.
4. Реклама – ИКЕА имат еднакви каталози в различни страни (различен е само
езика) като развиват идеята за дома. От ИКЕА клиентите могат да подобрят своя
начин на живот (lifestule) и да създадат дома, за който за мечтали.
Проблеми, срещнати от ИКЕА на международния пазар:
1. Физическото разстояние (Азия)
2. Силна местна конкуренция
3. Високо ниво на корупция
ИКЕА в България
ИКЕА отвори първия си магазин в София на 20.09.2011 г. Софийският мебелен
хипермаркет е 326-ти поред под шапката на шведският мебелен гигант. Там са заети
около 330 служители.
Добрите финансови резултати на шведската верига за мебели IKEA е причината
компанията да започне да обмисля разрастване на мрежата си от магазини в
България. До момента тя има един магазин в София и по един център за поръчки във
Варна и Бургас.
IKEA е отчела ръст от 11% за изминалата каталожна година, като продажбите
са надхвърлили 103 млн. лв. Анкета сред клиентите показва, че 83% от тях са доволни от шведската верига. „Това е увеличение с 2 пр. пункта спрямо предишната
каталожна година. От една страна, ръстът означава, че наистина се представяме добре, но, от друга страна, виждаме потенциал за развитие при останалите 17% от посетителите“, казва Никос Ифантидис управител за България.
Именно доброто развитие на компанията е причина тя да се оглежда за покупка
на терени в Пловдив и Стара Загора, където да открие центрове за поръчки, а е
възможно и отварянето на нов голям магазин. Според Ифантидис мебелната търговия
се развива по-добре у нас, в сравнение със съседна Гърция.
За седемте години на българския пазар тя има над 13 милиона посетители.
Заключение:
Изследването на опита на фирма Икея дава пример за успешно приложение на
модела Упсала на последователно търсене на локация при проникване на външен
пазар.
Този модел е приложим за компании с ограничени по обхват ресурси и международен опит, както и компании, които не желаят да поемат голям риск при инвестиране в чужбина.
Считаме, че моделът Упсала е удачен като модел на поведение на български
предприятия, които търсят възможности за ПЧИ.
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ОБУЧАЕМИТЕ В РОЛЯТА НА ОБУЧАВАЩИ.
ПРОЕКТ РОБОТ КУЧЕНЦЕ
Симона Стойкова, Зорница Николова
Бургаски свободен университет

STUDENTS IN THE TEACHERS’ ROLE.
PROJECT ROBOT PUPPY
Simona Stoykova, Zornitsa Nikolova
Burgas Free University, СITS
Abstract: The aim of this project is to help students develop creativity skills. The robot
puppy can be used for educational purposes and is easy to use. With the usage of NXT
computer that is mounted in the middle of the LEGO toy’s body, it is made bearable for
people of all age groups to study and learn on it. With its visual programming environment,
programming is accessible for everyone.
Key words: puppy, NXT, robot, programming
1.

Въведение

Лего MINDSTORMS NXT комплектите са предназначени за деца от 6 до 16 годишна възраст. Почти всички сме си играли с лего комплектите като по-малки, но в
много опростен вариант. Лего играчките започват да навлизат в обучението по роботика с много бързи темпове, което дава възможност на хора от всякакви възрастови
групи да се докоснат до роботиката, да изградят стабилна основа и постепенно да
преминат към по-сложни проекти.
Проектът „РОБОТ КУЧЕНЦЕ“ има за цел да развива логическото и креативно
мислене на учащите, като първото е свързано със самото писане на програмен код (и
не само), което подпомага учениците да подобряват техните „problem solving skills“
[1], а второто е свързано със самото конструиране на лего роботчетата, което дава
възможност на учащите да развиват въображението си с подобряване на съществуващ или проектирането на изцяло нов дизайн на робот, чрез използването на лего
конструктори. Също така и да направи тяхното обучение по-лесно и забавно. Поради
липсата на достатъчно знания у начинаещите, които за първи път се докосват до писането на програмен код, NXT компютърът се програмира изцяло във визуална среда
чрез т. нар. „drag and place“ техника.
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Етапи на сглобяване и трудности

Проектът робот кученце беше разработен от ученици от професионална
гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ Бургас (Фиг. 1).

Фиг.1. Работа със учениците

Едно от предизвикателствата, пред което се изправят учениците при задаване на
конкретния проект е избора на частите, от които да бъде построен роботът. Другото
предизвикателство е адаптирането на робота за деца, правейки начина му на използване достатъчно лесен, за да може да влезе в различна употреба, било то за проект
или за игра.
Разработването на програмният код също не е лека задача, защото изисква време и внимание към всеки фрагмент. По време на работа бе необходимо доработка на
програмното осигуряване, като най-значима част като количество време отне калибрирането на звуковия сензор. Процеса калибриране на звуковия сензор е начин за
определяне на горна и долна граница на силата на звука. Тази настройка е необходима, за да може робота да филтрира нива на звука под зададената граница. По този
начин роботът ще бъде настроен да възприема само определен тембър на собственика му и ще може да следва неговите гласови команди.
Въпреки трудностите при сглобяването на робота, учениците се справиха със
предисзвикателството и успяха да сглобят четири кученца. Завършен вид на робота е
представен на Фиг. 2.

Фиг. 2. Завършен вид на робота
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Роботът кученце има две програми – с каишка и без каишка. Програмата със
каишка позволява на кучето да спре, да тръгне или да си завърти главата наляво и
надясно с помощта на копчето, което е на каишката. Ако изберем програмата без
каишка, кучето се движи с помощта на звуковия сензор, който засича свирене, глас,
пляскане с ръце и т.н, и по този начин се ориентира в коя посока да се движи.
3. Програмиране на робота
След стартиране на програмата следва инициализация включваща активиране
на двигателите. След което се стартира две-секунден таймер за активиране на сензора
на разстояние и едновременно се активира сензора за измерване на разстояние. Първата проверка в алгоритъма на програмата е да се види дали са изминали две секунди
след активирането на таймера или дали е засечен обект на разстояние по-малко от
25 см. Ако едно от девете стане вярно, двигателите спират. Измерва се разстоянието
фронтално и се запазва във променливата straight. След това се активира двигателя,
който задвижва главата на робота куче, в посока ляво и се изчаква да минат три секунди. Измерва се разстоянието от ляво и се запазва в променливата „left“.
На Фиг. 4 е представен програмният алгоритъм на робота.

Фиг. 4. Програмен алгоритъм
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При издаване на звук се активира хронометър, който засича нивото на звука.
След което се извършва проверка дали е изминала една секунда или е засечен праговия звук. Ако второто условие е вярно, тялото на кучето се завърта наляво, понеже
микрофона е уловил звук отляво, и от там то се връща във първоначална позиция,
като си изправя главата и се активира таймерът още във началото на програмата,
който изчислява разстоянието напред, и така цикълът почва отначало.Но ако първото
условие е вярно се извършва проверка дали е изминала една секунда, след което
главата на кучето се завърта надясно и изчаква да минат 0.3 секунди. Измерва се
разстоянието вдясно и се запазва в променливата „right“. Хронометърът се активира и
се опитва да засече нивото на издаденият звук. След това се проверява дали е засечен
звук, и ако условието е вярно, роботът се извърта надясно, изправя глава и повтаря
цикълът отначало.Ако условието не е вярно, влиза във втората проверка, дали е изминала една секунда и ако е вярно идва още една проверка при която се пита дали
разстоянието направо е по-малко от 50 см, ако не, продължава напред и почва цикълът отначало, ако да, влиза в друга проверка и гледа дали разстоянието надясно е помалко от разстоянието наляво. При вярно условие роботът кученце се извърта надясно и изправя главата, след което почва цикъла отначало.При невярно условие кучето
се обръща надясно и изправя главата и следва да повтори цикъла.
4. Организиране на състезание
След сглобяване и програмиране на роботите беше организирано състезании
между отделните екипи, в което учениците от професионалната гимназия се включиха. Целта на състезанието беше кое от четирите роботи кучета ще стигне първо до
някое от момчетата, като всеки един от тях предизвикваше своето куче чрез звукови
команди. Посредством състезателния елемент учениците се мотивират допълнително
за работа, като започват да търсят възможности за конструктивно подобряване на
роботите.
Организирането и провеждането на състезанието е показано на Фиг. 5.

Фиг. 5. Организиране на състезание
95

ХIX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

Заключение
В настоящата публикация е представен проект на робот кученце, който бе реализиран от ученици от професионалната гимназия по Електроника и електротехника
„Константин Фотинов“ – Бургас, под ръководството на студенти от втори курс на
Център по информатика и технически науки при Бургаски свободен университет в
редовна форма на обучение по специалност Софтуерно инженерство. В заключителната фаза на обучението и след проведеното състезание всеки един от обучаемите остана удовлетворен от своята работа. Силно ни мотивира възможността да сменим ролята ни от обучаеми в обучители. Предизвикателствата с които се сблъскахме отключиха за нас нова перспектива – гледната точка на преподавателя.
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ТЕОРИЯ НА ФИЙДЛЪР И НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
В ТРУДОВАТА СРЕДА
Марианджела Ангелова Бонева
Бургаски свободен университет

FIEDLER’S THEORY OF LEADERSHIP AND IT’S APPLICATION
IN THE WORK ENVIRONMENT
Mariandzhela Angelova Boneva
Burgas Free University
Abstract: A presentation on the content and structure of the Fiedler’s theory of leadership,
showing detailed information about the situational approach in leadership. Explication
about the scale of the least preferred co-worker with examples given about how the theory
reflects the nowadays working environment. Fiedler’s theory main purpose is to steer the
leader of the company to approaching effectiveness through out his relationship with his
co-workers or with rationalization the structure of the task they are supposed to do. This
Theory is the most operable in the practice. The problematic of this topic explains the
relation between leader’s conduct and some specific situational factors. The usage of this
theory has a lot of benefits and advantages, which the modern auspicious leaders should
apply in order to succeed managing the whole working process without any obstacles.
Key words: Employees, theory, colleagues, approach, scale, leadership, situation,
examples, presentation, information, work environment, prons and cons, application,
inquisition.
Теорията на Фийдлър е най-често използваната в практиката. Според нея ефективният лидерски стил зависи от взаимодействието между поведението на мениджъра и определени ситуационни фактори. Теорията обяснява ситуационният подход и
различното поведение на лидерите в различни ситуации. Според този подход стилът
на лидера се определя от параметрите на ситуацията. Основните компоненти на теорията са оценката на стилът на ръководителя, структурата на задачата, взаимоотношението „ръководител-подчинен“ и властта на ръководителя.
1. Въведение
Фред Фийдлър (1922-2017) е един от водещите изследователи в индустриалната
и организационна психология. Роден е във Виена, Австрия. Родителите му притежават магазин за доставка на текстил и шивашки изделия. Завършва бакалавър психология в Чикаго, в последствие придобива докторска степен по клинична психология.
По-късно работи като психолог по бизнес и мениджмънт във Вашингтонския университет. Работата му с условният модел на лидерство допринася за разбирането на динамиката на лидерството.
Изследванията на Фийдлър за проблемите на ръководството и лидерството са
насочени към отговора на два въпроса:
Хора от какъв тип получават статутът на ръководители?
Кои са факторите, които влияят на ефективността на тези ръководители?
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Изследванията на други учени не успяват да подкрепят представата, че хората,
които заемат ръководни длъжности притежават личностни качества, които ги различават от тези, които не са ръководители. Именно за това Фийдлър съсредоточава вниманието си върху действията на ръководителите, начинът за тяхната оценка и връзката им с подчинените.
2. Ситуационен подход в лидерството:
Основната идея на подхода, е че на точно определено условие/ ситуация, напр.
А, B, C съответства точно определен ефективен стил, напр. X, Y, Z.
Основната цел е да се идентифицират условията / ситуацията, а именно – A, B, C.
Според подхода стилът на лидера се определя от параметрите на ситуацията.
Например: Фийдлър използва следните:
- фактори от страна на мениджъра (ценностна система, очаквания и други)
- фактори от страна на подчинените (интелигентност, потребности и други)
- характеристики на задачата
- ситуационен фактор.
3. Лидерски стилове:
Ефективният лидерски стил зависи от взаимоотношението между поведението
на мениджъра и определени ситуационни фактори.
Лидерските стилове могат да бъдат насочени към задачата или към взаимоотношенията.
Фийдлър приема поведението на лидера за отражение на неговата персоналност. Той е фиксиран или към едната или към другата ориентация.
Лидерският стил, насочен към взаимоотношенията – той е противоположен на
този, насочен към задачите, съсредоточава се върху работата в екип, развитието и
взаимната подкрепа в организацията, както и творческото сътрудничество.
Лидерският стил, насочен към задачата – подкрепя активното планиране, организиране и ръководство, лидерите са авторитарни (абсолютна власт над подчинените), резултатите се следят стриктно като може да възникнат проблеми с мотивирането и задържането на служителите.
4. „Скала на най-малко предпочитаният колега“
Скалата на най-малко предпочитаният коледа се използва за определяне на стилът на лидера. Състои се от двойки контрастни прилагателни за описване на личността, с която мениджъра работи най-трудно.
Компоненти – положителни и отрицателни термини.
Когато имаме резултат висок общ сбор (положителни термини), мениджърът е
ориентиран към взаимоотношенията.
Когато имаме резултат нисък общ сбор (отрицателни термини), мениджърът е
ориентиран към производителността (към задачата).
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5. „Благоприятност на ситуацията“:
Благоприятността на ситуацията е термин, който обхваща три променливи –
взаимоотношения ръководител-членове, структура на задачата и власт на позицията.
Успехът на един ръководител зависи от попадането му в подходящи за неговата
ориентация условия.
Взаимоотношения ръководител-членове: благоприятни (добри) и неблагоприятни (лоши); добри са при висока степен на взаимно доверие и уважение.
Структура на задачата: от значение е в каква степен е дефинирана задачата –
- структурирана (ясна, точна и конкретна, не е необходима намера от лидера
за изпълнението й)
- неструктурирана (лидерът има основна роля в напътстването и обяснението
на структурата и начинът за изпълнение на задачата)
Власт на позицията – властта може да бъде малка позиционна власт (в този
случай лидерът не може да увеличава или намалява заплащането на подчинените си,
не може да наказва или възнаграждава допълнително, това са правомощия на някой
по-висшестоящ от него.
Голяма позиционна власт - при нея по-висшестоящ от лидерът няма и той има
правомощията да увеличава или намалява трудовите възнаграждения на подчинените
си, да ги поощрява или наказва.
Следователно малката позиционна власт е неблагоприятна, а голямата – благоприятна.
6. Модел за ефективно лидерско поведение:
Теорията на Фийдлър приема стила на лидера за фиксиран и неговото приспособяване е невъзможно. Следователно при неподходящо съчетание трябва или да променим ситуацията или да променим лидерът, като го заместим с нов лидер с нужната
ориентация.
Съществуват три възможности за преход между ситуациите:
- Изпълняване на процедури с цел структуриране на задачата
- Притежаване на допълнителни правомощия за увеличаване на позиционната
влас
- Подобряване на взаимоотношенията лидер-членове
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7. Предимства и недостатъци на Теорията на Фийдлър:
Според Теорията на Фийдлър лидерите попадат в една от двете различни категории лидерски стилове.
Тези категории включват ориентирани към задачите и ориентирани към взаимоотношенията лидери. Фийдлър представя три променливи елемента, които влияят на
лидерската ефективност. Тези елементи включват степента, в която са дефинирани
задачите на лидера, степента на позиционната власт, която лидерът има и връзката,
която лидерът има със своите подчинени. Като се имат предвид тези фактори,
Фийдлър създава своята теория, която има няколко предимства:
- Гъвкавост на стилът на управление – преди теорията на Фийдлър психолозите, изучаващи лидерство, насочвали вниманието си към специфичните черти на лидерите. Те вярвали, че съществува универсален модел, към който трябва да се стремят
всички лидери. Теорията на Фийдлър е била иновативна, защото тя е първата теория,
в която се предлагат не един, а много начини за ръководене на подчинените.
Фийдлър открива, че различните стилове на управление сработват най-добре с различни видове бизнес, въз основа на фактори като вида на работата, организационната
структура, нивата на стрес и дали се възприемат лесно промените. Чрез теорията на
Фийдлър предприятията са в състояние да оценят и адаптират по-добре управлението
си към специфични организационни потребности.
- Мнението на служителите е от значение – според теорията на Фийдлър,
ефективността на лидера е пряко зависима от отношенията със служителите. За да
бъде успешен, лидерът трябва да се впише в цялостната култура на организацията.
Той трябва да има уважение към служителите си и да бъде възприеман като способен
да се справи с отговорностите на ръководна роля. В резултат на това лидерите се
саморазвиват в организацията и не се опитват да принудят организационната култура
да се подчини на тях.
- Гъвкавост в структурата на задачите – различните видове задачи изискват
различни структурни нива. Теорията на Фийдлър разглежда това, като позволява
гъвкавост в структурата на задачите. Например, производствената среда е склонна да
изисква високо структуриране, тъй като работниците трябва да знаят какво да правят,
за да изпълнят дадена задача. От друга страна, креативните професии като тези с артисти или разработчици на софтуер изискват по-малко структуриране и повече свобода за изследване на творчеството.
- Всеки може да стане лидер – докато някои хора вярват, че лидерите се раждат, теорията на Фийдлър предлага всеки да може да стане лидер в правилната ситуация. Лидерите трябва да се опитат да намерят своя ниша за превъзходство. Например, фирми с лошо структурирана среда ще се борят за подобрено насърчаване на
лидери, които притежават добри междуличностни отношения. По същия начин лидерите с лоши междуличностни умения ще се справят по-добре с бизнеса, който има
силно структурирана среда.
Недостатъци:
- „Скалата на най-малко предпочитаният колега е субективна и характеристиките могат да бъдат относителни в контекста.
- Според Теорията на Фийдлър оценката на скалата е валидна само за групи,
които са под строг надзор и не се определят като "отворени", а като отбори.
- Под въпрос е дали Теорията на Фийдлър е валидна във всички ситуации като
например когато нито задачата е добре дефинирана, нито се налага избор на лидери,
освен тези с лоши персоналности.
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- разбирайки към кой от двата стила сме насочени можем да го отнесем към различни ситуации, в които стилът да бъде максимално ефективен, но Теорията на
Фийдлър не позволява лидерска гъвкавост, а резултата от моделът на ефективно лидерско поведение може да даде неточна представа за най-ефективният лидерски стил.
8. Последствия от Теорията на Фийдлър:
Мотивиран в насока „взаимоотношения - лидер“ (счита се за най-ефективен) –
поддържа близки междуличностни отношения с подчинените.
Групата ще постигне висока производителност поради мотивационната система
на лидера и степента, до която той контролира и оказва влияние върху ситуацията.
За лидера ще бъде по-лесно да упражнява влияние при изпълнение на задачите
поради степента на доверие и уважение, които подчинените му имат.
Мотивиран в насока „задача-лидер“ – лидерът има неформална подкрепа относително структурирането на задачата; групата е готова да бъде насочена и очаква да
й се каже какво да прави; задачата е добре разделена равномерно и съобразно; подчинените имат достатъчно насоки и инструкции за завършване на работата си.
9. Прилагане на Теорията на Фийдлър:
Първа стъпка – определяне на лидерският стил
Спомнете си за човекът, с когото Ви е било най-неприятно да работите било то
понастоящем или в даден минал момент. Отбележете опитът си с този човек използвайки цифра от Скалата на най-малко предпочитаният колега. Според този модел повисокият резултат означава, че сте естествено фокусирани върху връзката и по-нисък
резултат означава, че сте естествено фокусирани върху задачите.
Втора стъпка – определете Вашата ситуация
Отговорете на въпросите:
1. Взаимоотношенията лидер-подчинен са добри или лоши?
2. Задачата, която извършвате, е структурирана, или е по-неструктурирана или
имате малък опит в решаването на подобни проблеми?
3. Имате силна или слаба власт над екипа си?
Трета стъпка – определете най-ефективният лидерски стил
Моделът за ефективно лидерско поведение показва разбивка на всички обхванати фактори – връзката Лидер-подчинен, структурата на задачите и позицията на лидера. Последната колона идентифицира видът лидер, който според Фийдлър би бил
най-ефективен във всяка отделна ситуация.
Например, представете си, че току-що сте започнали да работите в нова компания, заменяйки много любимия лидер, който наскоро се е оттеглил. Вие ръководите
екип, който ви гледа с недоверие (така че вашите отношения Лидер-подчинен са лоши). Задачата, която всички вие извърпвате, е добре дефинирана (структурирана) и
позицията ви на власт е висока, защото сте шефът и вие сте в състояние да предложите повишение или наказание на групата. Най-ефективният лидер в тази ситуация би
бил този, който може да се съсредоточи първо върху изграждането на взаимоотношения.
Или си представете, че ръководите екип, който ви харесва и уважава (така че
вашите отношения Лидер-подчинен са добри). Проектът, по който работите заедно, е
изключително креативен (неструктуриран) и позицията ви на власт е висока, тъй като
отново сте в управленска позиция на силата. В тази ситуация би бил най-ефективен
стил, насочен към задачата.
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10. Аналогични изследвания на Теорията на Фийдлър:
- Теория за стратегически ситуации – съсредоточава се върху задачи, които
трябва да бъдат изпълнени под формата на проблеми, които трябва да бъдат решени,
като по този начин се подчертае личността. Ако човек няма харизма, но е способен да
реши проблема, тогава той / тя може да бъде ефективен лидер. Теорията помага да се
обективизират лидерските техники, за разлика от разчитането на личностни.
- Хърси и Бланчард теория на ситуационно лидерство – Теорията за ситуационно лидерство е наистина кратката форма на теорията за лидерската ситуация
„Hersey-Blanchard“ и черпи главни възгледи от непредвиденото мислене. Както подсказва името, лидерството зависи от всяка отделна ситуация и нито един стил на
лидерство не може да се счита за най-добрият. За Hershey и Blanchard задачите са
различни и всеки тип задача изисква различен лидерски стил. Добрият лидер ще
може да адаптира своето лидерство към едни или други цели, които трябва да бъдат
постигнати. Теорията за лидерство в Hersey-Blanchard има два стълба: лидерския
стил и степента на зрялост на тези, които се ръководят. За Хърси и Бланчард стила на
лидерство произтича от четири основни поведения, обозначени с комбинация от
букви и цифри:
S-1 Telling
S-2 Selling
S-3 Participating
S-4 Delegating
- Теория на Вруум и Йетон за очакванията – според Вруум очакванията на
човека (а те са в основа на мотивацията) преминават през два етапа.
През първия етап мотивацията се влияе от очакванията за това какви усилия ще
са необходими, за да се постигне определено равнище на изпълнение на задачата.
През втория етап мотивацията се влияе от увереността на индивида, че изпълнението на задачата, като резултат от положените усилия ще способства за получаването на очаквания резултат (възнаграждение).
Същевременно значение има и това колко привлекателно е възнаграждението,
както и каква ще е оценката, която ще му дадат другите, включително и дали ще има
кой да оцени резултатите от работата.
Различия между изследванията Теория за стратегически ситуации – за разлика от Теорията на Фийдлър,
според която определено условие трябва да съответства на определена ситуация и
ако лидерът не е максимално успешен в изпълнението на задачата заедно с неговите
подчинени, трябва да сменим лидерът с друг такъв с правилната ориентация. Различията между неговата теория и теорията за стратегческите ситуации идва от факта, че
тя обяснява зависимостта произлизаща от способността на лидера да решава проблеми, което го прави трудно заменим, той не се разсейва лесно и не се влияе от волята
на подчинените. Има силата да извършва различни договаряния.
Хърси и Бланчард теория за ситуационно лидерство – различията в двете
теории в този случай произлизат от въпросът възможно ли е теорията на Хърси и
Бланчард да е приложима както за лидерите така и за мениджърите, особено ако мениджърите се възприемат като лица изпълняващи лидерски директиви и имат малка
власт. Всеки случай трябва да бъде оценяван според собствените му качества и всички трябва да са наясно с органиченията. Ако теорията е само, за да накара тези, които
извършват работа да работят въз основа на компетентност и готовност, тогава може
да има някои пропуски, като например ситуации, в които нито един от тях не може да
бъде релевантен. Възможно е да няма начин да се оцени точно компетентността или
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зрелостта на дадена група, особено когато има ограничение във времето. Винаги има
и грешно решение на лидера, особено когато става въпрос за неотложност или сложност на задачата. Друг проблем е контекстът и динамизмът. Желанието за изпълнение на задачата може да се промени, а първоначалното решение може да бъде
погрешно по-късно. Скалите са субективни и контекстът е свободен.
Теория на Вруум и Йетон за очакванията – Различията между теорията на
Фийдлър и тази на Вруум и Йетон за очакванията произтича от механичният метод,
който използва теорията за очакванията за определяне структурата и сложността на
задачата както и емоциите на подчинените. Валидността на модела е под въпрос, защото не е изпробван адекватно следователно силата за вземане на решения е ориентирана към лидера като не се обръща достатъчно внимание на подчинените.
11. Примерна анкета за оценка на лидерският стил в малка фирма:
Анкета:
1) Кой е доминиращият лидерски стил във фирмата, в която работите?
а) инструктиращ (с акцент върху работата)
б) структуриращ (управление на организационните дейности)
в) насърчаващ участие (насърчаване отворена комуникация между персонала)
г) предприемачески (създаване на партньорства с по-широка общност)
д) ориентиран към развитие на персонала(насърчаване развитието и обучението
на персонала)
2) Необходимо ли е да имате предварителен опит, за да бъдете ефективен лидер
на работното място?
а) да
б) не
в) не знам
3) Освен позицията на управител, какви други лидерски позиции трябва да
може да поеме персонала във фирмата? (най-много 2 отговора)
а) колегиална подкрепа по отношение на ресурси
б) колегиална подкрепа по отношение на професионално развитие
в) новаторство
г) административна/структурна
д) друго
4) Кои са най-важните фактори, които помагат на персоналът да развие лидерски качества? (най-много 2 отговора)
а) непрекъснато професионално развитие, особено в областта на лидерството
б) ясна длъжностна характеристика
в) екипно-ориентирани подходи(групи лидери на работното място)
г) доверие и уважение
д) по-добра осведоменост за различните лидерски стилове
е)подкрепа от настоящите лидери
5) Според Вас формалното признание (работна титла;статут) на лидерските
роли на персоналът насърчава или възпрепятства ефективното лидерство, което благоприятства работният процес?
а) формалното признание насърчава ефективното лидерство
б) формалното признание възпрепятства ефективното лидерство
в) не знам
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12. Примерни компании, попълнили анкетата – анализ и извод от данните:

Отговори от Анкетата на фирма „Прима“ ООД
1)- а) ; 2) - а) ; 3) - в) и б) ; 4) - а) и в) ; 5) - а)
Анализ и извод от данните: Фирма „Прима“ ООД счита доминиращият лидерски стил в компанията за инструктиращ, т.е. с акцент върху работата. Следователно
ефективният лидерски стил е ориентиран към задачата, която е високо структурирана, точна, ясна, а взаимоотношенията лидер-подчинени са добри, позиционната власт
висока. Компанията счита, че опитът на подобна предишна работна позиция е от значение и допринася за по-ефектиният работен процес. За „Прима“ ООД е важна не
само иновативността и новаторството, но и колегиалността по отношение на професионалното развиие на персонала, освен наличието на лидерски качества. Непрекъснатото професионално развитие е изключително важен фактор по отношение на
развитието на лидерските качества на персонала в „Прима „ ООД, като основният
стремеж е към екипно-ориентирани подходи, целящи създаването на групи лидери в
компанията. Формалното признание доказано стимулира персоналът да работи на
пълни обороти, спомагайки цялостният работен процес за постигане на пълна ефективност.

Отговори от Анкетата на фирма „Пик 77“ ООД
1) - г) ; 2) - б) ; 3) - а) и г) ; 4) - д) и е) ; 5) - б)
Анализ и извод от данните: Фирма „Пик 77“ ООД счита доминиращият лидерски стил в компанията за предприемачески, т.е. с цел създаване на партньорства с поширока общност. В компания „ПИК 77“ ООД предварителният опит не е задължителен, те осигуряват на работниците си обучителен период, изграждайки от тях работните персоналности, които лично удоволетворяват всеки аспект от работната дейност
на фирмата. За тях е важно да имат компетентни служители, които умеят да извършват правилно възложените им задачи с максимални темпове и предоставят възможности за обучение за тази цел. Колегиалната подкрепа по отношение на оптималното използване на ресурси във фирмата е водещ индикатор при определяне на
лидерските качества на персонала, също както и екипната работа от административна
и структурна гледна точка. За да развиват лидерските си качества служителите на
„Пик 77“ ООД получават огромна подкрепа от страна на настоящите лидери, които
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от своя страна правят всичко възможно служителите им да са максимално осведомени за различните видове лидерски стилове, напътствайки ги и спомагайки тяхното
понататъшно развитие. Формалното признание на служителите във фирмата не е от
първостепенно значение, именно защото подкрепяйки подчинените и насърчавайки
ги, лидерите забелязват максимални резултати, работен процес с пълни мощности,
респективно признанието за определени постижения възпрепятства ефективното лидерство.
13. Изводи от данните:
Теорията на Фийдлър от 60-те години на 20 век изучава личностните характеристики на лидерите. Обяснява, че лидерските стилове могат да бъдат насочени или
към задачата, която трябва да се изпълни или към взаимоотношенията на лидерът с
подчинените му. Перфектен лидерски стил не съществува, най-ефективният такъв
зависи от ситуацията, в която се намираме. Променливите, които определят теорията
са властта на позицията, взаимоотношенията лидер-подчинени и степента на структурираност на задачата. В зависимост от показателите на тези фактори установяваме
възможно най-ефективният лидерски стил приложим към конкретният случай. Скалата на най-малко предпочитаният колега спомага за оценката на персонала чрез
своите двойки контрастни прилагателни, а моделът на ефективното лидерско поведение ни помага да изберем най-ефикасния метод за работа, съответно с една от двете
ориентации. Теорията намира приложение в много аспекти и е най-често използвана
в практиката, заедно с всички предимства, които ни дава по отношение на качеството
на работа, познавайки тънкостите на работния процес, можем да кажем, че Теорията
на Фийдлър е от изключително значение, полезна за осъвършенстването на много
компании в направленията, в които те се специализират. Методите на Фийдлър ни
помагат да оценим ситуацията, в която се намираме, както и подхода към нашите
служители, който би бил най-подходящ, и как най-ефективно да допринасяме за
дейността на компанията си. За да се приложи в реална среда една такава теория е
необходима висока осведоменост, предварително проучване, както и поставяне на
рамки или ограничения, с които всички служители да бъдат наясно. Приложението
на такава теория би въздействало положително в дългосрочен план на фирмата, която
се стреми към високи производствени мощности и респективно отлични взаимноотношения лидер-подчинени, защото това са основните стъпки към успеха.
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ВИДОВЕ ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ В БЮДЖЕТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Кристина Иванова, Хамиде Хюсеин
Бургаски свободен университет

TYPES OF GOVERNMENT SPENDING IN THE BUDGET
OF REPUBLIC OF BULGARIA
Krisitna Ivanova, Hamide Hussein
Burgas Free University
Abstract: The paper sheds light on expenditure in Bulgaria’s state budget. The main
categories according to both economic and functional classification are presented. Main
trends of spending by functions over the last few years are briefly analyzed as well.
Keywords: government budget, government spending, expenditure by functions, Bulgaia
1. Същност на държавния бюджет
Държавния бюджет е финансов план за образуване и използване на общодържавния паричен фонд. Той е инструмент на фискалната политика за регулиране на
икономиката. Държавния бюджет е равносметка (баланс) на държавата за нейните
разходи и приходи през определен период от време – обикновено 1 година.
 приходна част – това са данъчните постъпления мита, такси, акцизи, държавните заеми и емисията на новите пари.
 разходна част – тя представлява разходите за издръжка на държавните
институции (управление, армия, полиция) за държавни инвестиции, за погасяване на
държавните заеми.
Според видния съвременен икономист – финансистът от САЩ Р. Масгрейф,
бюджетът изпълнява три функции: 1. осигуряване на ресурси за задоволяване на
обществените потребности; 2. регулиране на разпределението на националния продукт; 3. съдействие за стабилизация на икономиката [1]. Бюджетният баланс се формира от разликата между приходите и разходите, които до голяма степен се предопределят от модела на фискална политика: експанзионистична или рестриктивна. Провеждането на експанзионистична политика означава, че правителството ще прави
сравнително по-големи разходи и/или ще намалява данъчната ставка. И в двата
случая, при равни други условия, ще расте бюджетният дефицит. Следователно дефицит има тогава, когато данъчните приходи са по-малки от правителствените
разходи. Провеждането на рестриктивна политика се свързва с ограничаване на съвкупното производство и заетостта чрез намаляване на правителствените разходи и
увеличаване на данъците [2]. При тази политика приходите са повече от разходите и
получаваме бюджетен излишък.
Източниците на приходи са различни: корпоративни данъци, данъци върху личния доход, такси, акцизи и др. Поради това, че въздействието върху тези източници
ще предизвика различни последици за икономиката, подходите към приходните пера
по правило са диференцирани. Тази диференциация намира израз в различия в данъч106
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ната ставка спрямо кооперациите и домакинствата. От друга страна, ставката е различна за самите домакинства в зависимост от равнището на доходите. По същия начин стоят нещата и с разходната част на бюджета. Тези разходи са целеви, т.е. насочени към различни социални сфери и осигуряват частично или изцяло производства
и дейности с национално значение: просвета, култура, здравеопазване, армия, полиция, държавни органи за управление, опазване на околната среда, социална защита,
разходи по обслужване на държавния дълг и др. Бюджетния план се разработва от
правителството, но се утвърждава от съответният парламент. След неговото обсъждане, евентуално коригиране и гласуване той се превръща в Закон за бюджета. Таблица
1 дава данни за бюджетния резултат в нашата страна (2012-2016г.). Вижда се, че през
първите четири години резултатът е отрицателен. Това се дължи на по-ниските приходи, като една от причините е бавното възстановяване от финансовата криза.
Таблица 1. Бюджетен резултат в бюджета на Република България
(млн. лв.)

Консолидирана фискална програма

2012

2013

2014

2015

2016

27 469,4 28 977,2 29 409,1 32 199,5 33 959,4
27 828,3 30 417,9 32 482,0 34 684,8 32 494,3
-358,8 -1 440,7 -3 072,9 -2 485,2 1 465,1

Приходи и помощи
Разходи

Бюджетно салдо: Дефицит(‐) / Излишък (+)

Източник: Министерство на финансите
От икономическа гледна точка може да се разграничат:
1. Текущ бюджет – този бюджет формира приходите си за сметка на текущите
данъци, които се използват за финансиране на текущите разходи.
2. Структурен бюджет – показва как държавните разходи и дефицити ще се формират, когато икономиката функционира при равнище на потенционално съвкупно
производство (пълна заетост и максимум производство).
3. Цикличен бюджет – разкрива разликата между структурния и текущия бюджет. Той е отражение на цикличното развитие върху бюджета.
2. Публични разходи
Политиката в областта на държавните разходи обхваща преразпределителния
процес между и в различните нива на управление, с цел изпълнение на правителствените приоритети и постигане на по-високи нива на ефективно и ефикасно използване
на бюджетните ресурси Основната философия на националната разходна политика е
гъвкаво управление на разходите, което е насочено към стратегическите аспекти в
средносрочен план и ориентиран към постигане на крайните резултати. Националната разходна политика се провежда в три основни направления:
 финансиране на правителствените приоритети, реализирани чрез бюджетите
на държавните органи и финансиране на самостоятелните и автономни бюджети;
оценка на ефективността и ефикасността на бюджетните предложения на държавните
органи и самостоятелните и автономни бюджети
 съставяне, изпълнение и отчитане на държавния бюджет в частта за общините, въз основа на разделение на финансираните чрез бюджетите на общините дейности на местни и делегирани от държавата при организирането и предоставянето на
публични услуги, като по този начин, държавата осигурява равностоен достъп на населението до минимално равнище на публични услуги за всички общини
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 администриране на средствата от държавния бюджет за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за нефинансовите предприятия от реалния сектор, разпределение на паричните постъпления по сделките за приватизация на държавните
предприятия и паричните постъпления от концесии и дивиденти.
Основният принцип на националната разходна политика е гъвкавото управление на разходите, което е насочено към стратегическите аспекти в средносрочен план
и ориентиран към постигане на крайните резултати.
Бюджетната политика в разходната й част, се формира в зависимост от два основни параметъра: величината на брутния национален продукт и пазарната конюнктура. В условията на подем бюджетните приходи са по-големи, което позволява
разширяването на разходната част на бюджета. Освен това някои разходни пера
обективно се свиват поради намаляването на необходимостта от социални компенсации. Така например, динамизирането на икономическия растеж означава по-голяма
заетост, а с това и по-малко разходи за месечни помощи за безработните и социално
слабите. Но това по-скоро предизвиква преструктуриране на бюджетните разходи,
отколкото общото им намаляване.
В консолидираната фискална програма разходите се класифицират в две групи:
по икономически елементи и по функциии. Категориите разходи са изложени на
фигура1.
Фигура 1. Основни категории разходи в държавния бюджет
Бюджетни
разходи
По функции

По икономически елементи

1. Общи държавни служби
2. Отбрана и сигурност
3. Образование
4. Здравеопазване
5. Социално осигуряване,
подпомагане и грижи
6. Жилищно строителство,
благоустройство, околна среда
.
7. Почивно дело, култура
8. Икономически дейности и
услуги

1. Персонал (Заплати и осигуровки)
2. Издръжка
3. Субсидии:
за нефинансови предприятия и организации с
нестопанска цел;
за осъществяване на здравна дейност и
медицинска помощ
4. Лихви:
Външни лихви;
Вътрешни лихви;
Социално осигуряване, подпомагане и грижи;
Капиталови разходи и прираст на държавния
резерв

Източник: Министерство на финансите
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3. Динамика на държавните разходи по функции
Бюджетните разходи са мощен лост за регулиране на агрегарното (съвкупното)
пазарно търсене. Това става пряко и косвено. Косвено – чрез формирането и измененията в заплащането на заетите в държавния сектор и пряко – чрез закупуването на
стоки и услуги от правителството. Класификацията на държавните разходи по функции е важно да се следи, защото тя показва приoритетните сфери на държавна политика. Как се изменят тези разходи в абсолютна стойност и като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) е показано в таблица 2. Във втория случай, изразяването на
разходите като процент от БВП е удачно да се използва за сравняването им във времето.
Таблица 2. Динамика на разходите по функции
(а) разходите в млн. лв.

(б) разходите като дял от БВП (%)

Източник: Министерство на финансите
Най-голям е размерът на разходите за социално осигуряване, подпомагане и
грижи, които включват разходи за пенсии, помощи за безработица и социално слаби,
стипендии и други видове подпомагане за учащи се. Техният дял в БВП е над 12%,
като дори достига 13.6% през 2014 г. Този размер е отражение на провежданата политика на правителството спрямо най-уязвимите групи и е отражение на демографските
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проблеми и по-специално застаряващото население. Стойността им е свързана с нивото на подоходната диференциация в страната. На второ място са разходите за икономически дейсности и услуги, които се движат в границите между 4 и 6% През 2016 г.
делът им намалява. На трето място са разходите за здравеопазване, които поддръжат
стабилно равнище между 4 и 4.8%. Едва след тях и в по-малък размер са разходите за
образование, които са съпоставими по стойност с тези за отбрана.
Фигура 2. Държавни разходи по функции за 2016 г. (% общите разходи)

Източник: Министерство на финансите
Фигура 2 илюстрира разпределението на държавните разходи по функции,
представени като дял от общите разходи за 2016г. Разходите за социално подпомагане и грижи заемат повече от 1/3 от общия размер на разходи. Положителен сигнал в
провеждната политика е, че здравеопазването заема второ място с близо 13% от
разходите. Проблем остава, обаче, сравнително ниският размер на разходите за
образование, които са близо до, но под 1/10 (9.8%). Това показва, че са необходими
мерки и политики за повишаване на тези разходи, което при ефективното им използване е възможност за разширяване на достъпа до образование и повишаване на
качеството на образователния продукт в България.
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ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ, ПРИНЦИПИ
И ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
Теодора Йорданова Тошева
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

APPLICATION OF MODERN METHODS, PRINCIPLES
AND TECHNPOLOGIES
FOR DEVELOPMENT OF USER INTERFECE
Teodora Jordanova Tosheva
Abstract: The paper reviews the principles, methods and technologies for developing web
interface. It covers the essential steps for creating a web project, conducting a research
among the users about their expectation and needs, manufacturing the design with the
proper technical tools, based on modern practices, and performing usability tests for
receiving feedback. The aspiration for the report is to show the necessary approach for
building a web site, to demonstrate the good and the bad practices and to represent the
explicit rules in the field of web design.
Keywords: user interface, user experience, responsive design, technologies for development

ВЪВЕДЕНИЕ
В съвременният свят електронните устройства са навлезли в ежедневието на
повечето хора. Независимо от тяхното предназначение, те имат своя интерфейс за
управление като разработката на този интерфейс се извършва от дизайнери и програмисти. Добрата комуникация с потребителите при използването на уеб базирано приложение или сайт е професионална задача на уеб дизайнерите.
Дизайна на всяка една страница включва изглед, входни елементи, навигационни и информационни компоненти и вградена функционалност. За всеки, който я разглежда, това е основната видима структура. Хардуерното и програмно осигуряване,
над което е изграден сайта, е невидимо за потребителя.
Изключителната презентация на страниците и сайта като едно цяло е от първостепенно значение за добрият имидж на организацията, която представлява.
За целите на демонстрацията на правилен подход при изграждането на уеб базиран интерфейс е създаден и разгледан прототип на електронен профил за студента.
Представени са основните етапи при изготвянето на проект – предварителното
проучване и определяне на целите, проектирането на модела и тестването на продукта. Администрирането като следваща фаза в развитието на продукта не е включено в
настоящия доклад поради отсъствието на експоатация на прототипа.
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ИЗЛОЖЕНИЕ
Фундаменталните основи на уеб дизайна са основани на концепциите при създаването на комуникация между човека и компютъра (Human Computer Interaction).
Идеята е дизайна да е контекстен (Contextual Design), също така структуриран, добре
дефиниран и потребителски насочен. Процеса се състои от създаването на прототипни продукти и услуги, тестването им и усъвършенстване им с потребителите. Философията на контекстният дизайн в своята същност е „разбиране на потребителя, за да
открием неговите фундаментални намерения, желания и подбуди.” [1].
Принципите при изграждането на контекстен дизайн са:
1. Дизайна на една система трябва да подпомага и допълва работата на потребителя
2. Хората са експерти в работата си, но са неспособни да я опишат
3. Добрият дизайн изисква участието на потребителите
4. Добрият дизайн е системен
5. Дизайна зависи от експресивно представяне
При процеса на създаването на контекстен дизайн има два етапа на изпълнение –
контестно проучване и определяне на модела [1]. Всяка разработка зависи от собствените си особености и не може едни и същи практики да се приложат в различни модели.
Според Доналд Норман, директор на „Лаборатория за дизайн” на университета
в Калифорния, Сан Диего и учен в областта на дизайна, приложения инженериинг
(usability engineering) и когнитивните науки, „един продукт трябва да е възхитителен
и привлекателен, не само добре конструиран и практически ориентиран”. Трябва да
се обърне внимание на цялостното изживяване, което включва естетиката на формата
и качеството на взаимодействието [3].
За един софтуерен продукт от особено значение е не само визията му, но и практическата му употреба, доколко е полезен и лесен за ползване.
„Кое е най-важното, което трябва да направим, за да е Уеб сайтът ни лесен за
потребителя?”. Не е спазване на правило за броя на кликванията или да сме последователни в структурата, а указанието „Не ме карай да мисля.” [4].
Практиката показва, че ние не четем уеб страници, а ги сканираме. Не търсим
оптималното решение, а избираме първото, което смятаме, че ще ни свърши работа.
Не се опитваме да разберем как работи нещо, а изпробваме дали досегашния ни опит
ще ни помогне да го използваме [4].
Синтезирани са следните методи за създаване на уеб дизайн имайки предвид
тези факти:
1. Създаване на ясна визуална йерархия във всяка страница
2. Използване на конвенции
3. Организиране на страниците на ясно дефинирани области
4. Да е очевидно кое се кликва
5. Ограничаване включването на несъществените компоненти
Взимайки под внимание тези принципи е изграден прототип на интерфейс за
електронен профил на студента според световните конвенции за добре дефинирано,
ясно структурирано и полезно приложение.
Първият етап при изграждането на проект за целите на обучението е анализ на
потребностите на целевата група, за която е предназначен. Една такава система
трябва да съдържа всичко най-необходимо за учебния процес:
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- трябва да служи за справка на графиците, уведомления и съобщения от университета
- достъп до учебни ресурси и обратна връзка със студента
- да подпомага обучаващия се във всекидневната учебна дейност.
Необходимите характеристика са приложени в действие и илюстрирани нагледно.
Нужен е отзивчив (responsive) дизайн, предвиден за всички размери на екрана.
Демо версията се разработи в два изгледа – мобилен и декстоп. Фигура 1 демонстрира началната им страница респективно.

Фиг. 1. Начална страница-мобилен и десктоп изглед
Включена е индивидуална информация на всеки студент като достъп до актуалните графици на занятията и изпитите, също така и резултатите от всички изпити до
момента. Трябва да може да получава съобщения и уведомления в реално време.
Препоръчително е попълването на анкети да е удобно и да е предвидено за всеки вид
устройство.
Ориентирането до желаното място трябва да е интуитивно. Структурата е организирана и обособена в една главна навигация (виж фиг. 2).

Фиг. 2. Меню на демо версията

Обогатена е потребителската функционалност чрез модул за пресмятане на
семестриалната седмица и календар за ориентиране поредността на седмиците, а
именно първа, втора, трета, четвърта. Динамичното поведение на календарния модул
е реализирано чрез JavaScript технологията.
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Фиг. 3. Вграден календар и модул за справка номера на семестриалната седмица

Въпреки многобройните начини за получаване на информация за контакти, за
улеснение е добавена секция за насочване на студентите според факултативната им
принадлежност. Даден е пример „За контакти” във фигура 4.

Фиг. 4. Модул за контакти

Структурирани са секциите свързани с административната дейност за получаване на уведомления относно статуса на молби и заявления, индивидуалните протоколи
на студента, заповеди и платени такси, както и молби за общежитие (виж фиг. 5).

Фиг. 5. Административна информация

Добавен е превод на английски език за покриване на международните стандарти
за интернационалност на софтуер.
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Използвани са най-новите стандарти за създаване на HTML документи –
HTML5, CSS3, JavaScript и библиотеките Bootstrap 4, Front Awesome, jQuery,
DHTMLX. Календарът е вграден благодарение на DHTMLX компанията, разработваща различни уеб базирани инструменти, и е лицензиран с безплатния GNU General
Public License (GNU GPL).
Проведено е тестване според методология на Стив Круг, професионален консултант в областта на потребителското изживяване (user experience) и световно
известен автор на книгите „Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web
Usability” и „Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing
Usability Problems”, спазвайки принципа, че добрият дизайн изисква партнирането и
участието на потребителите [4].
Тестването на софтуерния продукт представлява наблюдаване на потребителя
докато той го използва, насърчавайки го да мисли на глас. Препоръчва се периодично
провеждането на експеримента с не повече от трима души, защото ще открием повече проблеми отколкото сме в състояние да поправим. Проучването може да се проведе и с повече хора като забелязаните недостатъци ще са повече, но дори и с малка
група най-съществените проблеми ще проличат.
На този етап няма нужда от попълване на анкети и формиране на статистика, защото събраните данни ще зависят до голяма степен от моментното състояние на
анкетирания [2]. Достатъчно е следенето и отбелязването на най-съществените проблеми, които сме забелязали.
При отстраняването на грешки, винаги е добре да започнем с най-малкото, което можем да направим, за да ги премахнем [4].
Прилагането на метода върху електронния профил на студента показа следните
пропуски, които са отстранени:
 Липсата на връзка между седмичният график на студента и помощният
календар. За временна корекция беше добавено поянение под графика.
 Съкращенията на някои думи като „Л” за лекция и „У” за упражниение не
бяха разбрани и се добави подсказка, активираща се при посочването им.
 Недостатъчно открояване на справката за текущата седмица в мобилната версия поради използването на еднакви цветове с линковете към учебните ресурси. В резултат беше сменен изгледа на справката както е показано на фигура 6.
 Бутонът към персоналните данни се пропускаше от участника в теста, защото не
беше очевидно представен като такъв, допускайки нарушение в правилата за изграждане на добър интерфейс. Визията беше обновена както е демонстрирано на фиг.7.

Фиг. 6. Мобилен изглед на Начална страница преди и след теста
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Фиг. 7. Първоначална и подобрена версия на бутона за лични данни с името на студента

Провеждането на практика на метода за тестване на интерфейс затвърди значението на принципите за изграждане на качествен изглед, допълни списъка на потребителските нужди и подобри продукта.
Стремежът в цялостното конструиране на продукт е не хората да се опитват да
го разберат, а дизайнера да разбира хората и да се стреми да ги очарова.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящият доклад са представени и използвани похвати за разработка на
потребителски интерфейс от областите на съвременните ИТ технологии, стандартите
на The World Wide Web Consortium (W3C) и световните практики за добро изграждане на полезен, практичен и привлекателен софтуер.
Създаден е демо модел за демонстрационни цели чрез най-новите стандарти в
езиците за реализиране на уеб базирани проекти. Приложени са световни конвенции
в изграждането на изгледа, както и научно признати принципи и концепции за добро
оформление. Обърнато е внимание на цялостното потребителско изживяване и систематичния подход на изграждане на уеб интерфейс. Проведени са тестове върху демо
модела за откриване на недостатъци в дизайна. Съобразен е за използването от всеки
потребител независимо от какво професионално направление е и нивото му на компютърна грамотност.
Обобщени са унифицирани принципи за изграждане на полезен, приятен и приложим интерфейс.
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ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ, ЕТАП НА
ОЦЕНКАТА НА РИСКА В ПМУ АД - БУРГАС
Марин Бангев
Бургаски свободен университет
Оценката на риска е внимателно изследване на всички аспекти на работата, за
да се установи какво може да причини нараняване, заболяване или вреда и да се прецени дали опасността може да бъде премахната, а ако не, какви предпазни мерки
трябва да бъдат предприети за отстраняване, намаляване и контролиране на риска и
промоция на здравето при работа. Чрез нея се дава отговор на два въпроса: кои ситуации или дейности причиняват или е възможно да причинят заболявания или злополуки и трябва ли да се предприемат действия и какви ще бъдат последиците от тях?
Съществуват два принципа, които винаги трябва да се имат предвид когато се
извършва оценка.
Първият е оценката да се структурира така , че всички опасности и рискове да
бъдат разгледани. Важно е да не се пренебрегват дейности и задачи, които се извършват извън законоустановеното работно време на работещите, например дейности
свързани с почистване на работното помещение, профилактика на работното оборудване и други или да не бъдат обхванати от оценката на риска някои отдели или звена,
свързани със спомагателните дейности на предприятието.
Вторият е, когато се идентифицира рискът, преди да се пристъпи към оценяване, да се провери дали риска не може да бъде премахнат, т.е. дали опасността, причинител на риска е неизбежна необходимост.
Няколко са подходите, включително и комбинации от тях, за оценка на риска.
При оценката на риска в ПМУ са използвани:
 Наблюдение на трудовия процес.
 Използване на анкетна карта – по звена и по работни места.
 Измерване на параметрите на работната среда – измерват се: специфичните
показатели за безопасност на работни процеси, работно оборудване и работни места;
стойностите на елементите на микроклимата, токсичните вещества и праха във въздуха, шума, вибрациите, осветлението, физическото натоварване на работниците и
служителите.
Етапите при извършване на оценка на риска в ПМУ са:
 Подготвителен етап.
Тук влизат всички организационни и технически дейности, свързани с подготовката на оценката на риска: изготвяне на заповед и програма за извършване на
оценката на риска; определяне на лицата, които ще участват; определяне на необходимите източници на информация; извършване на необходимите измервания на параметрите на работната среда; изследване на здравното състояние на работниците;
материално-техническо и финансово осигуряване на извършването на оценката на
риска; сключване на договори с външни изпълнители, координация на дейностите и др.
 Класификация на трудовите дейности.
Изготвяне на списъци на трудовите дейности на оценяваните обекти, групирането им по рационален за оценяването на риска начин, събиране на необходимата
информация за тях, характерни опасности, нормативни разпоредби, мерки за защита
и др.
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 Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности
На този етап се установяват и анализират наличните опасности, възможните
пътища и начини за тяхното проявление, обектите, които могат да бъдат увредени.
За идентифициране на опасностите се прилагат следните подходи:
Наблюдение на трудовия процес:
- степен на разчленяване на трудовия процес;
- начин на съчетаване на трудовия процес;
- формата на организация на труда /индивидуална, групова/;
- организация на работното място /планировка, обзавеждане, обслужване/;
- режим на труд и почивка;
- травматизъм и заболеваемост на работещите на работното място;
- параметри на работната среда;
- безопасността на работното оборудване;
- суровините, материалите,
- състояние на технологията и техническата документация;
- структура и степента на използване на работното време;
Провеждане на социологически изследвания /интервюта, анкети, тестове/, насочени към установяване опасността при всяка дейност на работното място;
Проучването на технологичната документация – пояснява типа на производството, обема на работа, последователността и начина на протичане на технологичния
процес, състоянието на техническото оборудване;
Измерване на параметрите на работната среда – използват се данни от актуални
измервания на лицензирани лаборатории /микроклимат, шум, вибрации, прах, съдържание на опасни химически вещества във въздуха на работната среда и др.
Използване на данни от статистическата, счетоводната и оперативната отчетност, даващи допълнителна информация за производителността, травматизма и заболеваемостта на работниците, състоянието на машинния парк, загубите на работното
време и др.
Етапът завършва с описание на установените опасности.
 Определяне на лицата, изложени на опасности – определят се лицата, пряко
свързани с опасностите, лицата, косвено свързани с опасностите, външни лица, временно пребиваващи, които могат да бъдат свързани с опасността и лица, нуждаещи
се от специална закрила.
 Определяне на елементите на риска – тежест на вредата, експозиция и вероятност.
ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА И РАБОТНИЯ ПРОЦЕС
Риск от механично въздействие на използваните машини съоръжения и транспортни средства на работната площадка.
Механична опасност – това е общото наименование за всички физични фактори,
които пораждат нараняване, вследствие механично действие на машинни части, инструменти, обработвани детайли, или изхвърлени твърди или течни материали. Механична опасност която може да бъде създадена от машинни части /или обработвани
детайли/, се обуславя основно от следните фактори:
 форма – режещи елементи, остри ръбове, ръбести части, дори ако те са неподвижни;
 относително местоположение – което може да създаде зони с опасност от
смазване, срязване, омотаване и др., когато частите се движат;
 маса и устойчивост – потенциална енергия на елементите, които могат да се
преместят под действието на теглото им;
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 маса и скорост – кинетична енергия на елементите при контролирано и неконтролирано движение;
 ускорение;
 недостатъчна механична якост – която може да създаде опасни счупвания
или разпръсквания;
 потенциална енергия на еластични елементи/пружини/ или на течности, или
газове под налягане, или вакуум.
Видове механична опасност:
 Опасност от преместващи се /движещи се/ машини, съоръжения и транспортни средства – тук се включват опасностите от смазване /премазване/, омотаване,
увличане или захващане, удар, охлузване или протриване при преместване /движение/ на работното оборудване.
 Опасност от преместващи се /движещи се/ елементи на машини и съоръжения и транспортни средства – тук се включват опасностите от смазване /премазване/,
омотаване, увличане или захващане, удар, охлузване или протриване от въртящи се,
люлеещи се, праволинейно, кръгово и сложно пространствено движещи се елементи
на машини, съоръжения и транспортни средства.
 Опасности от изделия, заготовки, материали и товари, премествани с машини, съоръжения и транспортни средства – тук се включват опасностите от смазване
/премазване/, омотаване, увличане или захващане, удар, охлузване или протриване от
изделия, заготовки, материали и товари при преместването им с машини, съоръжения
и транспортни средства.
 Опасности от падащи и летящи тела и частици – тук се включват опасностите от удар, смазване /премазване/, отрязване, пробождане, убождане, затрупване при:
падане и изхвърляне на тела, материал, товари и частици при преместването и транспортирането им; изхвърляне на тела и частици при обработката им; падане и изхвърляне на тела при спиране на електроносителя; падане и срутване на земни и скални
маси; падане и изхвърляне на тела, материали, заготовки и товари при други дейности и обстоятелства.
 Опасности от нарушаване цялостта на конструкцията и от неправилно функциониране – тук се включват опасности от удар, смазване /премазване/, порязване,
отрязване и пробождане при: разрушаване на цялата конструкция; разрушаване на
отделни елементи и възли; изхвърляне на елементи и тела при счупване; преобръщане;
 Опасност от режещи и пробождащи предмети и елементи – тук се включват
опасности от порязване, срязване /тип ножично/, пробождане или убождане от остри
ръбове, мустаци, чепаци, грапави повърхности.
 Опасност от удар в препятствие и от подхлъзване, загуба на равновесие и
падане на едно ниво – тук се включват опасности от удар в препятствие, в стърчащи
и изпъкнали елементи и удар при падане на същото ниво, при подхлъзване, спъване и
др., които възникват при преместване на машини, съоръжения с хора на или в тях и
при движение на хора.
 Опасност от удар при подхлъзване, загуба на равновесие и падане от
височина.
Неблагоприятен микроклимат
Неблагоприятното студово натоварване на организма довежда до смущения в
кръвообращението, измръзване на крайниците, трайни нарушения и увреждания на
вътрешни органи, забавяне на реакциите и координацията на движенията. Местното
действие на простудата се свързва с възникването на различните видове и степени на
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измръзване на тъканите, включително и на т.нар. перниони, на периферните нерви и
др. Много по-голямо значение има общото действие, което води до възникването на
т.нар. простудни заболявания, до заболявания на дихателната, мускулната система и
да опорно двигателния апарат.
Шумо-вибрационен фактор – източник на шум и вибрации предавани на системата ръка-рамо и предавани на цяло тяло са двигателите на товарните автомобили и
строителната техника. По данни на производителите и представителни извадки от
проведени измервания те не превишават граничните стойности за предприемане на
действия. Въздействието върху организма на работещите се определя не само от моментните стойности, но и времето на въздействие и характера на дейността, поради
което на всяко мобилно работно място се извършва тематична оценка. Осигурени са
необходимите колективни средства за защита и ЛПС.
Риск от травми при използване на ел. инструменти, машини и съоръжения.
Електрическият ток представлява насочено движение на електрически заряди. В
електротехниката токът се бележи с І и се измерва в „А“
І=U/R
където:
- U е електрическо напрежение и се измерва в „V“
- R е електрическо съпротивление и се измерва в „Ω“
Опасностите при работа с електрическите уредби и съоръжения се свързват с:
удар от електрически ток; термични травми/изгаряния; пожари и експлозии.
Удар от електрически ток – това е най-често срещаната причина за смъртни и
инвалидни електрозлополуки. Човек може да получи удар от електрически ток, когато:
 е част от електрическа верига. Това най-често може да стане, ако липсва защитен проводник /съоръжението е незанулено/. Тогава вместо през защитния проводник, ел.ток ще премине през тялото му;
 докосване части, които се намират под опасно напрежение. Това могат да бъдат кабели и проводници с нарушена изолация или елементи на електрически съоръжения, станали достъпни поради счупени или липсващи капаци или отворен /счупен/
корпус. Тази ситуация е изключително опасна, когато човек стои на мокра или
влажна повърхност;
 приемане за изключени електрически съоръжения, които са под напрежение
и започне работа потях.
Това са само някои възможни ситуации.
Степента на поражение при протичане на електрическия ток през човека зависи от:
 пътя на електрическия ток през тялото;
 вида и големината на напрежението. Колкото по-високо е напрежението, под
което е попаднал човек, толкова по-силен ток ще премине през тялото му. Променливото напрежение 220V предизвиква преминаване на опасен ток през тялото на човек,
който може да предизвика смърт;
 повърхността, върху която човек стои. Мократа или влажна повърхност провежда добре електрическия ток. Поради тази причина работите в мокри /влажни/ помещения или на открито са свързани с повишена или особена опасност от поражение
от електрически ток;
 кожата на човека. Мократа кожа е по-проводима. В тази връзка работа в мокри /влажни/ помещения и при температура над 35ºC /обилно изпотяване/ са свързани
с повишена или особена опасност за поражение от електрически ток;
 времето, през което протича ток през човешкото тяло.
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Термични травми /изгаряния/
Протичането на големи токове е свързано с отделяне на значителни количества
топлина и температури, достигащи хиляди градуси. Такива са токовете при къси
съединения. Много електротехници са пострадали в резултат на попадане в зоната на
дъгата от къси съединения, предизвикани от тях самите.
Пожари и експлозии
Електричеството притежава енергия, която може да генерира топлина и да предизвика пожар или взрив. Най-често това става по един от следните начини:
 Електрическата искра или електрическата волтова дъга възникват в пожароопасна или взривоопасна среда.
 Претоварени и поради това прегрети електрически проводници са в контакт с
леснозапалими или горими материали.
 Отделни елементи на електрическите съоръжения и инсталации при претоварване или лоши контактни съединения също могат да се нагреят да недопустимо
високи температури. Такива елементи най-често са контакти, щепсели и щекери.
Ултравиолетово лъчение
Ултравиолетовите лъчи заемат частта от спектъра в диапазона от 400 до 100 nm.
В зависимост от дължината на УВ-лъчи производствените източници се разделят на
три групи източници с дължина на вълната: от 360 до 330 nm; около 300 nm и около
200 nm – оксижени и електрожени. Ултравиолетовото излъчване при електроженистите и оксиженистите е налице през по-голямата част от работния ден.
Норми за допустимо ниво на ултравиолетовото лъчение у нас няма. Използват
се тези на Световната здравна организация.
Биологично действие. Според биологичния ефект ултравиолетовото лъчение се
дели на:
 УВ-лъчение вид А – с дължина на вълната от 315 до 400 nm, което има слабо
биологично действие;
 УВ-лъчение вид В – с дължина на вълната от 280 до 315 nm, което има силно
биологично действие върху кожата и очите;
 УВ-лъчение вид С – с дължина на вълната от 200 до 280 nm, което има силно
биологично и бактерицидно действие.
При недозирано облъчване с къси УВ-лъчи възникват патологични увреждания
на кожата, очите, нервната система. Патологичната реакция от страна на кожата се
изразява в поява на фотодерматити с дифузна еритема, оток, парена, сърбеж, десквамация. Реакцията от страна на нервната система се изразява в главоболие, световъртеж, нервна възбуда, отпадналост, умора, повишаване на телесната температура. Специфична патологична реакция от страна на очите е т.нар. електрофталмия. Електрофталмията е професионално заболяване на електроженистите, но могат да бъдат засегнати и др. работещи, които се намират в зоната на УВ-излъчване и не използват
лични предпазни средства
Риск от неблагоприятното въздействие на физиологичните фактори
Физиологията на труда изучава измененията, които настъпват във функционалното състояние на организма в процеса на трудовата дейност и под въздействието на
факторите на работната среда и способността на организма да подобри своята работоспособност за сметка на адаптационните възможности.
От гледна точка на физиологията и хигиената на труда под режим на труд и почивка се разбира хронологичния порядък на работните интервали и почивките в рамките на работната смяна, работната седмица и година. Практическото значение на
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физиологично обоснования режим на труд и почивка се състои в създаване на възможности за избягване или отдалечаване на умората и преумората, запазване на
функционални те възможности на организма и осигуряване на добра работоспособност за по-продължителен период от време.
Вредните физиологични фактори са свързани главно с физическото претоварване на човешкия организъм или на отделни негови структурни части, най-вече опорно-двигателния му апарат /скелетно-мускулната му система/.
Вредни физиологични фактори могат да бъдат:
 труд с голяма интензивност /тежко и много тежко физическо натоварване/ –
с работен енергоразход над 5 kcal/min и сърдечна честота над 110 удара в минута;
 труд с многобройни, чести и монотонно повтарящи се движения на горните
крайници;
 едномоментни свръхусилия над физиологичните норми при ръчна работа с
тежести;
 неподходяща работна поза.
Статично натоварване при поддържане на работна поза
Статичното натоварване или поддържането на работната поза е един от най-неблагоприятните фактори на всеки един труд. То води до ранно настъпващи дискомфорт, умора, намаляване на работоспобността, до различни увреждания на мускулноскелетната система.
Продължителната работа седнал носи всички рискове от детренираност на мускулната система поради обездвижване, а също увреждания поради пренапрежение на
позните мускули на врата, раменете, гърба и кръста с много често срещани болки и
скованост, слабост.
Продължителната работа прав води до различни болезнени изменения в кръвоносните съдове, разширени вени, отоци по краката и до увреждане на позните мускули на гърба, краката, стъпалата.
При работа на колене, сгънат, със силно наведено и извито тяло има изразен
риск от пренапрежение на ставите, сухожилията и ставните връзки, а също на мускулите на гърба и кръста. Тези работни пози са особено неблагоприятни – трябва да се
работи много кратко време и винаги да има условия за почивка след работа.
Статично натоварване при двигателно-монотонната, еднообразна работа.
Извършването на двигателно-монотонна работа – на еднообразни, многократно
повтарящи се, бедни на съдържание движения – е важен рисков фактор за увреждане
на двигателната система. Двигателната монотомия се посочва като основна причина
за едно от най-разпространените, свързани с труда увреждания на мускулно скелетната система, т.н. увреждания поради кумулиращи /натрупващи се/ микротравми или
увреждания от повтарящо се пренапрежение. Тези свързани с труда увреждания са
локализирани най-често в областта на китката – гривнената става – предмишницата и
се проявяват с дискомфорт, затруднено извършване на движенията, болка /проявяваща се при изпълнение на движенията или постоянно/ в мускулите, ставите, сухожилията. При продължително извършване на двигателно монотонна работа може да се
развият различни заболявания: тендинит, тендовагенит, тиндосиновит, ганглион, неврити, радикулити, болестта на Рейно.
Появата на свързаните с труда увреждания на мускулно-скелетната система при
двигателна монотония се ускорява при съчетание на повтарящи се еднообразни
движения с:
 приложение на сила, физическо натоварване;
 фиксирани работни пози;
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 неблагоприятно положение на ръката /силно сгъване на китката на зад,
завъртане на китката при изпънати пръсти, отклоняване на китката от неутрално
положение/.
Риск от нервно-психическо натоварване – психологични фактори
Психологичните вредни фактори са такива фактори, които въздействат на психиката на работещия и предизвикват у него траен психологичен дискомфорт, който
от своя страна поради спецификата на човешкия организъм предизвиква и различни
заболявания.
Стресът свързан с работата е един от главните психологични вредни фактори за
работата и безопасността на работещите.
Терминът се употребява, за да опише някаква беда, умора или чувство за неспособност за справяне с някакъв проблем. До стрес се достига, когато изискванията към
индивида се разминават с нуждите и мотивацията му. Например, може да се стигне
до стресова ситуация, ако обемът на работата е много голям за даден брой работници
и наличното време. Също така, извършването на еднообразна повтаряща се дейност,
която не изисква потенциалните умения и опит на индивида може да доведе до стрес.
Специфичен риск от стрес се наблюдава при работа в опасна или нездравословна
работна среда, а именно:
 липса на начин за контролиране на рисковете /по технически, финансови или
др. причини/;
 лошо осветление, високи нива на шума, неблагоприятни температури, неудобни работни пози, висок риск от физически наранявания и др.
Лошия психоклимат на работната среда, характеризиращ се с висока степен на
тормоз/насилие или саморазправа, лоша комуникация или липса на консултация, също води до специфични рискове от стрес.
Организмът има изграден механизъм за борба с различните атаки, базиращи се
на реакцията „бий се или бягай”. Този принцип е бил от полза за нашите предшественици, но той е неприемлив и неефективен в борбата срещу стреса на работното
място.
Физиологичната реакция е полезна само, когато се предизвиква рядко и за кратко време.Ускореният пулс и увеличения мускулен тонус, влиянието върху нивото на
кръвната захар подготвят организма за нападение или бягство. Но тази реакция става
вредна, ако се превърне в постоянна част от професионалния живот. Хормоните,
които се освобождават, могат да бъдат вредни за здравето. Известни са връзките
между адреналина коронарните сърдечни болести. Освен това, ако в давен момент
адреналинът помага на организма да реагира бързо, голямото количество адреналин
влияе на мозъка и води до чувство на умора.
Симптомите на хроничния стрес са разнообразни. Те включват:
 сухо гърло, напрежение в мускулите, главоболия, лошо храносмилане, тикове, безсъние, болки в гърдите и високо кръвно налягане;
 раздразнителност, импулсивно поведение, трудност при вземане на решение,
липса на разбиране;
 внезапно повишаване използването на цигари и алкохол;
 прекалена тревожност, чувство на безполезност, унилост, разсеяност, лесно
стряскане, фантазиране.
Тези симптоми могат да причинят сърдечни заболявания и язва. Заболяванията
на кръвоносната система са може би най-разпространените заболявания, свързани със
стреса. Те включват:
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 свръхнапрежение;
 коронарни сърдечни заболявания;
 инфаркт.
Няколко фактора увеличават въздействието на стреса: пушене, алкохол, липса
на физическа активност, богати на животински мазнини храни.
С оценката на риска се установява допустимостта на определения риск и необходимостта за прилагане на мерки за неговото предотвратяване или намаляване и
ограничаване.
Основните критерии при установяване допустимостта на риска за здравето и
безопасността на работниците и служителите в „ПМУ”АД, БУРГАС са:
 съответствието с разпоредбите на нормативните актове за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд;
 прилагането на принципите за превантивни дейности, посочени в чл.4 от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 отчитането на информацията от източниците на информация, които нямат
силата на нормативен акт, но прилагането им осигурява защита в случаите, когато
няма нормативни изисквания.
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ИГРОВО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТ BINARIUS
Богдана Янева, Божидар Божков
Бургаски свободен университет

GAMMING BASED LEARNING PROJECT BINARIUS
Bogdana Ianeva, Bozhidar Bozhkov
Burgas Free University
Abstract: The benefits of this project are the opportunity to develop certain skills. They are:
very fast thinking and calculating without using calculator or some other useful stuff;
making a correct decision, while the students have been competing with each other;
improving their knowledge in binary numbers.
Key words: number systems, game, education method
Въведение
През последните години електронните игри, домашните компютри, умните
устройства и интернет заеха важно място в ежедневието на децата, юношите и възрастните. Тези медии доведоха до значителни промени в природата на обучението.
Компютърните игри печелят все повече почитатели. Статистиката към 2006 г.
показва, че в развитите страни 4/5 от населението до 35 години и почти всички деца
под 18 годишна възраст са играли компютърни игри [1]. Към днешна дата бурното
навлизане на „умната“ техника в домакинствата прави възможно игрите да достигнат
на практика до всеки един от нас. Нарастващата им популярност разкрива техния потенциал за подпомагане на обучителния процес. Играта е най- естествения начин за
обучение, но много често за съжаление се подценява от подръжниците на традиционната образователна система [2].
Проектът Binarius има за цел да помогне на учащите да развиват познавателните си пособности като се фокусира върху: възприятие, мислене, вземане на решение и
решаване на проблем, свързан с преобразуване на бройни системи, правейки учебния
процес достатъчно забавен и продуктивен.
I. Описание на играта
При стартиране на играта Binarius се генерира случайно число от 0 до 255 в
десетична бройна система. Заедно с него стартира времеви интервал от деведесет
секунди, в който един от двамата играчи трябва да преобразува мислено числото от
десетичната бройна система в двоична бройна система. След това посредством натискане на бутоните на игровите пултове от единия играч се въвежда избрано от него
число в съответните полета.
При правилно представено в двоичната бройна система число в съответното поле, играта маркира игралното поле на победителя в зелен цвят и съответно в червен
цвят – на победения играч, което е пряко свързано със светлинната индикация на
светодиодите на игровите пултове.
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Докато тече времевият интервал от деветдесет секунди, играчите имат много
възможности за въвеждане на число в двоична бройна система, ако то е сгрешено при
първоначалното въвеждане. За да започне нов опит за въвеждане трябва да се запълнят всички разряди на бинарното число
II. Хардуерна архитектура
Raspberry Pi 2 е едноплатков компютър с размерите на кредитна карта. Разработен e от фондацията Raspberry Pi Foundation в Обединеното кралство. Създаден e с
цел да подпомага популяризирането на обучението по основи на компютърните науки в училищата.
Основните характеристики на хардуерната архитектура на устройството са
предсатавени в табл.1.
Табл. 1. Характеристиките на Raspberry Pi 2

Елементи на
хардуерната реализация
Процесор
Памет
Aрхитектура
Графика
Захранване

Характеристики
900 Mhz quad-core ARM Cortex-A7
1 GB RAM
MicroSDHC slot
Broadcom VideoCore IV
4.0 W

Хардуерът на Raspberry PI еволюира през няколко версии с различнo бързодействие, обем на паметта и поддръжка на периферни устройства.

Фиг. 1. Блок диаграма на моделите A, B, A+, и B+

Блоковата диаграма представя моделите. При моделите A and A+ липсват
етернет и USB хъб компонентите. Етернет адаптерът е включен към допълнителен
USB порт. При модели A и A+ портът USB е включен директно към SoC чипа
(системен чип).
При модел B+ чипът съдържа петточков USB хъб, от който използваеми са
4 порта, докато модел B предоставя само два.
Едночиповата система в първото поколение на Raspberry PI е относително еквивалентна на чиповете, използвани в по-стари модели смартфони (като iPhone/iPhone
3G/iPhone 3GS).
Raspberry PI има 16 KiB кеш памет от първо ниво и 128 KiB от второ, като
последната се използва главно от графичния процесор. SoC чипът се намира под
RAM паметта, така че да са видими само неговите краища.
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Необходимите елементи за проекта Binarius са Raspberry Pi 2(B), четири
тактилни бутона и четири светодиода за направа на игровите пултове са представени
на фиг.2.
Посредством игровите пултове всеки един от играчите има възможност да
въвежда цифрите 1 или 0, отговарящи на бинарния код на съответното число в десетична бройна система.

б.

а.
Фиг. 2. а) Raspberry Pi 2, б) 4 тактилни бутони и 4 светодиоди

Това става чрез натискане на тактилните бутони. В неактивното състояние на
бутоните към съответните изводи на микроконтролера се подава напрежение, близко
до захранващото, което е равнозначно близко до логическа единица. Активното ниво
е логическата нула и в зависимост от това кой бутон е натиснат се записва нула или
единица в съответния бит.
При победа на един от двамата играчи се подава логическа нула, тъй като катодите на светодиодите са свързани съответно по схемата на свързване P1-L1 – GPIO 2,
P1-L2 - GPIO 3 и P2-L1 – GPIO 17, P2-L2 GPIO 4, а анодите им са общи на два светодиода на контролера, към които е подадено напрежение 3.3V.

127

ХIX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

Фиг. 3. Схема на свързване на компонентите на проекта

Играчът, въвел правилната двоична комбинация, се уведомява чрез светлина
индикация – зелена (P1-L1), съответно загубилия – с червена (P2-L2), видима на
игровите пултове. Схемата на свързване на компонентите на проекта е представена
на фиг. 3.
III. Софтуерна реализация
За реализиране на проекта Binarius е избрана операционната система Microsoft
Windows IoT.

Фиг. 4. Екран от проекта Binarius по време на игра

За разработка на програмния продукт са използвани Microsoft технологиите:
Visual Studio Community 2017, .NET, XAML, C#. Екран от проекта Binarius по време
на игра е представен на фиг. 4.
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Екран от дизайна на потребителския интерфейс, разработван в интегрираната
среда за разработка Microsoft Visual Studio Community 2017 на декларативния и
описателен език XAML e представен на фиг. 5, на който може да се види част от разработването на потребителския интерфейс в която включва панел със случайно число, панел с брояч на време и панел с полетата за попълване на избрания байт.

Фиг. 5. Екран от проекта Binarius по време на разработване на изходния код за дизайн

Екран от изходния програмен код на проекта Binarius, разработван в интегрираната среда за разработка Microsoft Visual Studio Community 2017 на езика за
програмиране C# е представен на фиг. 6, на който е показана част от логиката на
изпълнение на задачите за въвеждане,извеждане и изчистване битовете избрани за
получаване на желания байт.

Фиг. 6. Екран от проекта Binarius по време на разработване на изходния програмен код
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Изводи
Създадената програмна реализация на проекта Binarius е една добра възможност
за подпомагане на учащите при утвърждаване на получените знания в областта на
бройните системи и компютърните системи и технологии. Има възможности и за
бъдещо развитие, свързано с използване на други бройни системи.
Литература
[1] Beck J., M. Wade, „The kids are Alright: How games are changing our kids for the
better“, Harvard Business School Press, 2006.
[2] .Светослав. Ал., Славов „Компютърни игрови среди в обучението“ MATEX 2016,
Tом 1, 2016.
Научен ръководител: доц. Димитър Минчев

130

ХIX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

РОБОЖУРНАЛИСТИКА
Дамян Колев
Бургаски свободен университет

ROBO JOURNALISM
Damian Kolev
Burgas Free University

Abstract: Robo-journalism is here and it is entering the fast pace of the news teams behind
the ocean. Software programs run as StatSheet collect media news on different topics.
Robo-journalism is sometimes seen as an opportunity to release journalists from routine
reports, giving them more time for complicated tasks. According to Automated Insights,
robots have written 350 million news in 2013, and in 2014 the quantity is 1 billion.
Key words: Robo-journalism, StatSheet, Nerative Science, Journalism.
Бихте ли се притеснили, ако една история, която четете във вестник или в
интернет, е била написана от машина, а не от човек журналист? Бихте ли направили
разлика?
Добре дошли в света на „робожурналистиката“ – идва по-бързо, отколкото си
мислите.
„В мача нямаше драма, тъй като Охайо водеха с 52:25 на полувремето и не
изпуснаха преднината..“
Това звучи като откъс от стандартен спортен коментар, нали? Всъщност, този
откъс е точно това – напълно стандартен текст, който би могъл да се отнесе за всеки
един спорт, само ако се сменят имената на отборите и резултатът. Не е нещо сложно,
защото винаги се работи по матрица, а в сфери като спорта не се случват кой знае
колко непредвидени ситуации. Звучи като нещо, което може да бъде свършено.и то
безплатно. Тоест, от робот. Робо-журналистиката е тук и навлиза с бързи темпове в
новинарските екипи зад Океана. Софтуерни програми на старт ъп-и като StatSheet
събират медийни новини на различни теми. Използвайки алгоритми, софтуерът
събира голямо количество информация по дадена тема, след това сортира само
необходимата част от нея и я подрежда в кратка статия. В случая с мача софтуерът е
достатъчно “умен”, че да напише отделни статии за двата играли отбора.
Narrative Science е друг американски старт-ъп, който има софтуер за събиране и
публикуване на медийни новини на различни теми. Те могат да бъдат напълно
приспособени към стила на всяка медия, освен това могат да бъдат произвеждани,
както като репортаж или статия, така и като туитове или графични визуализации.
Към 2016 г. само няколко медийни организации са използвали автоматизирана
журналистика. Това са Associated Press, Forbes, ProPublica и The Los Angeles Times.
Любопитното е, че новината за земетресението в Лос Анджелис в понеделник
(08.12.2016 г.) е била публикувана онлайн първо от The Los Angeles Times. И поточно от техния „робо-журналист“, разработен от човешкия му колега и програмист
Кен Шуенке. Робо-журналистиката се ползва и за описване на криминални истории в
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някои медии в Ел Ей, но в този случай обаче хора следят за това кои от материалите
да излязат. Със сигурност робо-журналистиката идва, за да остане. Просто, защото
списването на стандартни новини е нещо, с което технологията може да се справи. С
по-голяма прецизност- без работно време и без заплата. Американската новинарска
асоциация Асошиейтед прес (AP) е една от първите с робо-журналисти, които произвеждат компютърно генерирани спортни и финансови разкази през 2013 г.
Вашингтон пост използва бота, за да докладва за резултатите от Олимпийските игри
в Рио през 2016 г. Държавната информационна агенция на Китай, Синхуа, се реорганизира, за да увеличи използването на ИИ (изкуствен интелект). Един от аспектите в плюс на роботите, който прави впечатление, е че роботът журналист не прави
правописни грешки или граматически. В този аспект битката между робота и човека
журналист, робота печели.

Проучвания и грешки
Но има и друг сериозен проблем тук - неизбежната компютърна грешка. Хората
журналисти правят грешки, а в най-тежките случаи те могат на напишат клевета за
даден човек, и те ще бъдат осъдени и вкарани в затвора. Автоматизираният софтуер
може да не е проектиран да произвежда сочни истории, които могат да бъдат клеветнически, но това не означава, че няма сериозни грешки. САЩ това вече се е случвало – на 22 юни 2017 г. „Лос Анджелис Таймс“, една от първите медии, които използват автоматизиран софтуер, за да напишат част от статията си, че земетресение
с магнитуд 6,8 метра е ударило Тихия океан на около десет мили от Санта Барбара.
Но информацията е била грешна, защото била свързана със земетресение, което е
засегнало Санта Барбара през 1925 г. Статията е била изпратена до потребителите.
Таймс претърпява голяма критика от читателите си. И е принуден да обясни по132
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късно, че ботовете на робота са направили грешка . Що се отнася до нюанса и сложността на разследването, журналистиката все още ще има нужда от хора.
Робожурналистика понякога се разглежда като възможност за освобождаване на
журналистите от рутинни доклади, като им се предоставя повече време за сложни
задачи. Също така позволява ефективност и намаляване на разходите, облекчавайки
финансовата тежест, пред която са изправени много новинарски организации. Автоматизираната журналистика обаче се възприема и като заплаха за авторството и качеството на новините.
Цена
Автоматизираната журналистика е по-евтина, защото в по-малко време може да
се произведе повече съдържание. Това също така намалява разходите за труд за новинарски организации.
Авторство
В робожурналистиката все по-често се спори, кой би трябвало да бъде акредитиран като автор. Няколко участници в проучването за авторство приписват кредита на програмиста; други възприемат, че новинарската организация е автор. Освен
това няма начин читателят да провери дали дадена статия е написана от робот или
човек, което повдига въпроси за прозрачност.
Един робот няма да спечели награда „Пулицър“
Как „робо-журналистите“ могат да наводнят интернет с фалшиви новини?
Но няма ли опасност такива автоматизирани инструменти за генериране на
новини да могат да бъдат използвани и от пропагандатори, които искат да разпространяват фалшиви новини за своите собствени политически или национални цели?
Вече съществуват доказателства, че автоматизацията е била използвана за такива
цели на социални медийни сайтове.
През август Facebook направи своя треньорски екип, задвижен от хора, и ги
замени с алгоритъм. Резултатът? Разпространението на фалшиви новини и неподходящо съдържание. „Има истинска загриженост, че автоматизацията улеснява подобни
атаки срещу свободното слово“, казва г-н Фанта
И така, робо новините са сериозна заплаха за бъдещето на журналистиката?
Разбира се, това не може да бъде отхвърлено от някои медии по света, но гигантите
като Google не инвестират леко, така че очевидно има потенциален пазар.
До 2025 г. 90 % от новините ще са софтуерно генерирани. „Това не означава, че
роботите ще заменят журналистите, означава само, че количеството автоматично
генерирана информация ще нарасне драстично. В бъдеще, обаче вашият любим информационен сайт ще ви обясни нещата различно: той ще знае кой сте, каква кола
карате, колко гориво тя харчи, колко километра изминавате за седмица, какво гориво
зареждате и т. н. Така че Вие ще получите статия, написана специално за вас, в която
ще прочетете колко точно долара ще спестите, ако гумите на Вашата кола са
напомпани правилно“ – „В бъдеще всяка статия ще има само един читател“ (Eudes
2014).
Компютърът все още не е преминал теста на Тюринг. Тестът на Тюринг, разработен от Алън Тюринг през 1950 г., е тест за способността на машината да показва
интелигентно поведение, еквивалентно или неразличимо от това на човека. Такава
машина би могла да убеди един човек да говори с него, че човекът всъщност говори с
друг човек. Създаването на компютър, който ще премине теста на Тюринг, е мечта на
много програмисти.
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Вероятно това бъдеще не е толкова далечно. По информация на Automated
Insights роботите са написали 350 милиона новини през 2013 г., а през 2014 година
количеството е 1 билион. Зад Океана вече се надигат мнения срещу „компютърните
журналисти”, но няма какво да се направи, защото технологията става все по-разработена и все по-изгодна за медиите. Освен това – кой се страхува от технологията?
Ясно е, че след като имаме достижения като интернет и мобилни телефони, то в
някакъв момент технологията ще започне да иззема лесната работа в различни аспекти от живота ни. Все пак не е сложно да напишеш кой е спечелил мача, нали?
Бъдещето на автоматизираната журналистика може да се разглежда като полезно от някои, обаче, други твърдят, че това може да бъде вредно за индустрията, тъй
като премахва чувството за обективност.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ПРАВНИ И ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Фитнат Кеклик Ахмед
Бургаски свободен университет

LEGISLATION ON DOMESTIC VIOLENCE, LEGAL AND
ETHICAL ISSUES
Fitnat Keklik Ahmed
Burgas Free University

Правата на жените по света са нарушавани в продължение на години. Голяма
част от нарушенията са свързани преди всичко с векуващи традиции и обичаи, като
определянето им за противозаконно се превръща често пъти в непреодолим конфликт. Много „незападни” общества, определят тези права като характерни за Запада и
използват това за оправдание, като не ги спазват Но това в повечето случаи е само
опит да се прикрият и оправдаят нарушенията, които се извършват. Едно от най-големите нарушения, което се извършва спрямо жените е домашното насилие. Това е
един тревожен и неразрешен проблем на обществото.
Реалността е противопоставяне на закона, традициите и обичаите. На преден
план се поставя въпросът доколко правата на жените се гарантират от закона и доколко този закон стои над традициите и обичаите.
Традиционното схващане в миналото било, че това е семеен проблем и никой не
се осмелявал да се намеси. Но днес то се разглежда като проблем засягащ цялото
общество. Домашното насилие е много често подценявано, но всъщност то представлява заплаха за всички. За много жени то е ежедневие. Дори в днешното модерно
еманципирано общество, голяма част от жените са жертви на тормоз от страна на
партньора си. Не може точно да се определи броя на претърпелите насилие, тъй като
домашното насилие и изнасилването са престъпления, за които рядко се сезират компетентните органи. Оказва се обаче, че 70% от жените по света са били жертва на насилие. Това показват данни, оповестени по повод Световния ден за борба с насилието
над жени, а жените в ЕС, претърпели насилие са 62 млн. В България, всяка четвърта
жена е била подложена на домашно насилие. Голяма част от тях обаче, не споделят
за преживяното заради страх и недоверие в правосъдната система. Случаите с насилието над жени, за съжаление, са много повече от тези, които попадат до статистиките. А случаите, които „влизат“ в съда сигурно са още по-малко. Домашното насилие
е тема-табу, жените жертви полагат големи усилия да го прикрият. Преживяната
болка и унижение живеят единствено в съзнанието на жената. Всички тези жени
попаднали в механизма на домашното насилие с години (или никога) не могат да се
откъснат от него. Жертви са и децата, върху които домашното насилие се отразява
дори и когато те не са пряко засегнати.
Наложените традиционни стереотипи за ролята на жената и мъжа в обществото
е в основата на проблема с домашното насилие. Ролята на жената е „да върши домакинската работа и да възпитава децата“, „да бъде покорна и смирена, да се подчинява
на мъжа си“, а мъжът – „ да работи и изкарва прехраната, да бъде глава на семейството“. Мъжът винаги е представен като по-силният и властният, а жената подчине135
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на и правно ограничена. Тези представи се вкореняват в съзнанието на децата от
малки, а точно тези стереотипи по полов признак, които подчертават женската пасивност, окуражават насилието.
Според чл. 2 (1) от ЗЗДН: Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова
насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните
права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са
били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.
(2) За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно
насилие, извършено в негово присъствие.
Физическото насилие е престъпление против здравето на жертвата, причиняване на телесни повреди – с нанасяне на удари, хвърляне предмети, заплашване с
оръжие или нараняване с него и др.
Сексуалното насилие включва широк кръг от поведения, включващи принуждаването на партньорката да прави секс по време и по начин, който не желае. Това може да бъдат и действия, които насилникът предприема, за да накара жената да се
страхува за нейната сексуална безопасност или тази на децата й.
Психическият тормоз и емоционалното малтретиране могат да бъдат добре прикрити, защото след себе си не оставят видими белези. Те се изразяват в манипулация,
ревност, обиди, подигравки, унижения от страна на насилника.
Икономическото насилие се изразява в прилагането на финансов контрол. Жената става зависима от партньора и изключително уязвима. Примерите включват лишаване на съпругата от достъп до парите и информация за финансите на семейството, принуждаване на жената да проси и да моли за пари, отнемане на парите й, забрана на жената да работи.
Причините за насилието в семейството са много и разнообразни:
- икономически проблеми, липса на работа и безпаричие, стрес в ежедневието;
- битови причини (лоши битови условия; конфликтно съжителство с роднини,
разногласия във възпитанието на децата и т.н.);
- нарушени взаимоотношения вътре в двойката /липса на комуникация, разговори, споделяне/; незачитане правото на мнение на партньора, отмъщение за
мнима или действителна изневяра, желание за надмощие от единия партньор
върху другия;
- наличието на психическо разстройство, алкохолна или наркотична зависимост;
- лошо възпитание или модел на поведение, преживян в детството
- половите различия и неравностойно положение на жената спрямо мъжа от
физическа гледна точка;
Причините за домашното насилие излизат извън рамките на традиционното
схващане, че това е само личен проблем. Смята се, че домашното насилие се корени
в традиционно подчинената роля на жените в личния и обществен живот. Поведението на всеки индивид зависи и от личностните характеристики на всеки, но самите те
са плод на обществото; формирани са на основата на биологични и психични дадености, но под влиянието на социални фактори, в конкретна социална среда и отношения.
Погледнато от социална и психологическа гледна точка, причините могат да
бъдат безработицата и финансовите проблеми. В обществото се променят социалните
роли на мъжете и жените и техният финансов статус вътре в семейството. Това се
отразява силно върху поведението спрямо жената. Финансовият просперитет на мъжа
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в резултат на достъп до високоплатени длъжности и на участие в сивата икономика
води до засилване на мъжката идентичност в подкрепа на традиционни полови роли в
семейството, йерархия между членовете му и подчиненост на жената. В такива
семейства жената става все по-зависима икономически от мъжа и това намалява
възможностите й да се противопостави или раздели с насилника.
Като предпоставка за насилието, се приема образованието и трудовата заетост.
Смята, се че по-образованите и удовлетворените от работата си, са по-спокойни и
нямат време за депресии и агресии.
В условията на икономическа криза, все повече хора работят допълнително, за
да могат да осигурят средства за издръжката на семейството, което води до преумора
и стрес. Финансовите трудности ги засилват още повече. Така действа и липсата на
сигурност в работата и доходите. Последиците са психическа нестабилност, раздразнителност, тревожност, конфликтност и повишена агресивност. Безработицата, играе
съществена роля, а за мъжа тя е разрушителна. Като не може да осигури прехрана,
той не може да изпълнява мъжката си роля, което предизвиква силна агресия. Често
жените стават изкупителна жертва на неуспеха и личните неудачи на насилниците. И
обратното женската безработица ги прави трайно зависими. А колкото по-зависими
са от мъжете си, толкова са и по-уязвими спрямо актовете на насилие. Именно заради стереотипите „жената е длъжна да се подчинява на мъжа си; нейната роля е да е
майка и домакиня“ хиляди жени са икономически зависими от партньорите си и в
случай на домашно насилие много по-трудно се спасяват от него.
В правен аспект, причините за многобройните случаи на домашното насилие се
крие в неефективността на ЗЗДН, както и недоверието на жертвите в правосъдната
система, за защита на техния интерес. Актуалните проблеми в закона за защита от
домашното насилие, са главните причини за неговата неефективност.
На първо място следва да се отбележи, че домашното насилие в България не е
инкриминирано. Производството по ЗЗДН е по ГПК. За търсене на наказателна и
гражданска отговорност на извършителя на домашно насилие, пострадалото лице се
трябва да води други съдебни дела, което на практика обезсмисля завеждането на
дело по ЗЗДН. В този вид ЗЗДН е ефективен в случаите, визирани в чл.4,ал.2, когато
е налице пряка и непосредствена опасност за живота или здравето на пострадалия,
както и разпоредбата на чл.18,ал.1, когато се издава заповед за незабавна защита.
На второ място се налага уточнението, че ЗЗДН у нас обхваща едномесечен
срок от извършването на акта на домашното насилие, а според практиката жертвите
на домашно насилие са обект на физическо, психическо, сексуално и икономическо
насилие в продължение на месеци, дори години. В този смисъл срокът е недостатъчен.
На трето място – разпоредбата на чл.2 от ЗЗДН не дава ясна дефиниция какво
точно представляват понятията „психическо насилие”, „емоционално насилие”, „унизително отношение”, „икономически тормоз”. Липсата на дефиниция , неразбирането
и неуточняването на тези понятия често е причина за отказ от правосъдие по тези
дела.
Мерките, чрез които се осъществява защитата срещу домашното насилие са
изброени изчерпателно в чл.5, ал.1, т.1-6 от ЗЗДН
Тук е мястото да се каже, че години след приемането на ЗЗДН, мерките по чл.5,
ал.1, т.5 – „задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани
програми”, са неизпълними на практика, поради липсата на такива програми в някои
общини. Това неминуемо довежда до отхвърляне от съда на тази мярка и на практика
означава липса на превенция. В резултат на факта, че ЗЗДН не може да изпълни основната си функция – превантивната, извършителите на домашно насилие остават
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агресивни и това води до нови съдебни дела – т.е. по отношение на тази мярка и тази
функция ЗЗДН е неефективен, „мъртъв” и неработещ закон.
Разпоредбите на чл.6, ал.1,2,3 и 4 от ЗЗДН са останали в сферата на
„пожеланията“. Държавата създава условия за изпълнението на програми за превенция и защита от домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите
лица. И ако за пострадалите лица от домашно насилие има все пак някакви програми,
то за извършителите на домашно насилие няма създадени такива в много общини.
Това означава, че на практика държавата не е изпълнила позитивното си задължение да защити физическия и психическия интегритет на дадено лице от посегателства на трети лица – т.е. защитата е неефективна. В свое решение ЕСПЧ по делото
А.v.CROATIA no.55164/08, Съдът намира, че е налице нарушение на чл.8 от Конвенцията, тъй като „Държавата следва да изработи и прилага адекватна законова рамка ,
предоставяща защита срещу актове на насилие от частни лица“.
Параграфи 2,3 и 4 от Заключителните разпоредби на действащия у нас ЗЗДН
визират задължения на държавата ,които на неизпълнени към днешна дата:
– „Министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието,министърът
на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването, министърът на
образованието и науката и министърът на финансите в срок от 6 месеца от влизането
в сила на закона да разработят Програма за превенция и защита от домашно насилие“. /параграф 2/
– „Държавата съдейства на общините и юридическите лица с нестопанска цел за
създаване и подкрепа на служби и центрове за изпълнение на мерките по чл.5, ал.1,
т.5 и 6. /параграф 3/
– „Лицата, регистрирани по реда на чл.18, ал.2 и 3 от Закона за социално
подпомагане, които предлагат социални услуги и програми за възстановяване на
пострадалите от домашно насилие или специализирани програми за извършителите
на насилието, са длъжни да предоставят на съда списък на услугите и програмите“.
/параграф 4/
На следващо място актуален проблем са и ниските глоби, които се налагат от
съда на извършителите на домашно насилие, което е предпоставка съдебната заповед
за защита да бъде често нарушавана, а самата санкция – безсмислена. Налаганите
глоби от 200 до 1000 лева са еднакви по размер с глобите, които се налагат на притежатели на домашни любимци, които замърсяват тревните площи. Така неминуемо се
стига до други дела по НК, което прави ЗЗДН неефективен.
Друг актуален проблем в ЗЗДН е изпълнението на заповедта за защита, визиран
в Раздел ІІІ, чл.21, ал.1 и 2 от ЗЗДН.
Според чл.21,ал1 на ЗЗДН: „Полицейските органи следят за изпълнението на
заповедта, когато с нея е наложена мярка по чл.5, ал.1, т.1,2 и 3.“ Липсва законова
уредба как следят полицейските органи за изпълнението на заповедта, както и текст
дали е в тяхната компетентност да следят за мярката по чл.5,ал.1,т.5.
В чл.21 ал.2 на ЗЗДН е предвидено, че „при неизпълнение на заповедта на съда,
полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява
незабавно органите на прокуратурата.“ И тук възникват въпроси: КАК, КОГА, КЪДЕ
и ЗА КОЛКО ВРЕМЕ задържат нарушителя? Ако извършителят на домашно насилие
е осъден за психическо или емоционално насилие /примерно обиди, подигравки/ и не
спазва съдебната заповед за защита, прокуратурата ще има ли компетентност да се
намеси или пострадалото лице ще бъде препратено да си търси правата по НК с частна тъжба, въпреки наложените мерки за защита със съдебната заповед?
При така изложените проблеми, считам за необходимо ЗЗДН е наложително неговото допълване, изменение и актуализация съответствие с европейското законода138
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телство в тази област. Именно с ратифицирането и прилагането на Конвенцията на
Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие,
по-известна като Истанбулската конвенция.
В Министерския съвет на РБ, мненията относно приемането на конвенцията
предизвикаха остър дебат вътре в кабинета, както и сред депутатите. Водещи юристи
се обявиха срещу промяната в Наказателния кодекс (НК), внесена в народното
събрание.
Със законопроекта се предлага умишлено причинената средна телесна повреда
на близък роднина или съпруг от престъпление от частен характер да стане
престъпление от общ характер. Сега тези престъпления се наказват само след като
пострадалия сам подаде тъжба в районния съд и спечели делото. Ако поправката
бъде приета, това ще означава задължителна намеса на прокурор, невъзможност
после да се оттегли жалбата, както и провеждане на следствени действия.
Според чл. 129 (1) НК телесната повреда е средна, ако е причинено трайно отслабване на зрението или слуха, трайно затрудняване на речта, на движението на
крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на
детеродна неспособност. Средна телесна повреда има и при счупване на челюст или
избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето, обезобразяване
на лицето или на други части от тялото, постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота, както и
наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина. Това е основание за недоверието на жертвите на насилие в правосъдната система. Жертвите на
домашното насилие не се чувстват защитени и продължават да живеят с партньорите
си – насилници.
Организациите в сферата, сред които Сдружение „Алианс за защита от насилие,
основано на пола“, Фондация „Български център за джендър изследвания“, Националната мрежа за децата и други обявиха, че споровете относно ратифицирането на
Истанбулската конвенция произлизат само от недоброто познаване на текста и терминологията, а реалният проблем, с който се опитва да се бори документът –домашното насилие – е със сериозни и подценени мащаби в България.
По-голяма част от мерките, които изисква Истанбулската конвенция, вече са
заложени в българското законодателство, но приложението им от органите на реда е
недобро, смятат експертите от „Българския център за джендър изследвания“ и
„Алианса за защита от насилие, основано на пола“. Точно с това може да допринесе
ратифицирането на конвенцията – да надгради законодателството и да възложи отговорности на държавата за защитата на пострадалите от домашно насилие с финансово обезпечени конкретни мерки. Например изграждането на консултативни центрове
за психическа помощ на жертвите и рехабилитация на агресорите, както предлагат
експертите.
Традиционните стереотипи за ролята на жената и мъжа в обществото са заложени в ценностната система на всички общества. Мъжът винаги е представен като
по-силният и властният, а жената подчинена и правно ограничена. На това се учат от
малки повечето деца, а целта на Истанбулската конвенция е да се изкоренят тези
„полови стереотипи“.
Семейството като институция е основната клетка на обществото. Не е възможно, съхраняването на едно семейство цяло и сплотено, ако в него скандалите, агресията и побоят са ежедневно явление. Домашното насилие е много често подценявано, но всъщност то представлява заплаха за всички. За да има разбирателство и
щастие в едно семейство, е необходимо да има разпределение на задълженията и
взаимопомощ. Скандалите между родителите, изблиците на агресия и насилие оказ139
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ват влияние върху бъдещето развитие на децата, оставяйки трайни негативни отпечатъци. Голям процент от децата, станали жертви или свидетели на домашно насилие,
отключват т.нар. „разстройство с прояви на агресивно поведение“ в зряла възраст. Те
несъзнателно копират модела на поведение на своите родители и на свой ред стават
агресори. Това е един цикъл, в който насилието се възпроизвежда – „насилието ражда
насилие“. Семейството е опората на обществото, то трябва да бъде здраво, стабилно,
за да имаме силно и сплотено общество.
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ТЕСТЪТ ТОБОЛ И НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ БОЛНИ
СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Анна Шпилевая, Валентина Тодорова
Радослав Жеков, Ренгинар Ахмедова
Бургаски свободен университет
THE TOBOL TEST AND ITS USE IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR
DISEASES
Anna Shpilevaya, Valentina Todorova,
Radoslav Zhekhov, Renginar Ahmedova
Burgas Free Unirestity
Annotation: Adaptation of the method of Tobol and its application in cardiovascular
patients. The study of cardiovascular patients took place between November 2017 and
January 2018. Patient's relationship to disease is examined through 12 subsystems. Its
structure the content of the methodology on 12 topics: the relation to the disease, its
treatment, to the doctors and the medical staff, relatives, the environment, the work (study),
the loneliness, the future, as well as self-esteem, mood, sleep appetite.
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Методика за идентифициране на връзките между индивидуалните особености и
болестите. Диагностика на видовете отношения към болестта. Методиката е предназначена за психиатри, психотерапевти, терапевти, хирурзи и други лекари, както и за
психолози, работещи в различни здравни заведения.
Методиката TOBOL е предназначена за психологическа диагностика на видовете отношения към болестта. В тази диагностика е включена типологията на отношенията към болестта, предложена от А. Е. Личко и Н. Я. Иванов (1980). Тобол е
построен от екип автори: Л.И. Вассерман, А.Я. Вукс, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова в
1987 году в НИИ им. Бехтерева, като модел за клинични психолози, психотерапевти
и лекари.
Техниката може да се използва в клиники за: хронични, соматични, неврологични и неврохирургични заболявания, при гранични невропсихиатрични разстройства и
при хора със зависимости, с цел изследване на отношението към болестта в динамиката на стационарната, амбулаторната, санаториалната и спа терапията и рехабилитацията на пациентите.
Валидността на разработената методика се подсигурява от факта, че тя е построена като модел за диагностична дейност от психолози и лекари. Затвърдена е с валидността на клинично-психологическата диагностика на група експерти с висока
квалификация.
Тази методика позволява да се увеличи точността на диагностирането, което
може да се използва в работата на практическите психолози, психоневролози,
лекари-интернисти.
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Методиката ТОБОЛ е построена под формата на въпросник, който диагностира
типа отношение към болестта, на основата на информацията, как болният се отнася
към редица житейски проблеми и ситуации, които са потенциално най-важни за него
и пряко или косвено са свързани с неговата болест. Отношенията на болните се изследват чрез 12 подсистеми, образуващи една обща система на личностни отношения. Тези подсистеми структурират съдържанието на методиката по 12 теми: отношението към болестта, към нейното лечение, към лекарите и медицинския персонал,
към роднините и близките, обкръжението, работа (учение), самотата, бъдещето, а
също така самооценка на самочувствието, настроение, сън и апетит.
Правила за работа на анкетирания с въпросника.
От анкетираният се изисква да избере двете най-подходящи за него твърдения
от всяка таблица в регистрационния лист. Ако анкетираният не може да избере две
твърдения по дадената тема, той трябва да отбележи последното твърдение в съответната таблица: „Нито едно от твърденията не се отнася за мен“. Времето за попълване
на регистрационния лист е неограничено.
Изследването може да се проведе едновременно с неголяма група от болни, при
условие че те не се съветват един с друг.
Освен това, в регистрационният лист са вписани данни за пациента, нужни за
практическите и изследователските задачи на лекаря или клиничния психолог,
например: подробна клинична диагноза и водещия синдром, продължителност на заболяването, инвалидност, прогнозата на заболяването, свързани с болестта промени в
социалното и семейното положение и др.
Методиката позволява да се диагностицират следните 12 типа отношения:
1. Хармоничен (реалистичен, премерен). Оценка на своето състояние без
склонност за преувеличаване, но и без недооценяване тежестта на болестта. Стремеж
във всичко активно да се съдейства за успех на лечението. Стремеж да се облекчат
близките от грижите за себе си. В случай на неблагоприятна прогноза на заболяването – интересите се превключват към тези области от живота, които са останали
достъпни за болния. Съсредоточаване на вниманието към своите дела и грижа за
близките;
2. Ергопатичен (Р) (стеничен). „Бягство от болестта в работата“. Характерно е
свръхответствено, понякога обзето, стенично отношение към работата, за разлика от
болестта. Избирателно отношение към изследването и лечението, стремеж въпреки
тежестта на заболяването да се продължи да се работи. Желание на всяка цена да се
запази професионалният статус и възможността за продължаване на активна работа в
предишното качество;
3. Анозогнозичен (З) (еуфоричен). Активно отхвърляне на мислите за болестта
и за възможните последствия от нея, включително до отричане на очевидното. Отчетливи тенденции болестните симптоми да се разглеждат, като „несериозни“ прояви на
заболяването или като случайни колебания в самочувствието. Във връзка с това, често са характерни откази за лечебно изследване и лечение, желание да „разбера сам“ и
„да се справя със свои средства“ с надеждата, че „всичко само ще отмине“. При еуфоричния тип има необосновано повишено настроение, пренебрежително и несериозно
отношение към болестта и лечението. Желание да се получава всичко от живота както преди, въпреки болестта. С лекота се нарушават режима и лекарските препоръки,
което се отразява пагубно на течението на болестта;
4. Тревожен (Т) (тревожно-депресивен и обсесивно-фобичен). Непрестанно
безпокойство и мнителност, свързани с болестта и възможни бъдещи усложнения.
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Търсене на нови способи за лечение, жажда за допълнителна информация за болестта
и методите й на лечение, честа смяна на лекуващия лекар.
При обсесивно-фобичния вариант на този тип отношение има тревожна мнителност, която е свързана не до реални опасения, а до малко вероятните усложнения на
болестта и неуспехите на лечението. Въображаемите опасности вълнуват много
повече болните, отколкото реалните. Като защита от тревогата се използват поличби
и ритуалите;
5. Ипохондричен (И). Прекомерно съсредоточаване на субективните болестни
и други неприятни усещания. Стремеж постоянно да се разказва за тях на лекарите,
медицинския персонал и обкръжаващите. Преувеличаване на действителните и откриване на несъществуващи болести и страдания. Преувеличаване на неприятните
усещания във връзка със страничните действия на лекарствата и диагностичните
процедури. Съчетание между желанието да се лекуват и неверието в успеха на лечението, постоянни изисквания за щателни изследвания от други авторитетни специалисти. Страх от вредата и болезнеността на процедурите;
6. Неврастеничен (Н). Поведение от типа „раздразнителна слабост“. Избухване
с раздразнителност, особено при болка и при неприятни усещания, или при неуспехи
на лечението. Раздразнението често се излива на първия попаднал и завършва с
разкаяние и угризения на съвестта. Неумение и нежелание да се търпят болезнени
усещания. Нетърпеливост при изследванията и леченията, неспособност търпеливо
да се чака облекчение и подобрение. В последствие се проявява критично отношение
към своите постъпки и необмислените думи, молби за прошка;
7. Меланхоличен (М) (витално- печален). Свръх отегченост от болестта, неверие в оздравяването и възможното подобрение и ефективността на лечението. Активни депресивни изказвания – почти до самоубийствени мисли. Песимистичен възглед за всичко наоколо. Съмнение в успеха на лечението, дори при благоприятни
обективни данни;
8. Апатичен (А). Пълно безразличие към своята съдба, изхода на болестта и
резултатите на лечението. Пасивно подчинение към процедурите и лечението. Загубен интерес към живота и всичко, което по-рано е било вълнуващо. Вялост и апатия в
поведението, в дейностите и междуличностните отношения;
9. Сензитивен (С). Прекомерна ранимост, уязвимост, загриженост за възможните неблагоприятни впечатления и данни за болестта, които може да рефлектират на
обкръжението. Опасения, че обкръжаващите ще започнат да ги съжаляват, да ги считат за непълноценни, да се отнасят пренебрежително или предпазливо с тях. Притеснения, че обкръжението ще разпространява сплетни и неблагоприятни слухове за
причината и природата на болестта, че ще избягват общуване с болния. Страх от неблагоприятно отношение към себе си (заради болестта) или да не станат бреме за
близките си. Колебанията в настроението са свързани главно с междуличностните
контакти;
10. Егоцентричен (Е) (истероиден). „Приемане“ на болестта и търсене на ползи във връзка с болестта. Излагане нарочно и на показ (пред близките и обкръжаващите) своите страдания и преживявания, с цел да се предизвика съчувствие и напълно да се завладее тяхното внимание. Изискване за изключителна грижа за себе си, в
ущърб на другите дела и грижи, пълно невнимание към близките. Разговорите с обкръжаващите бързо се прехвърлят „към самия себе си“. Другите хора, които също
изискват внимание и грижа се разглеждат като „конкуренти“, отношението към тях е
враждебно. Постоянно желание да се покаже на другите своята изключителност по
отношение на болестта, която е несравнима с болестите и проблемите на другите.
Емоционална нестабилност и непредсказуемост;
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11. Параноичен (П). Увереност, че болестта е резултат от външни причини –
нечий зъл умисъл. Крайна подозрителност и бдителност в разговорите за себе си,
лекарствата и процедурите. Стремеж да се приписват възможни усложнения или
странични действия от лекарствата, небрежността или злата умисъл на лекарите и
персонала. Обвинение и изискване за наказания във връзка с това;
12. Дисфоричен (Д) (агресивен). Доминира гневно, мрачно, озлобено настроение, постоянен намусен и недоволен вид. Завист и ненавист към здравите, включително към роднините и близките. Злобни избухвания, склонност да се обвиняват другите за появата на болестта. Изискване за особено и специално внимание към себе си,
подозрителност към процедурите и лечението. Агресивно, понякога деспотично отношение към близките, изискване да се угажда за всичко.
Типовете отношения към болестта, на изследваните сърдечно болни са обединени в три блока. Ако в тази зона се окаже дадена скала, тя се диагностицира като „чист
тип“, ако са 2 или 3 скали –„смесен тип“, ако са повече от 3 – „дифузен тип“. В названието на „смесените типове“, се указват съставляващите скали.
Първият блок включва: хармоничен, ергопатичен и анозогнозичен тип отношение към болестта, при които психическата и социалната адаптация, съществено не
са нарушени.
Вторият блок включва: тревожен, хипохондричен, неврастеничен, меланхоличен и апатичен тип отношения към болестта. Причината за нарушенията в социалната адаптация на болните с тези типове реагирания е характерната интрапсихична насоченост на личностно реагиране.
В третия блок влизат: сензитивен, егоцентричен, дисфоричен и параноичен
тип отношения. За тях е характерна интерпсихична насоченост на личностно реагиране към болестта, която също е причина за нарушенията в социалната адаптация на
болните.
Интерпретация на резултатите с помощта на въпросника ТОБОЛ
Ако е диагностиран „чист“ вид отношение към болестта, се използва клинико психологическото описание, съответстващо на 12-те типа представени в раздела
„Класификация на типовете отношения към болестта“.
Ако е диагностиран „смесен“ тип отношение към болестта, се описват типовете,
които го съставляват. Обръща се внимание на съставляващите в „смесения“ тип,
които могат да бъдат както съгласувани (например, неврастеничен – дисфоричен
тип), така и противоречиви (например, хипохондричен-анозогнозичен тип).
При интерпретирането на типа реагиране към болестта, се отчитат не само
избраните от болния твърдения, но и тяхното разпределение по темите на въпросника
(„самочувствие, отношение към лечението, отношение към работата“ и т.н.)
Ако скалните оценки са разположени само в областта на първия блок, може да
се направи извод, че отношението към болестта на човека се характеризира със стремеж да се преодолее заболяването, с неприемане „ролята“ на болен, със съхранение
на ценностната структура и активното социално функциониране. Отсъствие на отчетливи проявления на психическа и социална дезадаптация.
Ако скалните оценки са разположени в областта на втория и третия блок, тогава
отношението към болестта на болния е дезадаптивно, съответно с интерпсихична или
интрапсихична насоченост.
Особено внимание се обръща на некоригирните скали от първи блок (хармоничен, ергопатичен и агнозогнозичен тип). Ако се диагностират типове от втори или
трети блок, но с високи показатели по скалите на първи блок, това може да свидетелства, че въпреки явленията на психична дезадаптация, болният в своето поведение в
голяма степен се ръководи от стремежа да съхрани ценностната си структура и
активното социално функциониране.
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Допълнителна съдържателна информация, помагаща да се разбере своеобразието на отношенията на човека към болестта, е възможно да се получи при анализа на
отбелязаните скали от 12-те теми на въпросника, или от групи теми, които могат да
се съставят от психолога, в съответствие със задачите на изследването. Например,
може да се обединят теми, свързани със социалното функциониране („Отношение
към роднини и близки“, „Отношение към работата“, „Отношение към обкръжаващите“).
Изследване с методиката Тобол, беше проведено на 20 лица, в кардиологично
отделение гр. Бургас. Изследването на сърдечно-болните се проведе през периода
ноември 2017 г. – януари 2018 г.
Чист тип са дали резултат 38%, смесен тип са 52%, дифузен тип са 10%.
Сърдечно болни изследвани 20 лица в кардиологично отделение гр. Бургас.
типовете отношения към болестта са обединени в
три блока

10%
38%

52%

чист

смесен

дифузен

Профил на сърдечно болните лица с методиката Тобол
Резултатите на изследването показват: 28,57% – хармоничен тип; 52,38% –
Ергопатичен: 38,10% – Анозогнозичен; 14,29% – Тревожен; 14,29% – Ипохондричен; 14,29% – Неврастеничен; 4,76% – Меланхоличен; 4,76% Апатичен; 14,29% –
Сензитивен; 0,00% Егоцентричен; 4,76% – Параноичен; 4,76% – Дисфоричен.
Профил на сърдечно болни с методиката ТОБОЛ

Х Р З Т И Н М А С Е П Д
Серия1 0,29 0,52 0,38 0,14 0,14 0,14 0,05 0,05 0,14 0 0,05 0,05
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Изводи и резултати: Според отговорите на сърдечно-болните изследвани лица,
в личностното реагиране, преобладават ергопатичен, анозогнозичен и хармоничен
тип отношения към болестта. Високите резултати по скалите в първи блок, показват,
че болните се стремят да преодолеят болестта си, с неприемане „ролята“ на болен,
със съхранение на ценностната си структура и активното, социално функциониране.
Преобладава силен стремеж да се преодолее болестта, но отсъстват отчетливи проявления на психическа и социална дезадаптация. Това се доказва и от големите проценти на смесеният тип отношение към болестта – 52%, при които има високи показатели по скалите от първи блок. За болните с тези типове отношения към болестта често
се наблюдава: снижена критичност към своето заболяване, преувеличение на „същността и значението“ на заболяването, почти до неговото пълно потискане. Понякога
се проявяват поведенчески нарушения като: неприемане на препоръчания от лекаря
режим и начин на живот, „бягство“ в работата, дори отричане на заболяването.
Според направеното изследване, най-често използваната стратегия за справяне с
болестта, е ‚Бягството от болестта в работата” – 52,3%. При този тип личностно
реагиране преобладава свръхотговорното отношение към работата, за разлика към
болестта. Избирателно отношение към изследването и лечението, стремеж въпреки
тежестта на заболяването да се продължи да се работи. Желание на всяка цена да се
запази професионалният статус и възможността за продължаване на активна работа в
предишното качество.
38% от изследваните лица, активно отхвърлят мислите за болестта, както и
възможните последствия от нея. За този тип отношение към болестта са характерни,
отчетливи тенденции болестните симптоми да се разглеждат, като „несериозни“. Във
връзка с това, често се наблюдават откази за лечебно изследване и лечение, доминира
желанието „да разбера сам“ или „да се справя със свои средства“ с надеждата, че
„всичко само ще отмине“. При еуфорично – личностното реагиране, може да се
наблюдава необосновано повишено настроение, пренебрежително и несериозно отношение към болестта и самото лечение.
Резултатите от втори и трети блок характеризират, че сърдечно-болните с интрапсихична насоченост на личностно реагиране са в по- голям процент, в сравнение
с интерпсихичната насоченост. Като дезадаптивни реакции към болестта в по-голям
процент се проявяват: слабост, тревожност, потиснатост, „бягство в болестта“, отказ
от борба – „капитулация“ пред заболяването и др. .
Този профил е съотносим с подобни изследвания и връзки направени между
поведение тип А, характеризиращо се с експанзивност и екстроветност, и риска от
сърдечно-съдово заболяване и инфаркт.
Полученият профил може да ни даде отправни точки при планиране на психологично консултиране и дългосрочна психологическа работа с пациента.
Литература:
1. Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Карпова Э.Б., Вукс А.Я., „Психологическая диагностика отношения к болезни“, Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М.Бехтерева, СПБ, 2005
2. http://bekhterev.ru/
3. http://psylab.info/
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ОТЛИЧИЯ
НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
ПРИ
БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
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РОДИТЕЛСКИ МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА
ОТ 1 ДО 4 ГОДИНИ
Николет Христова Господинова
Дилян Господинов Господинов
Бургаски свободен университет

PARENTAL BEHAVIOUR MODELS FOR CHILDREN FROM AGE
OF 1 TO 4
Nikolet Hristova Gospodinova
Dilyan Gospodinov Gospodinov
Burgas Free University
Abstract: Проведено пилотно изследване с помощта на въпросник, определящ
родителските модели на поведение на деца от 1 до 4 години.
Key words: Родителски модели, родителство, деца, поведение, възпитание, дисциплина, ранна детска възраст
Родителството е многостранна задача и начина, по който родителите изпълняват
тази задача играе важна роля в растежа и развитието на децата, особено в ранното
детство. Изучаването на родителското поведение е важен компонент за изследванията на развитието на детето. Изследователи и практикуващи психолози все повече се
интересуват от оценката на родителското поведение. В България липсват въпросници, които определят типовете родителско поведение спрямо деца от 1 до 4 годишна
възраст. Определянето на родителският модел е важно, тъй като децата в тази възраст
са склонни да копират тяхното поведение, което в значителна степен повлиява формирането им като личност. Ако променим стила на родителското поведение, ще се
промени и детето.
Най-малко три основни теории за ролята на родителството в ранното детство са
взети под внимание от авторите.
Първа – теорията за привързаността от Д. Боулби гласи, че родителите трябва
да бъдат топла и сигурна основа, което позволява на децата да се чувстват комфортно
да изследват тяхната среда, да манипулират обекти и да взаимодействат с другите,
което представляват основата за здравословно развитие на детето. Родителите формират сигурна база, като показват обич към своите деца, като са внимателни към
знаците които децата им дават, като задоволяват нуждите на децата и им помагат да
регулират поведението и емоциите си. Освен това, родителите трябва да осигурят организирана среда за децата чрез установяване на ясни и последователни правила,
както и да следят за тяхното изпълнение. Същото така трябва да се избегне свръхконтролът и прекалената намеса в тяхното емоционално състояние. Предишни проучвания показват че високите нива на родителска подкрепа и възпитание допринасят за
положително развитие на детето.
Втора – формулирана от Л. С. Виготски – гласи, че родителите които стимулират тяхното детето да се учи и развива, като ги ангажират в учебни дейности
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(т.е. разказване на истории, пеене, танци) и осигуряват разнообразни преживявания
(т.е. пазаруване на хранителни стоки, поливане на растения, игри с други деца).
Такива дейности и преживявания допринасят за познавателното, комуникативното,
двигателното, социално-емоционалното развитие. Освен това предоставянето на играчки подходящи за възрастта, допринася за по-добро познавателно и езиково развитие и намаля необходимостта от намеса в процеса.
Трета – теорията за социалното обучение от А. Бандура – която гласи, че децата научават как да се държат в техния социален контекст, чрез моделиране и наблюдение на ученето. Родителите могат да стимулират както положителното, така и
отрицателното поведение на децата си използвайки награди и наказания. Обръща се
внимание на метода на позитивната дисциплина, при което родителите насърчават
адаптивното поведение на детето, например, родителска индукция (те. обясняване защо е неприемливо определено поведение) и хвалене за добро поведение. Обратно на
това, методът на суровата дисциплина се основава на дисциплинарни техники, такива
като словесни и физически наказания, психологически контрол, с който родителите
се опитват да подтиснат нежеланото поведение, но по този начин те предизвикват
страх и агресия в техните деца. Всъщност децата, които често са изложени на тежки
дисциплинарни техниките са по-склонни да показват опозиционно и агресивно поведение. Използването на психологически контрол т.е. опитите на родителите да контролират поведението на тяхното дете чрез психологично въздействие като например
натрапчиво поведение, условна любов и предизвикване на чувство на вина ограничава възможностите на детето да изгради здравословен АЗ-образ и води до повече поведенчески проблеми.
Въз основа на тези три теории, авторите отделят пет модела за родителство,
които считат за важни за въпросника:

подкрепа (чувствителност, отзивчивост, привързаност),

стимулиране (дейности, разходки, играчки),

структура (съгласуваност, отпуснатост, хиперактивност)

сурова дисциплина (физическо и устно наказание, психологически контрол)

положителна дисциплина
Различават се 4 основни типа родителски стила на възпитание, които рефлектират по различен начин върху развитието и мирогледа на децата.
Авторитарен стил – родителите придържащи се към този стил, поставят строги
граници и правила, нарушението на които води до санкции и наказания. Тези родители, принуждават децата си да се съгласяват с тяхното мнение и виждания, което води до рискове за по-нататъшното развитие на детето. То ще изпитва трудности при
взимането на самостоятелни решения и справянето с конфликти. Тези деца могат да
бъдат много срамежливи или тъкмо обратното, много агресивни.
Авторитетен стил – Тук родителите позволяват на децата си да взимат решения и заедно да стигат до консенсус. Те са по склонни да всяват вина в детето, отколкото да поставят наказания, за да може то да разбере същността на проблема и да
осъзнае грешката си. Децата на тези родители, по-често израстват като отговорни и
са способни да управляват живота си.
Угаждащ (либерален) стил – родителите в този стил не поставят граници, не
осигуряват достатъчен контрол. Вярват че съчетанието на пълна свобода с топлина и
любов, ще доведе до развитие на креативността на детето. То често е оставяно да
взима самостоятелни решения, дори на възраст в която не е в състояние. Тези деца,
често са ,, разглезени‘‘, не знаят как да се държат в обществото, но в някои случаи
обаче могат да се превърнат в творчески и креативни личности.
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Неангажиран (безучастен) стил – Това е най-неблагоприятният тип за развитието на детето. При него отсъстват всякакви взаимоотношения между родителите и
детето. Родителите са безразлични и проявяват слаб контрол, не познават децата си и
не проявяват топлото и загриженост. Това е много опасно, ако се прояви в ранна
детска възраст, а и дори в юношеството, защото разстройва всички аспекти на развитието, включително привързаността, познавателното развитие и емоционалните и социални умения. Децата на тези родители, често проявяват антисоциално поведение,
агресия, изпитват страх и може да са слабо емоционално интелигентни.
Авторите се съсредоточават върху поведението, което би могло да бъде показано от родителя и не включва родителските нагласи и вярвания.
Въпросникът за определяне на родителски модели се състои от 54 айтема, които
са обединени в 5 субскали. Като за твърденията от №14 до №23 има два варианта за
отговор.Всички въпроси се оценят по Ликертова скала. По дефиниция скалата на
Ликерт се състои от няколко серии твърдения с ограничено количество възможни
отговори, които показват степента на съгласие с твърденията. Ликертовата скала
представлява въпрос или твърдение, на който анкетираният трябва да отговори, като
отбележи своето мнение по скала от 1 до 5(като в този случай скалата е до 6), където
1 е една крайност, а 5 е друга крайност (например 1= „никога”, 5= „винаги”).
Изследването се проведе през месец Март, 2018 година в град Бургас. В проведеното от нас изследване приеха участие 30 родители. Средната възраст на реципиентите е 33 години; 11 от тях са мъже и 19 жени; 15 от участниците имат висше образование, а останалите 15 средно образование; Децата на участниците в изследването са
10 момичета и 20 момчета; 23 от децата са в норма, а останалите 7 имат специални
образователни потребности.
 Първият поведенчески модел се нарича ,,Подкрепа‘‘ (Подкрепата се отнася
до степента, в която родителите са настроени, подкрепящи и безразлични
към нуждите и изисквания на детето) и се състои от три подмодела, след
статистическа обработка средните стойности които получихме са:
 Чувствителност – 5 (почти винаги)
 Отзивчивост – 5 (почти винаги)
 Привързаност – 6 (винаги)
Вторият модел се нарича ,,Стимулиране‘‘ (Стимулирането се отнася до степента, в която родителите ангажират детето си в учебните дейности) и се състои от 3
подмодела:
 Дейности – 5 (почти винаги)
 Експозиция / свобода на действие – 5 (почти винаги)
 Играчки – 5 (почти винаги)
Третият модел се нарича ,,Структура“ (Структурата се отнася до степента, в
която родителите осигуряват организирана среда и външна структура за тяхното
дете) и се разделя на 3 подмодела:

Съгласуваност – 4 (понякога)

Хиперактивност:

14. Когато съм разстроен или под стрес ... аз изливам яда си върху него –
13р – 3 (рядко); аз не съм по-придирчив от обикновено – 17р.-5 (почти
винаги)
 18. Когато имам проблем с детето ми ... нещата излизат от контрол и
правя неща , за които съжалявам – 11р. -4 (понякога); нещата не излизат от
контрол – 19р. – 5 (почти винаги)
 20. Когато детето ми се разболее ... аз се справям със ситуацията, без да се
разстройвам – 27р. – 5 (почти винаги);толкова съм разочарован или
ядосан, че детето може да го види – 3р. – 5 (почти винаги)
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40. Наказанието, което давам на детето ми, зависи от моето настроение – 3 – (рядко)
Отпуснатост
15. Когато детето ми прави нещо, което не ми харесва ... правя нещо на
момента – 22р. 5 (почти винаги); го оставям да го прави – 8р. 5 (почти
винаги)
17. Когато детето ми неправи, това което му кажа ...често го оставям да
не прави нищо или го направя сама – 10р. 5 (почти винаги); предприемам
други действия – 20р. 5 (почти винаги)
19. Когато го заплаша или дам предупреждение ... често не го спазвам –14р.
5 (почти винаги); винаги правя това, което казвам – 16р. 5 (почти винаги)
21. Когато казвам, на детето ми, че не може да направи нещо ... го оставям да го прави така или иначе –10р. – 5 (почти винаги); се придържам
към това, което казах-20р.-6 (винаги)
23. Когато детето ми е разстроено, когато казвам „не“ ... аз отстъпвам 16р. 5 (почти винаги); се придържам към това, което казах-14р. 5 (почти
винаги)

Четвъртият модел се нарича ,,Строга дисциплина‘‘ (Строгата дисциплина се
отнася до степента, в която родителите използват сурови, силни дисциплинарни
техники) и се разделя на 3 подмодела:







Словесно наказание –
16. Когато детето ми не слуша ... повишавам гласа си или викам – 13р.–
4 (понякога); аз говоря с детето си спокойно -17р. -5 (почти винаги)
25. Когато детето ми не се подчинява, се ядосвам и повишавам гласа си –
4 (понякога)
36. Когато детето ми плаче, се ядосвам и повишавам гласа си – 3 (рядко)
Физическо наказание – 2 (почти никога)
Психологически контрол – 2 (почти никога)

Петият модел се нарича ,,Положителна дисциплина“ (Позитивната дисциплина се отнася до степента, в която родителите използват дисциплинарни техники, които популяризират положително поведение на детето, включително индукция и похвала), той не е разделен на подмодели и средната му стойност е 6 (винаги).
Извод: от получените резултати, можем да кажем, че родителите са подкрепящи
и чувствителни към нуждите на децата си. Прекарват с тях време в различни дейности и ги стимулират да играят, учат и да бъдат повече време навън. Рядко прибягват към сурова дисциплина, по скоро разясняват същността на проблема и се придържат към положителният подход, чрез похвала. Взимайки предвид деликатността на
темата и получените резултати, предполагаме, че анкетираните са дали социално желателни отговори. Сравнявайки резултатите получени от център за деца със „СОП“ с
тези взети на свободен принцип забелязваме по-малка склонност при родителите на
деца със СОП да дават социално желани отговори, което според нас се дължи на изграденото доверие с анкетиращия. Родителите на деца с проблеми са склонни повече
да отстъпват, отменят наказанията по-рано, проявят по-голямо търпение и разбиране.
Считаме, че въпросникът може да бъде адаптиран за българските условия, като
спазваме всички условия за тази процедура.
Литература:
1. European Journal of Developmental Psychology, 14:2, 233-247, DOI:
10.1080/17405629.2016.1182017
2. Лора Бърк - Изследване на развитието през жизнения цикъл, С., 2012
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ОПТИМАЛНОСТ НА БАЛАНСИРАНИ
ЕНЕРГИЙНИ ПОТОЦИ
Танер Мустафа Каракаш
Бургаски свободен университет
Abstract: The study is aimed at studying the influence of topological indicators (with the
introduction of the Graph Theory concepts) on the operational performance of the low
voltage grid, taking into account the behavior of the energy users and the provision of
topological changes in the network architecture leading to optimal flow results.
Ключови думи: електрическа мрежа; smart grid; граф на мрежа НН
1. Въведение
Електроенергийната система, като инженерен шедьовър на нашето съвремие, е
една от най-важните инфраструктури, които допринасят за икономическия растеж и
благосъстоянието на всяка страна. Тя е традиционно проектирана като йерархична
система с големи генериращи мощности и географски обширна мрежа от проводници
и инфраструктура за доставяне на енергията до отдалечени крайни потребители.
Промяната в традиционната схема за производство и разпределение на електроенергия, както поради технологичния напредък, така и чрез въвеждането на нови политики на енергийния пазар, доведе до появата на интелигентните мрежи („Smart
Grid“).
Основната цел на една интелигентна мрежа е реализирането на перфектна енергийна система чрез предоставянето на нови цифрови технологии, използване на
програми за икономически стимули и изпращане на контролни сигнали до активните
й членове. Реализирането на тази цел е възможно при наличието на двупосочна комуникационна инфраструктура, която революционизира интелигентната мрежа към интегрирана инфраструктура за изчисляване, обмен на мрежи и обмен на енергия. Това
може да се нарече „Интернет на енергията“ [1].
В енергийния сектор навлизат много нови играчи с възможности да произвеждат, продават и разпределят енергия. От технологична гледна точка новите съоръжения за производство на енергия (основно въз основа на възобновяеми източници) стават широко достъпни, а новите участници, които са производители и потребители на
енергия, наричани „prosumers“, стават все по-многобройни и най-вероятно ще наложат децентрализиран пазар с пълна свобода на търговията с енергия. При този възникващ сценарий основната роля на мрежата с високо напрежение може да се
промени, докато разпределителната мрежа (т.е., краят на мрежата със средно напрежение и ниско напрежение) придобива все по-голяма тежест, като същевременно
изисква значителна актуализация [2]. Енергийните взаимодействия между потребителите ще се увеличат и най-вероятно ще се появят по-скоро на местно ниво, т.е. при
мрежите за ниско и средно напрежение.
Клиентът може да се възползва от тарифите в реално време, които отразяват цената на електроенергията, да реагират с товара си на тарифите и да получават информация директно от интелигентния измервател за потреблението и разходите си.
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2. Традиционната електрическа мрежа
Електрическата мрежа доставя електроенергия от производството (генерацията) до потребителите. Обикновено са разделя на 4 различни части – производство,
пренос, разпределение и потребление (виж фигура 1).

Фигура 1: Традиционна електрическа мрежа

3. Интелигентната мрежа („Smart Grid”)
Според Международната агенция по енергетика (МАЕ): „интелигентна мрежа е
електрическа мрежа, която използва цифрови и други съвременни технологии за
наблюдение и управление на преноса на електроенергия от всички източници на генериране, за да отговори на различното търсене на електроенергия от крайните потребители. Интелигентните мрежи координират нуждите и възможностите на всички
производители, мрежови оператори, крайни потребители и заинтересовани страни на пазара на електроенергия да работят във всички части на системата възможно най-ефикасно, като минимизират разходите и въздействието върху околната среда, като в същото
време увеличават надеждността, устойчивостта и стабилността на системата“. [2]

Фигура 2: Интелигентната мрежа
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Интелигентните електрически системи са сложни, защото са изградени от разнородни компоненти, които включват възобновяеми енергийни източници и активни
товари като електрически превозни средства или интелигентни сгради (smart home).
В допълнение, високо разпределените източници и товари следва да работят в рамките на конкурентен енергиен пазар. [3]
4. Комплексен мрежови анализ на електрическата мрежа
Преходът от „локален“ към „глобален“ изглед на електрическата мрежа като
сложна система е възможно чрез прибягване до теорията на графите, по-известна
като комплексен мрежов анализ (на англ. Complex network analysis (CNA)), т.е. статистически анализ на динамиката на големи графи с цел идентифициране на техните
характеризиращи свойства, като например средната дължина на пътя между всеки
два възела. Динамиката на реалните електроенергийните системи се представя чрез
графи, които се анализират статистически, за да се идентифицират характеристиките
на мрежата, по-специално нейната устойчивост на претоварвания. При тези изследвания, въпреки че те използват една и съща математическа машина, се достига до различни заключения относно характеристиките на идентифицирания граф (например
разпределение на възлите на степени, категория на мрежата). Обяснението за това е,
че различните географски инфраструктури могат да имат различна топология и оттам
различни топологични свойства [9].
Докато повечето модели на графи характеризират електрическата мрежа по
отношение на класическите топологични показатели, като свързаността на мрежата,
други структурно проучват мрежите за средно и ниско напрежение, като се идентифицира влиянието на топологичната структура на мрежата върху разходите за децентрализирана търговия с електроенергия. [4]
За визуализация на хетерогенната структура електрическите мрежа, се използва
Gephi. [5] С Gephi възлите са оцветени от класа на модулност (групи възли въз основа на свързаност) и са подредени по степени. Генераторите, подстанциите, трансформаторите се моделират като възли и преносните линии – като краища. Резултатите са
показани на фигура 3.

Фигура 3: Визуализиране на мрежата чрез Gephi. Степента на възела
е представена от размера, а класът на модулност – от цвят. [8]
Обзорът на този граф показва интересен модел в свързването на възли. Както се
вижда на фигура 4, много възли са свързани в низове. Тези низове от възли се състоят
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от възли, които са свързани само с два други възела и са организирани линейно.
Някои от тези низове формират контури, други завършват на един възел, а няколко
низа могат да бъдат свързани помежду си.

Фигура 4: Модулен сегмент на Gephi модел.
Много възли са свързани в „низове". [8]

Структурата, изобразена по-горе, може да бъде обяснена просто чрез разграничаването на три типа възли: генератор, системни и разпределителни подстанции. Генераторите осигуряват източника на електричество и са свързани с голям брой системни подстанции, поради което обикновено имат висока степен. Системните подстанции, най-често се свързват с една до три други подстанции, така че те имат пониска степен. Този тип подстанция най-вероятно отговаря за близките линейни части
на Gephi модела. Разпределителните подстанции имат една единствена високоволтова линия, осигуряваща енергия, която след това се разпределя към консуматорите
чрез линии с ниско напрежение, които не се разглеждат в тази мрежа. Тези подстанции са възлите, разпръснати в покрайнините на мрежата с първа степен.

Фигура 5: Разграничаване на генератора, системните
и разпределителните подстанции

Генераторите вероятно ще бъдат свързани с много други възли и следователно
възли с висока степен могат да бъдат възли на генератора. Системните подстанции
свързват генераторите към разпределителните станции и следователно е малко вероятно да имат степен по-голяма от 2 или 3. При разпределителните подстанции захранването се пренасочва към линии с ниско напрежение, така че тези възли може да
имат само една степен.
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5. Граф модел на мрежата за ниско напрежение
Мрежата за ниско напрежение (НН) е част от електропреносната мрежа, която
доставя електрическата енергия до малките крайни потребители. В класическата мрежа за НН крайните потребители са свързани към трансформатора в типична радиална
структура, както е показано на фиг. 6. Тази радиална структура е предназначена за
едностранно захранване с енергия от трансформатора към крайните потребители с
малки товари, като например домакинства.

Фигура 6. Типична радиална мрежа за ниско напрежение

Типична мрежа средно напрежение (СН), както е показано на фигура 6, е съставена от трансформатор СН/НН, сноп от кабели, които са свързани към трансформатора, и крайни клиенти, като например домакинства, всяко от които е присъединено
към захранващата мрежа чрез контакти и щепсели. На практика всеки кабелен сноп
може да съдържа три проводника, съответстващи на трите електрически фази. За да
се получи моделът на графа за мрежата СН, трансформаторът и щепселите се считат
за възли, докато сегментите от кабелните снопове са връзките. Връзките са ненасочени, тъй като енергията тече двупосочно в кабелите, понеже домакинствата могат да
консумират и да връщат енергия в мрежата. [4]
Определение 1. (Граф на мрежа НН). Граф на мрежа НН, която има N възли и L
връзки е граф G {N,L), където N и L означават множеството от възли и връзки, така че
∈ N изобразява или трансформатор или адаптер за проводник, който
всеки възел
свързва крайните потребители с мрежата за НН и всяка връзка , ∈ L представлява
отрязък на кабела между възлите и . Възелът, който представлява трансформатора, се обозначава с . Всяка връзка , е свързана с теглото , , което представлява
електрическия импеданс на кабелния сегмент.
Съгласно тази дефиниция, еквивалентният граф модел на радиалната мрежа за
НН, показан на фигура 6, представлява граф на пътя, както е изобразено на фигура 7.
След като се получи граф моделът на мрежата НН, следващата стъпка е да се изследват нейните структурни свойства, като се използват съответни показатели, които обхващат структурните и характеристики. [7]

Фигура 7: Граф, съответстващ на радиална мрежа за НН
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6. Децентрализация на енергийния пазар при мрежите с НН
За безопасната работа на мрежата за ниско напрежение (НН), нивата на напрежение във всичките и възли и натоварванията във всички кабели трябва да се поддържат в рамките на съответните оперативни граници. В мрежата за НН напрежението
на трансформатора е стабилно, докато нивата на напрежение в другите възли могат
да варират в зависимост от потоците енергия.
Традиционно напреженията във възлите и натоварването на кабелите лесно се
поддържат в рамките на работните им обхвати, тъй като мрежата за НН свързва домакинства с конвенционални уреди, които представляват относително малки товари.
Въпреки това, мрежата за НН е изправена пред предизвикателства. Възобновяемите енергийни източници, като например фотоволтаичните панели, ветрогенератори, микро комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия
(microCHP), стават широко достъпни за крайните потребители.
Може да се предвиди, че децентрализираният енергиен обмен ще се извършва в
крайния и сегмент – мрежата за НН. Тези децентрализирани енергийни борси включват информационни потоци между различните елементи в мрежата. Съответно, комуникационните мрежи ще бъдат разположени на всички нива на електроенергийната
мрежа, за да се поддържат оптимален баланс на информационните потоци в системата.
Тези преходи също предизвикват различни опасения. Едно от опасенията е, че
структурата на мрежата за НН, която първоначално е проектирана за захранване на
традиционните пасивни потребители, може да не е в състояние да поддържа новите
профили на натоварване и безопасни оперативни граници на напрежението във възловите точки и кабелните натоварвания. Макар че класическите жилищни товари
обикновено не причиняват значителни падове на напрежението и напреженията върху кабелите, мощността, инжектирана обратно в мрежата от потребителите, както и
големите товари на електрически превозни средства и топлинни помпи, могат да доведат до значителни отклонения в напрежението и претоварване на кабелите, водещо
до намаляване на качеството на електроенергията и нарушаване на инфраструктурните ограничения. Проблемът става още по-критичен, когато считаме, че домакинствата често консумират много енергия от мрежата или едновременно вкарват енергия
в мрежата. Времето, в което жителите на домакинствата се връщат от работа и започват да зареждат електрическите си превозни средства и наличието на слънчева енергия, илюстрира тази корелация.
Друга опасност е, че взаимната взаимозависимост между мрежата за НН и
нейната поддържаща информационна мрежа може да намали надеждността на електрическата мрежа. Например, сривът на дадена възлова точка в комуникационната
мрежа може да доведе до неточни решения за потоците от енергия, което ще се отрази върху нивата на напрежение в някои възли на мрежата за НН, нарушавайки техните оперативни граници. От друга страна, авария в мрежовите възли може да доведе
до повреда на един или повече възли от информационно-комуникационната мрежа и
т.н.
7. Изводи
За да се разработи ефикасна комуникационна схема и да се изследва ефективността на всяка мрежова архитектура за управление в интелигентните мрежови приложения, трябва да характеризираме статистически нейния информационен източник, а именно самата електрическа мрежа. Проучването на статистическите свойства
на електроенергийните мрежи има непосредствена полза от осигуряването на платформа за естествена симулация, като произвежда голям брой тестови модели с реал158
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ни топологии, с мащабируем размер на мрежата и реалистични настройки на електрическите параметри.
За да подобрим структурата на мрежата за НН, първо проучваме как нейната
топологична структура влияе върху оперативното и представяне. Използваме концепции от теорията на графите, за да характеризираме топологичната структура на мрежата за НН. Нашите показатели за оперативни резултати отчитат колко добре се поддържат напреженията на възлите и кабелните натоварвания в рамките на съответните
им оперативни граници. Освен това предлагаме подходящи показатели за устойчивост, за да анализираме стабилността на мрежата за НН за атаки. Въз основа на тези
констатации предлагаме формулировка на програмното ограничение за оптимизиране на критичните структурни характеристики на мрежата за НН с минимални разходи. Анализираме влиянието на взаимозависимостта между мрежата на НН и комуникационната мрежа върху оперативната ефективност на електроенергийната мрежа
при различни сценарии и предлагаме алгоритъм за оптимално справяне със зависимостта.
Новите разработки в електроенергийната система ще революционизират мрежата за НН, тъй като тя е част от електрическата мрежа, където ще бъдат свързани повечето разпределени енергийни източници. Въпреки че мрежата за НН е традиционно
пасивна част от електрическата мрежа със свързани пасивни малки крайни потребители, нейната роля и уместност ще се увеличат с тези нови разработки.
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ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СИНГАПУР И
САУДИТСКА АРАБИЯ
Мариета Щерионова, Миглена Тодорова
Калина Кърпичева
Бургаски свободен университет

ECONOMIC DEVELOPMENT OF SINGAPORE AND SAUDI
ARABIA
Marieta Shterionova, Miglena Todorova
Kalina Karpicheva
Burgas Free University
Abstract: The following paper highlights the economic development of Singapore and
Saudi Arabia. Singapore became a powerful economy after the enterprising government of
Lee Kuan Yew, as he ran campaigns oriented to business, exports, foreign investment,
human resources and infrastructure. Saudi Arabia has an oil-based economy with strong
government control over major economic activities.
Key words: economic development, Singapore, Saudi Arabia, government control, business
oriented economy
Сингапур
Основаване на Сингапур:
Британците основават Сингапур като търговска колония през 1819 г. Той се
присъединява към малайзийската федерация през 1963 г. и две години по-късно става
независим. Впоследствие става една от най-проспериращите страни в света със силни
международни връзки.
Развитие на Сингапур
Сингапур дължи своето развитие на Ли Куан Ю и неговото ръководство от 1959
до 1990 г. След обявяването на независимост Сингапур се превръща в парламентарна
република, а управлението е авторитарно. Сингапур има голям дял в корабостроенето, нефтопреработването и електрониката. Пристанището му е най-голямото и найнатовареното в света. Летището Чанги е важен транспортен център за превоз както
на пътници, така и на товари. Сингапур е и финансовият център на Югоизточна Азия.
Правната система е основана на британската правна система.
Държавно управление
Сингапур е парламентарна република. Начело на държавата стои президент,
който има право на вето в някои ключови области и назначава главния съдия. Законодателният орган е парламентът, а изпълнителният се образува от кабинета, под
ръководството на министър-председател. Въпреки това управлението в Сингапур е
определяно по-скоро като авторитарно, отколкото демократично.
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Икономиката днес
Сингапур има силно развита и успешна свободна пазарна икономика. Строгите
закони и контрол, ниските корупция и безработица, стабилните цени и прозрачността
в икономиката раждат благоденстващо общество, което има едно от най-ниските
нива на престъпност в света. Икономиката зависи в голяма степен от износа, особено
от потребителската електроника, продуктите от информационните технологии, медицинските и оптичните устройства, фармацевтичните продукти и от нейните жизнени
сектори на транспорта, бизнеса и финансовите услуги.
В последните години икономическият растеж на Сингапур е около 3% годишно.
Правителството на Сингапур се опитва да реструктурира икономиката от зависимостта от чужд труд и да увеличи заплатите.
Саудитска Арабия
Основаване на Саудитска Арабия
Модерната история на Саудитска Арабия започва през 1932 г., когато е
основана от Абдул Азис бин Сауд. През 1938 г. са открити залежи от петрол, през
1945 г. става съосновател на лигата на Арабските държави и член на ООН, а през
1960 г. в участва в създаването на ОПЕК. В днешно време един от неговите наследници управлява страната както е изискването в Основният закон от 1992 г.
Развитие на Саудитска Арабия
Саудитска Арабия има икономика, базирана на петрола, като правителството
има строг контрол върху икономическите активности. Притежава 16% от световните
петролни резерви и има водеща роля в ОПЕК. Развиват се нефтопреработваща и
химическа промишленост, строителна, металообработваща, текстилна, целулознохартиена, хранително-вкусова, златарска и др. Селско стопанство – влагат се големи
субсидии и се осигуряват изцяло нуждите на населението с основните хранителни
продукти. Произвежда се пшеница (2 млн. тона годишно), плодове, пилешко месо,
яйца и др. Правителството също така развива телекомуникационната и електрическа
индустрия.
Държавно устройство
Саудитска Арабия е абсолютна монархия, начело с крал, който е едновременно
премиер-министър, главнокомандващ и върховен съдия. Наследникът на престола е
пръв заместник на премиер-министъра и министър на отбраната. Всички останали
министри са от кралското семейство. Съществува и Консултативен съвет от 90 члена,
които са назначавани от краля за 4 години. Тоест, цялата система се върти около един
единствен човек и се крепи на него.
Икономиката днес
От 2005 до 2015 г. крал Абдуллах постепенно модернизира кралството. Въвежда се нова реформа с цел намаляване на зависимостта на страната на приходите от
петрола. Воден от лична идеология и политически прагматизъм, той въвежда редица
социални и икономически инициативи, включително разширяване на заетостта и
социалните възможности на жените, привличане на чуждестранни инвестиции увеличаване на ролята на частния сектор на икономиката и обезкуражаване на бизнеса да
наема чуждестранни работници.
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Описание на таблици и графики
Показатели

Сингапур

Саудитска Арабия

БВП (ППС, 2017)
Място в света

513,7 млрд.
41

1,789 трлн.
16

90 500 $
7

55 300 $
21

45% от БВП
5

28,8% от БВП
31

БВП
на
човек
населението
(ППС, 2017)
Място в света

от

Брутни
национални
спестявания
Място в света

Разпределение
сектори

по

Промишленост
26%
Услуги 74%

Земеделие 2,6%
Промишленост 44,2%
Услуги 53,2%

По БВП Сингапур заема 41-во място в света със 513,7 млрд. долара, а Саудитска
Арабия е на 16 място със 1,789 трлн. долара през 2017 г.
Като БВП на човек от населението съответно 90 500$ и 7-мо място в света за
Сингапур и 55 300$ и 21-во място за Саудитска Арабия.
По брутни национални спестявания Сингапур е на 5-то място със 45% от БВП, а
Саудитска Арабия – 28,8%, 31-во място в света
Разпределението по сектори показва, че и двете страни имат водещ сектор –
услугите.

Фигура 1. БВП на човек от населението (по номинална стойност)
162

ХIX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

Работна сила
Място в света

3,668 млн.
99

12,4 млн.
48

Ниво на безработица
Място в света

2,2%
18

5,6%
78

Данъци и други приходи
Място в света

17,5%
174

25,3%
111

Бюджетен дефицит
Приходи
Разходи

-1%
53,4 млрд.
56,49 млрд.

-8,3%
171,6 млрд.
227,8 млрд.

Правителствен дълг
Място в света

114,6%
11

30%
163

Работната сила на Саудитска Арабия е 4 пъти по-голяма от тази на Сингапур, но
от тези данни 80% от работната сила на Саудитска Арабия са чуждестранни
работници, докато при Сингапур това са само местни хора.
Данъци – и двете страни имат много ниско данъчно бреме, имат много ниски
данъци, като например скандинавските страни плащат около 50% от БВП в данъци.
Правителствен дълг – Саудитска Арабия са на 163-то място в света по
правителствен дълг, но Сингапур са на 11-то място със 114,6% от БВП. В опит да се
справи с високата си задлъжнялост, правителството на Сингапур се опитва да намери
нови начини за растеж на икономиката и повишаване на производителността.

Фигура 2. Правителствен дълг (% от БВП)
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Търговски баланс
Място в света

59,79 млрд.
9

4,322 млрд.
27

Износ
Място в света

396,4 млрд.
14

231,3 млрд.
22

Внос
Място в света

309,7 млрд.
16

136,8 млрд.
33

Процент на инфлация
Място в света

0,9%
33

-0,2%
7

По търговски баланс Сингапур е много по-напред от Саудитска Арабия – 9-то
срещу 27-мо място, като това се дължи на пристанището на Сингапур, което е едно
от най-натоварените в света и освен това се извършва и реекспорт на петрол.
Износ – Саудитска Арабия изнася главно петрол и петролни продукти.
Сингапур изнася машини и оборудване, включително електроника, телекомуникации, фармацевтични и други химикали, преработвани нефтени продукти. Реекспорт
на нефт
Внос - Сингапур внася машини и оборудване, химикали, храни и потребителски
стоки. Саудитска Арабия внася машини и оборудване, хранителни стоки, химикали,
моторни превозни средства и текстил.

Фигура 3. Износ
Графика износ – има сходство в движението на графиката за износ, защото и
двете страни изнасят продукти за западния свят.
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Фигура 4. Внос
Валутен курс
1 SGD = 1,39 USD
1 SAR = 3,75 USD
И двете валути са регулирани. При Сингапур със стабилизационно
споразумение, а при Саудитска Арабия – конвенционален пег.
Сингапурският долар е вързан с Брунейския долар в съотношение 1:1.
Саудитският реал има фиксиран обменен курс към Американския долар курс.
Разпределение на бюджета по сектори за 2017 г.

Образование
17%

Социално
развитие
33%

Сигурност и
външни
връзки
27%
Икономи‐
ческо
развитие
19%

Държавна
админи‐
страция
4%
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[CATEGORY NAME]
[PERCENTAGE]

Публична
администрация
3%

Икономически
ресурси
5%
Здравно и
социално
осигуряване
14%

Отбрана
21%

Образование
23%

Сигурност и
регионална
администрация
11%

Общински
услуги
5%

Фигура 5. Разпределение на бюджета на Сингапур по сектори за 2017г.

Заключение
В основата на развитие и на двете страни стои една личност (авторитарно
управление).
Тези модели са строго определени за отделните страни и трудно биха могли да
бъдат приложени от други икономики.
Не може да се даде един единствен отговор и да се посочи верният път – всяко
общество следва да върви по своя уникален път на развитие.
Стратегии за бъдещето – лидерите на страните са имали ясен план за бъдещето
и са го изпълнявали стриктно.
Общото в икономиките на двете страни е, че те започват своето развитие от найниско икономическо равнище след Втората световна война. Икономическото развитие на Сингапур се дължи на далновидното управление на Ли Куан Ю, което е ориентирано към бизнеса, чуждестранните инвестиции, износа, човешките ресурси и инфраструктурата, а икономиката на Саудитска Арабия е базирана на природните ресурси, в частност на нефтодобивната и нефтопреработвателната промишленост и се
характеризира със силен правителствен контрол върху по-важните сектори.
Също така в основата и на двете страни стои по една фигура. При Сингапур се
наблюдава дългогодишно управление на един човек – Ли Куан Ю, който води успешни икономически и държавни политики, а при Саудитска Арабия това е техният крал,
който е едновременно премиер-министър, главнокомандващ и върховен съдия, и той
назначава останалите министри и консултативния съвет.
Източници:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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НАПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ
(ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И
ЖУРНАЛИСТИКА)
ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ПРАВО И ПОЛИТИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
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ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ
ПРИЧИНЕНИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Красимир Атанасов Русев
Бургаски свободен университет
Krasimir Atanasov Rusev
Burgas Free University

Материалноправното основание за носене на отговорност от държавните и
общинските органи за вреди е уредено в чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на
държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), който предвижда, че държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или
по повод изпълнение на административна дейност. Алинея 2 на чл. 1 ЗОДОВ пък
препраща към процедурата, уредена в чл. 203 и сл. АПК относно исковете за вреди.
Основателността на иск с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ предполага установяването на кумулативното наличие на следните предпоставки:
1. незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно
лице на държавата при или по повод изпълнение на административна
дейност отменени по съответния ред;
2. вреда от такъв административен акт;
3. причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или
бездействие и настъпилия вредоносен резултат.
При липса на някой от елементите на посочения фактически състав не може да
се реализира отговорността на държавата по посочения ред. Предвидената възможност да се предяви иск срещу държавни или общински органи за обезщетяване на
настъпили вреди в резултат на административна дейност е форма на защита на имуществените (претърпяната загуба и пропуснатата полза) и неимуществените права на
физическите и юридическите лица. По този начин те получават възмездяване на увреждането, което им е причинено от незаконосъобразна изпълнително-разпоредителна дейност. Поради това, за да се реализира отговорността на административните органи по чл. 203 и сл. АПК е необходимо да е налице една от основните предпоставки
за това, а именно – увреждане. То се изразява в засягане на правната сфера на субектите, което се проявява в две насоки – намаляване на имуществото им поради претърпяване на имуществени загуби или пропуснати ползи и накърняване на нематериални
блага – добро име, достойнство, болки и страдания на личността, или т.нар. неимуществени права, които не са пряко свързани с имуществената сфера на адресатите.
Разпоредбата на чл. 2 ЗОДОВ касае отговорността за вреди от органи на съдебната власт – държавата отговаря за вреди, причинени на граждани от разследващи
органи, прокуратурата или съда.
Съгласно мотивите на Тълкувателно решение от 15.06.2015 г. по тълк.д.
№ 5/2013 г., ОСГК когато се претендират вреди от неоснователно обвинение и
задържането под стража като мярката за неотклонение е била потвърдена от съдебна
инстанция, това не е основание държавата да отговаря чрез съда, защото мярката е
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била наложена не в нарушение, а в съответствие с изискванията на процесуалния закон. Тя уврежда непозволено задържания само когато обвинението е неоснователно.
Съответният съд не е процесуално легитимиран да представлява държавата и когато
постанови осъдителна присъда и впоследствие обвиняемият е оправдан, тъй като
правно действие поражда само влязлата в сила присъда. В този случай процесуално
легитимирана да представлява държавата е Прокуратурата на Република България,
защото тя е поддържала неоснователно обвинение. Приема се, че липсва причинна
връзка между актовете на съда и настъпилите вреди. Такава има само с действията на
Прокуратурата на Република България, защото без повдигане на неоснователно
обвинение не би се стигнало и до неправилна осъдителна присъда. Прокуратурата упражнява надзор върху разследващите органи и е компетентният орган, който повдига
и поддържа обвинение за извършването на престъпление от общ характер. Следователно при неоснователно държавно обвинение, прокуратурата е правозащитният орган, които трябва да промени практиката си и да вземе мерки за отстраняване причините за увреждането.
Размерът на обезщетението за търпените неимуществени вреди следва на основание чл. 52 ЗЗД да се определи от съда по справедливост. Съгласно т. 2 от ППВС
№ 4 от 23.12.1968 г. справедливостта като критерий за определяне на размера на
обезщетението на неимуществени вреди не е абстрактен критерий. Попълването на
този критерий с конкретно съдържание предполага оценка на определени обстоятелства, имащи значение за настъпването на вредите, респективно за размера на обезщетението. В частност при исковете по чл. 2 ЗОДОВ критериите за определяне справедливо обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди от незаконно наказателно преследване, следва да се съобразят постановките на т. 11 от Тълкувателно решение № 3 от 22.04.2004 г. по тълк.д. № 3/2004 г. на ВКС, ОСГК – да се вземат
предвид всички обстоятелства: броят на деянията, за които е производството е
прекратено или е постановена оправдателна присъда, причинна връзка между незаконността на всяко едно от обвиненията, за които обвинението е прекратено или постановена оправдателна присъда, продължителността на наложената мярка за неотклонение „задържане под стража“ или друга мярка за процесуална принуда и причинените вреди – болки и страдания, преценени с оглед общия критерий за справедливост по чл. 52 ЗЗД. От съществено значение е как обвиненията са се отразили
върху пострадалия именно с оглед на неговата личност, начина му на живот, среда и
ценностна система, степента и интензитета на преживените от него емоционални
страдания, други увреждания и неудобства; колко продължително са засегнати чувствата на конкретния индивид. Когато се твърди причиняване на болки и страдания,
над обичайните за такъв случай, или конкретно увреждане на здравето, а също и други специфични увреждания, с оглед конкретни обстоятелства, личността на увредения, обичайната му среда или обществено положение, съдът може да ги обезщети
само при успешно проведено пълно главно доказване от ищеца, а в противен случай
съдът присъжда обезщетение само за „нормално очакваните“ вреди на едно пълнолетно лице от накърняване правата му от неоснователното обвинение.
След влизане в сила на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) (Обн. ДВ. бр 7 от 19 януари 2018 г.),
изменения бяха направени и в чл. 2, ал. 2 ЗОДОВ – Държавата отговаря за вредите,
причинени на граждани от съдебни актове по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Апропо изменение бе направено и в чл. 2а ЗОДОВ – Държавата отговаря за
вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове,
действия или бездействия на органите и на длъжностните лица по Закона за
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противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, извършени при или по повод изпълнение на правомощията или службата им.
Разпоредбата на чл. 2б ЗОДОВ установява отговорност за дейност на органите
на съдебната власт за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в
разумен срок (Вж. чл. 6, т. 1 ЕКПЧ и чл. 60а ЗСВ)
Уредената в чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ отговорност на държавата и общините за вреди
е безвиновна отговорност.
Българският законодател е възприел принципа за пълната имуществена
отговорност на държавата, за вреди причинени от незаконосъобразна административна дейност. Според чл. 7 КРБ – държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.
Обективната имуществена отговорност на държавата за вреди от незаконосъобразна административна дейност е пълна.
В чл. 4 ЗОДОВ: Държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от
увреждането, независимо от това дали са причинени виновно от длъжностното лице.
Така в реш. № 3037 от 06.03.2009 г. по а. д. № 7868/2008 г., III отд. на ВАС четем:
„Според чл. 4 ЗОДОВ държавата дължи обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, пряка и непосредствена последица от увреждането, независимо
дали са причинени виновно от длъжностното лице. Поради това, посочената отговорност се характеризира като обективна, безвиновна – в смисъл, че решаващо е обективното съответствие или несъответствие със закона на вредоносните актове, действия или бездействия и намиращата се в причинна връзка с незаконосъобразен акт
(действие или бездействие) вреда.
De lege lata исковете за обезщетения за вреди, причинени на граждани или
юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, се разглеждат пред съответните административни съдилища по реда на глава XI (чл. 203-207 АПК), а исковете с правно основание чл. 2 ЗОДОВ отговорност за дейност на правозащитните органи, чл. 2а ЗОДОВ
отговорност за дейност на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и чл. 2б ЗОДОВ отговорност за дейност на органите на съдебната власт за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се разглеждат
пред съответните граждански съдилища.
Считам, че не е необходимо исковете с правно основание по чл. 1 и 2 ЗОДОВ,
да се разглеждат по различни редове. В първия гл. XI и чл. 203-207 АПК, а втория
ЗЗД (чл. 45 или 49 ЗЗД, в зависимост от субекта на отговорност, като правилната
правна квалификация като за вредите, причинени от процесуално незаконосъобразно
принудително изпълнение частният съдебен изпълнител отговаря по чл. 45 ЗЗД, а
държавния – по чл. 49 ЗЗД, включително чл. 52 ЗЗД.)
De lege ferenda е необходимо уеднаквяване на режимите на чл. 1, 2, 2а и 2б
ЗОДОВ. Отговорност за вреди, причинени на граждани или юридически, трябва да се
реализира по реда на ЗОДОВ и гл. XI АПК.
Отговорността по ЗОДОВ е пълна и обективна, докато отговорността по ЗЗД по
начало е субективна. В ал. 2 на чл. 45 ЗЗД е установена оборима презумпция за вина.
Ерго една от предпоставките е вината. Обективна отговорност по ЗЗД е по чл. 50 за
вредите, произлезли от каквито и да са вещи, отговарят солидарно собственикът и
лицето, под чийто надзор те се намират. Ако вредите са причинени от животно, тези
лица отговарят и когато животното е избягало или се е изгубило.
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Възникването на право на обезщетение в случая предполага установяване на
незаконосъобразни действия и (или) бездействия на служители.
Щом настъпването на вредата е в пряка и непосредствена причинна връзка с издаването или изпълнението на административен акт, който обективно е в противоречие със закона, отговорността на държавата (по-точно на съответния административен или общински орган, възложител на работата) остава.
Отговорността на длъжностното лице, пряк причинител на вредата, за която
държавният орган е бил осъден да заплати обезщетение, се осъществява само по пътя
на регресната отговорност по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона на министерство на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили и всички други закони или укази, с които е предвидена – ТР 3/2005 г.,
ОСГК на ВКС. Длъжностното лице, пряк причинител на вредата отговаря към
държавата за изплатените от нея обезщетения при условията на чл. 9 ЗОДОВ, а не
към увредения гражданин.
По-особен режим въведе чл. 101, ал. 1 ЗДСл – държавният служител отговаря за
вредите, които е причинил умишлено или при груба небрежност на държавата или на
гражданите чрез незаконосъобразни действия или бездействия при или по повод
изпълнение на служебните му задължения.
В ал. 2 се добавя, че за вреди, причинени на гражданите, държавата отговаря
солидарно с причинилия ги държавен служител.
Когато вредата е в резултата на престъпление, искът може да се предяви и в наказателния процес както срещу подсъдимия служител – непосредствен причинител
на вредата, така и срещу съответното учреждение – за солидарна отговорност.
Отговорността на виновните длъжностни лица спрямо държавата и общините за
изплатените обезщетения се осъществява при условията и по реда, предвидени в
Кодекса на труда, Закона за държавния служител или в друг закон или указ.
- когато вредата е причинена умишлено или в резултат на престъпление или е
причинена не при или по повод изпълнението на служебните задължения, както и
когато е причинена от държавен служител по смисъла на чл. 2, ал.1 ЗДС при груба
небрежност, имуществената отговорност на виновното длъжностно лице (държавен
служител) – непосредствен причинител на вредата, е пълна и се осъществява по
съдебен ред (чл. 203, ал.2 и чл. 211 КТ, вр. чл. 9, ал. 1 ЗОДОВ, и чл. 101, ал.1 и
чл. 102 ЗДС);
- когато вредата е причинена по небрежност (от държавен служител при
обикновена небрежност) при или по повод изпълнението на служебните задължения,
виновният служител отговаря в размер на вредите, но не повече от уговореното месечно трудово възнаграждение, съответно – определената основна заплата на държавния служител;
- когато вредата е причинена от ръководител, включително и от непосредствен
ръководител, при или по повод упражняване на ръководните му функции, отговорността е в размер на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното
месечно трудово възнаграждение (чл. 203, ал. 1и чл. 206, ал. 1-3 КТ и чл. 101, ал. 1 и
3 ЗДС).
- ограничената отговорност е в горепосочените размери и когато работодателят
(съответното учреждение) е обезщетил трети лица за вреди, причинени от служителя
при същите условия.
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Установяването на административна дейност, която противоречи на законови
или подзаконови правни разпоредби е основна предпоставка за възникване на безвиновна отговорност на държавни или общински органи по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ вр.
чл. 203 и сл. АПК. Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на
граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Ерго, за да е налице административен деликт, трябва при
осъществяване на административна дейност да се издават актове, които от една страна са незаконосъобразни, а от друга – административните органи не изпълняват
административни правомощия или извършват действия, когато те не са свързани с
издаването на актове, в противоречие с правни норми.
АПК въведе радикално нов подход, според който искът може да се предяви и
заедно с оспорването на административния акт до приключване на първото заседание
по делото, (чл. 204, ал. 2 – без да се чака отмяната на акта, както беше по старият
чл. 1, ал. 2 ЗОДВПГ).
Когато вредите са причинени от нищожен или оттеглен административен акт,
незаконосъобразността на акта се установява от съда, пред който е предявен искът за
обезщетение (чл. 204, ал. 3 АПК)
Незаконосъобразността на действието или бездействието се установява от съда,
пред който е предявен искът за обезщетение (чл. 204, ал. 4 АПК).
За да е законосъобразно едно действие на административен орган или негов
служител, трябва да е извършено от овластен за това орган (служител), да е материално законосъобразно, да съответства на целта на закона и да е извършено при
спазване на административнопроизводствените правила, доколкото има такива за
дадената категория действия.
Бездействието – за да е годно самостоятелно основание за имуществена отговорност на административния орган, трябва да е бездействие на орган, който е
овластен да извърши съответното действие, да е материално незаконосъобразено или
да са нарушени поне съществено административнопроизводствените правила, доколкото ги има, тоест бездействието е противоправно само когато административният
орган е бил длъжен да действа и по-точно определен начин (в хипотеза на обвързана
компетентност), но не и когато органът е имал право на преценка дали да действа,
или да се въздържи от действие (оперативна самостоятелност).
Съгласно чл. 205 АПК искът за обезщетение се предявява срещу юридическото
лице (ПРБ, МВР, ГДИН при МП), представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите. Според чл. 7 ЗОДОВ
искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото на увреждането или по
настоящия адрес или седалището на увредения. В тези производства задължително
участва прокурор като наблюдаващ (чл. 10, ал. 1 ЗОДОВ), поради засиления обществен интерес свързан с разходването на публични средства (обезщетението се
извършва на практика с публични средства).
По искане на страна или след преценка на съда искът за обезщетение може да
бъде отделен, ако разглеждането му ще затрудни производството по оспорване на
административния акт. Разглеждането на отделния иск продължава в същия съд след
влизането в сила на решението за обявяване на нищожност или за отмяна на акта
(чл. 206 АПК).
Когато производството по оспорването на административния акт бъде прекратено, прекратява се и производството по съединения с него иск, освен ако той е за
обезщетение за вреди от нищожен административен акт или производството по
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оспорването е прекратено поради оттеглянето на административния акт (чл. 207, ал. 1
АПК).
Втората хипотеза, посочена по-горе в цитирания текст, е възможна, ако искът за
обезщетение се трансформира (след оттеглянето на административния акт) в иск за
вреди от действия или бездействия, стига съдът да сметне това за процесуално допустимо (Вж. чл. 159 АПК).
Производството по иска се прекратява и ако оспорването на административния
акт бъде отхвърлено. При отмяна на съдебното решение производството се възстановява (чл. 207, ал. 2 АПК).
При прекратяване на производството може да се постигне и споразумение за
размера на обезщетението (чл. 207, ал. 3 АПК).
Изключително важно е приложението на Тълкувателно постановление № 2 от
19.05.2015 г. по тълкувателно дело № 2/2014 г. на Общото събрание на съдиите
от Гражданска колегия на Върховен касационен съд, Първа и Втора колегия на
Върховния административен съд, с което се сложи край на противоречивата съдебна практика относно единадесет на брой въпроси.
– На кой съд са подсъдни делата по искове от незаконосъобразни наказателни постановления, действия и бездействия по налагане на административни
наказания?
– Подлежат ли на обезщетяване направените в тези производства разноски?
Исковете за вреди от отменени незаконосъобразни наказателни постановления,
действия или бездействия по административно наказване, включително и такива за
присъждане на разноските в процеса по обжалване, са с правно основание чл. 1, ал. 1
от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ и компетентен да ги разгледа е административният съд. Основен критерий за квалификацията на
исковете по чл. 1 ЗОДОВ е не видът на акта, определян според критериите, посочени
в Административнопроцесуалния кодекс, а видът на дейността по административно
наказване, която независимо от правораздавателния й характер, е административна,
тъй като се осъществява от административни по своя вид органи, извършва се по
административен ред чрез упражняване на властнически метод.
Разпоредбата на чл. 128, ал. 1, т. 5 АПК установява подведомствеността на
административните дела, като предоставя в компетентност на административните
съдилища делата по искания за обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове,
действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица.
Видът на незаконосъобразния акт, вредите от който подлежат на обезщетяване,
определян по признаците, визирани в АПК, не се сочи като законов критерий за приложението на ЗОДОВ. За разлика от него, понятието „административна дейност“ е
посочено изрично както в съдържанието на правната норма на чл. 1, ал.1 ЗОДОВ,
така и в нейното заглавие: „Отговорност за дейност на администрацията“. Подобен е
законодателният подход и в разпоредбата на чл. 2 ЗОДОВ, която установява отговорност на държавата за вреди при осъществяване на правозащитна дейност и е озаглавена „Отговорност за дейност на правозащитните органи“. Отговорността, съобразно
фактическите състави на ЗОДОВ, следователно е резултат от незаконосъобразно осъществяване на публични функции – административни и правозащитни от органите на
държавата, общините и съдебната власт.
Спазването на законността и защитата на правопорядъка, като израз на принципа на върховенството на закона, е задължение на всички длъжностни лица и органи
на публичната власт. Задълженията, които законите възлагат на административните
органи в тази насока са свързани, освен с издаване на индивидуални, общи и норма174
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тивни административни актове чрез упражняване на правоприлагаща и нормотворческа дейност, и с налагане на административни наказания.
Дейността по административно наказване по естеството си е правораздавателна
дейност на администрацията, насочена е към разрешаване на правен спор, възникнал
по повод на конкретно сезиране, при спазване на състезателно производство в условията на независимост и самостоятелност на решаването. Тя е свързана със защитата
на реда в областта на държавното управление по аргумент от чл. 6 от Закона за административните нарушения и наказания и представлява санкционираща управленска
дейност. Наред с другите правни форми на изпълнителна дейност – правотворческа,
правоприлагаща и договорно-правна, класифицирани според предметно им съдържание и цел, тя представлява форма на административна /изпълнителна/ дейност,
извършва се по административен ред чрез властнически метод, въз основа на законово предоставена административнонаказателна компетентност. Наказателното
постановление, като резултат от упражнената дейност по административно наказване, също представлява по естеството си правораздавателен акт, той не се издава по
реда на АПК и не носи белезите на индивидуален административен акт по смисъла на
чл. 21 АПК. Въпреки това, основният вид на дейността по налагане на административно наказание и на извършените действия или бездействия във връзка с административното наказване не дава основание разпоредбата на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ да се
тълкува ограничително като приложното й поле да се ограничи до административните актове, издавани по реда на АПК, а незаконосъобразните наказателни постановления, с оглед на правораздавателния им характер, да бъдат изключени от предметния
обхват на закона.
За квалифициране на иска като такъв по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ определяща е не
правната природа на отменения акт, а основният характер на дейността на органа,
негов издател. Независимо че наказателното постановление не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 АПК, определящо за квалификацията на иска за вреди по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, е обстоятелството, че актът се издава от
административен орган, представлява властнически акт и въпреки че поражда наказателноправни последици, е правен резултат от санкционираща административна
дейност. Неговото издаване е последица от изпълнение на нормативно възложени задължения, упражнена административнонаказателна компетентност, законово предоставена на органите в рамките на административната им правосубектност, което по
своето съдържание представлява изпълнение на административна дейност.
Законодателят не предвижда ред за присъждане на разноски в производствата
по ЗАНН. Доколкото искът по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ е за обезщетение за вреди, настъпили вследствие незаконосъобразно наказателно постановление, действия или бездействия в рамките на административно наказване, то и исканията за обезщетяване
на направени разноски в производството по обжалване подлежат на разглеждане по
същия ред.
Bъв вceĸи oтдeлeн cлyчaй нapeд cъc cyмaтa, пpeдcтaвлявaщa oбeзщeтeниe зa
paзнocĸитe в пpoизвoдcтвoтo пo oбжaлвaнe нa нaĸaзaтeлнoтo пocтaнoвлeниe, cлeдвa
дa ce възcтaнoви oт cъoтвeтния бюджeт и xoнopapът зa aдвoĸaт (и/ или дpyгитe
paзнocĸи, aĸo имa тaĸивa) и зa втopoтo дeлo пo иcĸa c пpaвнo ocнoвaниe чл. 1 oт
Зaĸoнa зa oтгoвopнocттa нa дъpжaвaтa и oбщинитe зa вpeди.
De lege ferenda етo зaщo, нeoбxoдимo e зaĸoнoдaтeлнo измeнeниe, ĸoeтo дa дaдe
възмoжнocт въпpocът зa paзнocĸитe дa бъдe paзpeшaвaн oщe в пъpвoтo пpoизвoдcтвo,
пo oбжaлвaнe нa нaлoжeнaтa имyщecтвeнa caнĸция или глoбa. Haпpимep, би мoглo дa
ce cъздaдe нoвa aл. 3 нa чл.63 oт Зaĸoнa зa aдминиcтpaтивнитe нapyшeния и нaĸaзaния: „Koгaтo cъдът oтмeни oбжaлвaнoтo нaĸaзaтeлнo пocтaнoвлeниe, пocтaнo175
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вявa paзнocĸитe пo пpoизвoдcтвoтo и възнaгpaждeниeтo зa eдин aдвoĸaт, aĸo пoдaтeлят нa жaлбaтa e имaл тaĸъв, дa ce възcтaнoвят oт бюджeтa нa opгaнa, издaл
oтмeнeнoтo нaĸaзaтeлнo пocтaнoвлeниe.”
B тoзи cлyчaй пpaвнoтo дeйcтвиe нa цитиpaнoтo пo-гope Tълĸyвaтeлнo пocтaнoвлeниe щe oтпaднe и нямa дa бъдe нeoбxoдимo пpeдявявaнeтo нa иcĸ зa oбeзщeтявaнe нa paзнocĸитe пo oтмянa нa нaĸaзaтeлнoтo пocтaнoвлeниe (Вж. чл. 2, т. 4,
предл. II ЗОДОВ). Toвa щe нaмaли ĸaĸтo излишнaтa нaтoвapeнocт нa cъдилищaтa,
тaĸa и дoпълнитeлнитe paзxoди зa бюджeтa.
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АГРЕСИЯ ПРИ МОДЕЛ НА СОЦИАЛНА ДЕПРИВАЦИЯ
Андрей Попатанасов
Българска академия на науките

AGRESSION IN MODEL OF SOCIAL DEPRIVATION
Andrey Popatanasov
Bulgarian Academy of Sciences
Абстракт: Пълната или частична социална депривация и неглижиране нарушава
връзката индивид-общество. Това оказва многостранно негативно въздействие
върху индивидите особено в детска възраст. Тя може да окаже дълготраен ефект
върху мозъка и психичното им здраве и да „произведе” индивиди склонни към агресия
и насилие. Животинските модели на социална изолация могат да спомогнат до
известна степен в борбата с тези проблеми.
Ключови думи: Агресия, насилие, социална депривация, социална изолация, стрес
Abstract: The full or partial social deprivation and neglect disturbs the connection between
individual and society. This has multidirectional negative impact upon the individuals
especially in childhood. It can have longterm impact on brain and mental health during
development producing individuals prone to aggression and violence. Animal models of
social deprivation can help us to some extent to combat these problems.
Key words: Aggression, violence, social deprivation, social isolation, stress
Скорошни социологически изследвания показват, че проявите на агресия в
обществото нарастват, което е свързано с повишената динамика на съвременния живот, нарушенията в храненето и хранителния режим, увеличения стрес и особено силно социалната депривация (изолация) и отчуждение независимо дали са принудителни или доброволни [1].
Агресията може да бъде дефинирана като общо враждебно поведение с намерението да се нанесат увреди или щети. Проявата на агресивно поведение се е развило в
контекста на защита или получаване на ресурси при почти всички видове социални
бозайници като примати, гризачи и др. То може да е насочено към причиняване на
увреда както на другите, така и на себе си, мотивирано, или не, което води до
отстраняване на някаква пречка или заплаха [2,3]. Според начините на изява на
агресията при хората, в зависимост от подбудите и насочеността, агресията може да
бъде враждебна и инструментална, като последната бива допълнително разделяна на
индивидуално-мотивирана и содиално-мотивирана [3]. При животните на тези два
вида категории агресия отговарят афективната и хищническата агресия съответно.
Първата е известна също като реактивна, отбранителна или враждебна агресия и
включва всички форми на агресия с изключение на хищничеството, които обикновено са свързани със страх или заплаха. Втората категория е тази на хищническата
агресия и бива наричана още проактивна, преднамерено-планирана агресия.
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Невробиологичните субстрати и механизми на тези два типа агресия не са напълно изяснени, но за момента се счита, че участващите невронни мрежи само частично се припокриват. Счита се, че в тях се включват различни части от лимбичната
система, междинния и средния мозък и различни корови области [4].
При хората както доброволната, така и принудителната социална изолация като
например в някои лечебни и социални заведения, в местата за лишаване от свобода и
др. често води до развитие на синдром на социална изолация. Така човекът развил
синдром на социална изолация доста често проявява агресивно поведение към други
хора с различна интензивност, което може да се прояви от индиректна пасивна агресивност до директно физическо насилие. Независимо от степента и тежестта, обаче
агресивното поведение е немотивирано в общия случай [5]. В допълнение Hawkley и
Caccioppo анализирайки проблемите на самотата достигат до извода, че дори само
чувството за самота и изолираност от общуване, когато е изпитвано за продължителен период от време, е способно да доведе до сериозни промени и последствия в
познавателните му способности, за емоциите, афективното поведение и физическото
здраве на дадения човек [6.
При много бозайници също се наблюдава повишена, немотивирана агресивност
при продължителното им отглеждане в социално изолирани условия. Сред поведенческите нарушения, наблюдавани при изолирано отглеждани плъхове, са: анксиогенен профил, агресивно мурицидно поведение, поведенческа ригидност, стереотипност, повишена локомоторна активност в нова среда, повишено ниво на консумация
на храна и съпътстващо наддаване на тегло. Неофобията, наблюдавана при изолирано отглеждани плъхове, се смята, че е свързана с повишаване на анксиогенния профил. Отглеждането в изолация се счита за стресов фактор, който може да увеличи поведенческите реакции към последващия стрес или заплаха [7]. Социалната изолация
като причина за стрес, и като фактор за провокиране на агресивно поведение обикновено е съпроводена както при експериментални животни, така също и при хората от
сериозни когнитивни дисфункции [8].
Когато субектът е поставен в пълна или частична социална депривация в
критични фази от онтогенетичното развитие ефектът върху развиващият се мозък и
личност е много по-траен и дълбок. Тези ефекти могат да варират от потиснатост,
депресивност, тревожност, агресивност до такива крайни форми като антисоциални
прояви и криминогенна агресия [9, 10].
Тези негативни ефекти и нарастващите тенденции към отчуждение и изолация
особено при подрастващите в съвременното общество [11,12] пораждат нуждата от
по-задълбочено проучване на социалната депривация и някои от нейните по-крайни
ефекти като агресивността, като основа за разработване на стратегии за нейната
превенция и преодоляване на ефектите й.
В настоящото пилотно изследване бяха използвани два теста за изследване на
агресията при социална депривация. Мурициден тест (мишкоубийство; muricide test)
[13] за междувидова агресия и тест за вътревидова агресия – резидент-натрапник
(resident-intruder) [14]. Първия тест често се използва за определяне на нивото на
хищническа агресия [15]. Докато втория тест често служи за определяне нивото на
афективна агресия [16].
Животните бяха отглеждани при равномерно разпределен режим светло-тъмно
(12 часа/12 часа) и стайна температура. Осигурен им бе свободен достъп до храна и
вода. Животните бяха отглеждани в стандартни изолирани кафези (37см/20см/17см) с
непрозрачни стени след развиването на нужните способности за самообслужване и
самостоятелен живот в продължение на 6 седмици.
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Фиг. 1. Междувидова агресия при социално изолирани плъхове спрямо контроли

Резултатите обработени със t-тест на Стюдънт при p<0.05, показват значително
нарастване на междувидовата агресия при животните отглеждани в социална депривация спрямо групово отглежданите животни заедно с тяхната грижеща се за тях
майка (фиг.1). Наблюдава се значително нарастване на броя атакуващи и броя
мишко-убийци сред плъховете.
При тестовете за вътревидова агресия резидент-натрапник се наблюдава значително намаляване на латетното време за атака (фиг. 2), както и значително се увеличава броя на атаките за период от 10 минути (фиг. 3).

Фиг. 2: Латентно време за атака на социално изолирани плъхове спрямо контроли
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Тези резултати дават основание този модел евентуално да бъде използван при
изследване и на двата типа агресия в детска възраст, както и при бъдещи изследвания, които да дадат база за разработка на нови поведенчески и фармакологични стратегии за превенция и справяне с ефектите на синдрома на социална депривация и породената от него агресивност.

Фиг. 3: Брой атаки за 10 минути при социално изолирани плъхове спрямо контроли
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ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Йоана Кирилова Полихронова – Костадинова
Бургаски свободен университет

REPRESENTATION OF A LEGAL ENTITY
Yoana Kirilova Polihronova – Kostadinova
Burgas Free University
Abstract: Representation of the legal entity in case of objective impossibility of the manager of
the company. Other special hypotheses. De lege ferenda.
Key words: ЮЛ (LE) - Legal entity, ГПК – Code of civil procedure, ЗЗД - Law on
Obligations and Contracts.
1. Определение за ЮЛ:
Съгласно чл.136 от „Закона за лицата и семейството“ (ЗЛС) – ЮЛ са носители
на права и задължения, които те придобиват чрез своите органи. „Юридическото лице е социално образувание, което не е естествен организъм, а се създава от човешки
същества въз основа на закона. То се намира в зависимост от правните норми, както с
оглед на възникването си, така и на правното си положение през цялото време на
своето съществуване.“ – това определение е дадено от проф. Мария Павлова в учебника по „Гражданско право – обща част“ [1].
2. Представителство – обща характеристика:
ЮЛ не могат да извършват или да приемат лично правни действия. Това те
правят чрез своите представители. Според Търговския закон (ТЗ) при събирателното
дружество като представител може да действа всеки съдружник, при командитното
дружество – неограничено отговорните съдружници (командитери), а при дружеството с ограничена отговорност – управителят. Акционерното дружество и командитното дружество с акции се представляват от членовете на съвета на директорите колективно, освен ако уставът предвижда друго. Ако АД се управлява по двустепенната
система се представлява от членовете на управителния съвет.
За всички други ЮЛ (с нестопанска цел) важи правилото на чл.10 от „Закона за
юридически лица с нестопанска цел“ (ЗЮЛНЦ) – представляват се от управителния
си орган. Според ал.2 на същия член при съдебни спорове между юридическото лице
с нестопанска цел и управителния му орган, съответно членове на управителния орган, юридическото лице може да се представлява и от избрани от общото му събрание едно или няколко лица.
3. Представителство в материално правен смисъл:
ЮЛ извършва правни действия спрямо други правни субекти, чрез органите,
които имат представителни функции. Те действат от негово име и пораждат последици за него. Представителният орган може, както да изършва правни действия, така и
да приема волеизявления и изпълнение на задължения спрямо ЮЛ. (активна и пасивна представителна власт)
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4. ЮЛ като страна в процеса (процесуално представителство):
4.1 Представителната власт на органите на ЮЛ включва всички процесуални
действия по исковия процес. Важи за всички дела, заведени от името или срещу
представляваното лице. Когато ЮЛ търговец бъде обявено в несъстоятелност представител на неговото предприятие по граждански дела става синдикът.
4.2 ЮЛ могат да бъдат представлявани по водени от тях или срещу тях граждански дела и от пълномощници. Кръгът от лица, които могат да бъдат процесуални
представители е ограничен. Те са посочени в чл.32 ГПК. (1. адвокатите; 2. Родителите, децата или съпругът; 3. юрисконсултите или други служители с юридическо
образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния
търговец; 4. областните управители, упълномощени от министъра на финансите или
от министъра на регионалното развитие и благоустройството, в случаите по чл. 31, 5.
други лица, предвидени в закон.). По изключение търговските дружества могат да
упълномощават прокуристи и търговски пълномощници. Упълномощаването на други лица, които не са предвидени в закон ще бъде недействително. Възниква въпросът:
ако управител (съдружник) на едно ООД подаде иск срещу дружеството (например за
отмяна на решение на общо събрание на съдружниците) кой ще представлява дружеството? В този случай съдът би следвало да назначи особен представител,
съгласно чл.29 ал.4 ГПК: „при противоречие в интересите между представляван и
представител съдът назначава особен представител. В този случай съдът според
обстоятелствата определя дали първоначално разноските да се поемат от представлявания или от представителя.“
5. Договаряне сам със себе си:
При представителството може да се стигне до договаряне сам със себе си.
Например при ЕООД или ЕАД, когато едноличният собственик на капитала сключва
договор с дружеството си. Такъв договор е допустим, но задължително трябва да бъде сключен в писмена форма, защото има опасност по този начин, чрез източване на
капитала, да бъдат ощетени третите лица (кредиторите), тъй като няма да могат да се
удовлетворят.
6. Представителство при обективна невъзможност на управителя:
Друг интересен казус е кой ще представлява ЕООД при обективна невъзможност на управителя (когато управител е едноличният собственик), ако тази невъзможност е породена от поставяне в медикаментозна кома с цел лечение на болестно
състояние. За да се отговори на този въпрос следва да се определи какво значи това
състояние. Наричана е още изкуствена кома, постига се с помощта на медикаменти. В
резултат мозъкът не може сам да контролира жизнените функции и честотата на
сърдечните съкращения, дишането и кръвното налягане се поддържат от външни системи или медикаменти. Обикновено в това състояние се поставят пациенти пострадали тежко при катастрофи или инциденти. Лицето не е в съзнание и е нужно някой
друг да се погрижи за неговите работи. За да се постави под запрещение следва да
съществуват предпоставките предвидени в чл. 5 от ЗЛС, но в случая лицето не страда
от слабоумие или душевна болест. Как ще съществува едно ЕООД, ако собственикът
(управител) е в подобно състояние – медикаментозна кома? Кой може да представлява дружеството през един неопределен период от време? Уреден ли е този въпрос?
Производството за поставяне под запрещение е исково, тъй като се засяга в
голяма степен правната сфера на лицето. След като бъде поставено под пълно
запрещение лицето ще бъде обявено за недееспособно и няма да може със свои лични
действия да придобива права и да се задължава. Трябва да му се назначи настойник.
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Поставянето под ограничено запрещение ограничава дееспособността. Лицето може
да извършва правни действия, но със съгласието на своя попечител. Дееспособността
му е като тази на непълнолетните лица (навършили 14, но ненавършили 18 годишна
възраст). Съществува законопроект, но към днешна дата няма влязъл в сила закон,
който да променя института на запрещението. Чл.336 ГПК посочва кой може да
подаде искова молба. Чл.337 от ГПК гласи, че лицето, чието запрещение се иска
трябва да бъде разпитано лично, а когато е в лечебно заведение и здравословното му
състояние не позволява да бъде доведено лично в съдебно заседание, съдът е длъжен
да придобие непосредствено впечатление за неговото състояние. Ако след разпита
съдът прецени за необходимо, назначава на лицето временен попечител, който да се
грижи за неговите лични и имуществени интереси. Дори съдът да постави под запрещение лице в кома, то проблемът в разглеждания случай остава. Лицето може да бъде събудено във всеки един момент (лекарите могат да изведат пациента от това
състояние отново чрез медикаменти). Следователно – отпадането на предпоставките
за поставяне под запрещение ще е резултат от въздействието на лекарите чрез влагането на съответните медикаменти. От гледна точка на правото, това действие на лекарите ще наложи провеждане на производство по отмяна на запрещението и възстановяване дееспособността на лицето.
Дори и лицето, поставено в медикаментозна кома, да бъде поставено под запрещение и да му бъде назначен настойник, то това ще се отрази на т.нар. гражданска
или обща дееспособност на лицето. Какво обаче ще се случи с учреденото от това
лице ЕООД, на което то е и управител. Определено ограничаването или лишаването
от гражданска дееспособност няма да реши въпросите относно действията, които
това лице е взело, учредявайки и управлявайки търговско дружество. Какво ще се
случи с този новоучреден и управляван от него субект – юридическо лице? Ще се
прекрати ли?
Чл.157 от ТЗ предвижда, че дружеството се прекратява при смърт на собственика, но не и при поставянето му под запрещение. При ООД поставянето под пълно
запрещение на един от съдружниците е уредено като едно от основанията за прекратяване на участието на този съдружник в дружеството, но при ЕООД има само едноличен собственик. Няма как да се изисква прекратяване на дружеството, тъй като
след като бъде събудено лицето ще може да продължи дейността си. Медикаментозното състояние, в което е поставено е кратковременно и цели оздравяване на физическото лице. Следователно прекратяването на юридическото лице не е оправдано
Следващия въпрос, който трябва да бъде решен е този свързан с управлението
на дружеството в този период ? На този въпрос законът също не дава отговор. Както
вече беше посочено, съдът, след подаване на исковата молба за поставяне на едноличния собственик на капитала под запрещение, може да назначи на физическото
лице временен попечител. В правомощията на това лице обаче, ще бъде само грижата
за личните и имуществени права на запретения. Назначеният попечител или настойник ще има качеството законен представител на физическото лице. Какво се случва
обаче с правата и задълженията, които запретеното физическо лице има като едноличен собственик на капитала или като законен представител на юридическо лице?
Тези проблеми не са уредени в закона – нито в ТЗ, нито в ЗЛС. Безспорно е, защото
не е логично, назначеният от съда попечител или настойник да упражнява права, различни от чисто гражданските права на поставения под запрещение. Такива функции
и представителна власт могат да бъдат определени от съда. Това може да стане както
във формата на привременна мярка, така и с решението, с което съдът ще постави
лицето под запрещение. За разлика от обичайния случай, в разглежданата хипотеза
съдът ще е този, който ще определи обема на представителната власт, като изрично
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ще учреди представителство и с оглед организацията на ежедневната търговска дейност на ЕООД-то, изпълнението на публични и частни задължения и др., включително е необходимо да се регламентират възможностите на назначения настойник
или попечител и с оглед изпълняването на функциите на представлявания като едноличен собственик на капитала. Подобно произнасяне съдът може да направи, само
ако бъде надлежно сезиран, т.е. ако бъде поискано. Ако, разбира се, „разписаните“
правомощия на представителя се окажат недостатъчни, винаги може да се поиска
съдействие от съда, като с нарочен акт разреши/одобри извършването на конкретна
сделка/действие от страна на попечителя/настойник, когато интересите на търговеца
(ЕООД) или на неговия едноличен собственик на капитала (поставеното в кома
физическо лице) налагат.
7. Заключение:
От изложеното до тук следва изводът, че законът урежда представителство на
ЮЛ, но не и особените хипотези, които могат да възникнат. Това създава затруднение, както на правоприлагащия орган, така и на лицата, които в определен момент не
могат да се защитят. Има въпроси, които са уредени само за ФЛ, но не и за ЮЛ, въпреки че те също са субекти на правото. Проблемът при тях е, че съществуват като отделно правно образувание, но са зависими от хора, които ги представляват, управляват и т.н. Те са изкуствено създаден правен субект, на който се дават права и задължения, които няма как да защитава и упражнява без свои представители. В живота
винаги ще възникват ситуации, които не са уредени. Невъзможно е законът да
обхваща всичко, което може да се случи. Липсата на правна уредба обаче води до
многобройни проблеми. Както в разгледания по горе случай – обективната невъзможност на едно лице временно да управлява собственото си дружество. За това законът трябва да уреди представителството на ЕООД, когато собственикът (управител) не може нито да управлява сам, нито да упълномощи някой. Да се даде възможност на съда да определи обема на представителна власт на законния представител на
ФЛ собственик, за да не се спира дейността на дружеството. Само едно такова решение би било уместно в случая.
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ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ –
АНАЛИЗ НА СЛУЧАЙ
Камелия Динкова Станева
Бургаски свободен университет
RISK ASSESSMENT OF DEVIANT BEHAVIOR (STUDY CASE)
Kameliya Dinkova Staneva
Burgas Free University
Abstract: The report presents case-study of a young man with deviant behavior. For this
purpose, methods ASSET and SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) are used. The
analysis concerns the main risk factors for committing antisocial behavior as well as the
presence of emotional and behavioral problems. The risk of repeat offense has been
assessed and approaches for prevention and behavior correction are proposed.
Key words: ASSET, deviant behavior, risk assessment, SDQ (The Strengths and Difficulties
Questionnaire)

1. Въведение
Още от древността неприемливото поведение става обект на анализ, защото е
създавало различни проблеми на хората. Неспазването на ‚дадената дума“, противопоставянето на владетел или на по-възрастен в семейството са считани за неприемливи. Древните мъдреци са търсели връзка между човешката природа и социалните
задължения, за да обяснят причините за извършването на девиантните действия от
хората.
В миналото девиатността се разглежда като присъща на неуките и бедни хора.
Нужни са векове за да започне да се гледа на нарушителите на социални норми като
на хора, които имат своите възгледи, разбирания, мечти, потребности и т.н. Да не се
възприемат като заплаха за обществото, а като хора, които не могат да се справят с
житейските си проблеми и предизвикателства. Тези демократични нагласи „раждат“
потребността от търсене нa причината за девиантните постъпки на хората в тяхната
душевност, в онова, което остава скрито за наблюдателите и оценителите им.
Какво е девиантно поведение?
Терминът „девиация“ има латински произход (от лат. deviatio-отклонение; viaпът и de-обратно; фр. deviation – отклонение от пътя или обратен път) и в съвременното си звучене означава отклонение, приоритетно от социалните норми, и се отнася
за оценка на по-различното, от социално очакваното, поведение.
Девиантността, като негативно социално явление, се свързва с прояви, които са
несъвместими с общоприетите начини на живот и поведение, свързани със спазване
на конкретни социални и правни норми. Неговите носители са хора със специфични
личностни характеристики, които са ориентирани към извършването на девиантни
действия. Чрез това понятие се дефинира различието между социалните индивиди,
специфичните им личностни характеристики и социалните ситуации. Поради факта,
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че девиантността на личността се санкционира, по определен ред, необходимо условие е самите норми да са общоприети от дадена общност или институционализирани,
каквито най-вече са правните норми на държавата. Част от девиантните форми на
поведение са обект на изследване от криминологията, като се отчита факта, че не
всяко девиантно действие, води до престъпно поведение, но в съдържанието си всяко
престъпно поведение съдържа в себе си девиантно действие. [1]
На базата на нормата, която се нарушава и негативните последици от отклоняващото се поведение на подрастващите девиантното поведение се дели на три основни групи:
Антисоциално (делинкветно) поведение, противоречащо на правовите норми,
застрашаващо социалния ред и благополучие на околните. То включва всички действия и бездействия, забранени от законодателството на дадена държава. Правонарушенията на малолетните (до навършени 14 години) не се санкционират по съдебен ред и
се определят като противообществени прояви; правонарушенията на непълнолетните
(14-18 години) се санкционират (по съдебен ред), но наказанията са редуцирани.
Асоциално (аморално) поведение е отклонение от морално нравствените норми и застрашава благополучието на междуличностните отношение. То се проявява
като агресия, ранно полово общуване, проституция, участие в хазарт, просия и др.
При непълнолетните най-разспространени са бягствата от дома, скитничество, субкултурални девиации; при малолетните – бягства от дома и училище, шляене,
агресивно поведение, просия.
Автодеструктивно (саморазрушаващо) се поведение е отклоняващо се от
медицинските и психиатрични норми, заплашващо целостта и развитието на самата
личност. То се проявява като суицидност, хранителна зависимост, химическа зависимост, виктимно поведение, дейност с изразен риск за живота. Спецификата на
поведението при непълнолетните е неговата опосредственост от груповите ценности
като наркоманно поведение, компютърна зависимост, рядко суицид, хранителна
зависимост. При малолетните – пушене и токсикомания. [2]
Целта на анализа на случай, който съм подготвила, е да разкрие какви са
потребностите и нуждите на един конкретен непълнолетен младеж; кои са основните
рискови фактори, които закономерно увеличават вероятността за извършване на
престъпление. Насочила съм внимание и към взаимодействието между тези фактори,
към кумулативния ефект от наличието на определен брой от тези условия и към това
как някои „защитни фактори” могат да редуцират тези рискове.
Какво е „рисков фактор“?
Рисковият фактор се дефинира като онази характеристика, променлива или
случай, който, ако е налице при даден индивид, прави много по-вероятно проявлението на съответния проблем при този индивид, в сравнение с който и да е друг представител на генералната съвкупност. Колкото повече рискови фактори въздействат
върху даден индивид, толкова е по-голяма вероятността той да извърши антисоциални актове.
Какво е „защитен фактор“?
Защитните фактори се разглеждат като „буфери”, които опосредстват ефекта от
излагането на въздействието на рисковите фактори, при което неблагоприятните
последствия се ограничават, намалява се разпространението на проблема. Някои разглеждат защитните фактори като ситуация, в която отсъства съответен риск
(например, успеваемостта в училище е защитен фактор, защото е опозиция на учеб187
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ните неуспехи и провали, които са рискови фактори за делинквентността). В друг
случай, защитните фактори представляват условия, характеристики, които си взаимодействат с рискови фактори по начин, който ограничава неблагоприятния ефект
(например, доброто семейство, подкрепящите, грижовни родители могат да редуцират негативното влияние на ниския социо-икономически статус, бедността върху
антисоциалното поведение).
2. Метод
Методът, използван в изследването е анализ (изучаване) на случай (case-study)
на житейската ситуация на един юноша, като за целта се прилагат полуструктурирания метод ASSET и българската преводна версия на въпросника Силни Страни и
Трудности (ССТ-Бг), който е създаден от д-р Робърт Гудман.
Кратко описание на инструментариума:
ASSET е структуриран инструментариум за оценка на риска при малолетни и
непълнолетни лица. Основната цел на ASSET е да предостави стандартизирани мерки, които да бъдат полезни на правораздавателната система в дейностите за контрол
и превенция на юношеската престъпност. Въпросникът съдържа общо 12 теми, описващи отделни рискови фактори, както динамични, така и статични по своя характер.
Всяка тема завършва с количествена оценка от 0 – „няма връзка с вероятността повторно да извърши правонарушения”, до 4 – „много силна връзка с вероятността за рецидив”. Следователно, максималната стойност на оценката по всеки фактор е
4 точки. Максималният общ бал, който отговаря на най-високото равнище на риск е
48 точки. [4][5]
Въпросника SDQ (ССТ - Силни Страни Трудности-Бг) е вторият инструмент
за изследване, който съм използвала. Той служи като коректив за допълнителна информация на получените стойности – метода дава възможност на тази възраст да се
даде самооценъчен въпросник. Отделно се оценя или от учител или от родител. В
случая момчето е в ново училище, което не посещава редовно – тоест учителите му
не го познават толкова добре, затова го предоставих за попълване на майка му.
Двадесет и петте тестови въпроси на ССТ включват 5 скали с по 5 тестови въпроса във всяка. За да се получи крайният сбор точки на трудностите, се изчисляват
точките на тестовите въпроси по всяка една от скалите. За отговор „Донякъде вярно“
винаги се отбелязва 1 точка. Броят точки за отговори „Невярно“ и „Напълно вярно“
се променя в зависимост от тестовия въпрос в съответните скали долу. Броят точки за
всяка една от 5-те скали може да бъде между 0 и 10, ако са попълнени всичките
5 тестови въпроса. Точките по една скала могат да бъдат разпределени пропорционално, ако има отговори на поне три от тестовите въпроси.
Крайният сбор точки на трудностите се получава при събиране на точките от
всички скали с изключение на Скала „Просоциално поведение“. Числовият резултат
може да бъде от 0 до 40 точки. [6]
3. Резултати
На базата на дванайсетте основни теми от ASSET съм описала структурно и
самия случай (обобщението на рисковите фактори е описано в таблица 1).
М. Д. е момче на 17 години от гр. Бургас, живее само с майка си и сестра си, защото от две години родителите му са разведени. Периодично се среща с баща си.
Причината за развода е системния психически и физически тормоз, който бащата
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оказва на майката. Бащата всекидневно консумира алкохол в съчетание с успокоителни хапчета.
М. Д. е в 10 клас, като от тази година е прехвърлен в друго училище, защото е
изключен дисциплинарно от езиковата гимназия, която е посещавал досега. Новото
училище, в което е прехвърлен, е с доста лошо реноме, а съучениците му са предимно от малцинствени групи и М. Д. категорично отказва да го посещава.
Квартала в който живее е с добра инфраструктура, разполага с подходящи за
тийнейджъри развлечения и удобен транспорт до централната градска част.
Извън къщи младежа е доста контактен, лесно създава приятелства, както с
връстници, така й с по-големи и по-малки от него. Има контакти и с криминално
проявени. На моменти се наблюдава амбивалентно поведение от негова страна – има
периоди, в които по цял ден е на вън с приятели и такива, в които не става от леглото
и игнорира всички опити за връзка с него.
Родителите му се опитват да го компенсират и той разполага с доста голям
размер лични средства. Въпреки това, често залага телефона или лаптопа си,
започнал е да ходи по казина и да продава марихуана.
М. Д. употребява марихуана от три години и половина. В миналото е използвал
и по-силни опиати, но вече не проявява интерес. На мнение е, че към марихуаната не
може да се образува зависимост и всеки втори употребява.
Като цяло е в добро физическо здраве. Близките му споделят, че не разкрива
мислите и емоциите си. Има нереалистични планове за бъдещето, инфантилно поведение и неоправдано завишено самочувствие. Не осъзнава последиците от деструктивно си поведение, нито върху себе си, нито върху околните. На моменти е доста
импулсивен, доказателства за това се явяват и някои имуществени щети, които е
нанесъл в дома си.
Преди няколко месеца момчето инсценира обир в семейното жилище, докато
другите отсъстват – липсват ел.техника, бижута и пари. След разследване от страна
на полицията се установява, че момчето е извършител. Първоначално е заведено дело
срещу неизвестен извършител, но когато истината излиза наяве, родителите решават
да оттеглят иска, за да няма синът им досие. В последствие младежът връща част от
открадното. Не се наблюдава да му е поставено наказание от родителите, което да е
равносилно с извършеното деяние. Долавя се тотално отричане на сериозността на
правонарушението от страна на младежа, липса на угризения и мотивация за
промяна. М. Д. заявява, че всеки втори се занимава с продажба на марихуана и няма
разлика, освен че в единия случай той ще е облагодетелстван от печалбата. Според
него, голяма част от полицаите също са замесени.
Наблюдаваме мотиви за самооправдания, които са едни от универсалните мотиви на престъпно поведение при деликвентните личности. Те са свързани с отричане
на вина и като следствие – отсъствие на разкаяние за стореното. Проявяват най-често
в деформирана представа за криминалната ситуация и изопачаване на истинските
мотиви за собствените действия.
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Таблица 1
0÷4

Рискови фактори
1.

Жизнена среда

0

2.

Семейство и лични взаимоотношения

3

3.

Образование, обучение и/или заетост

3

4.

Квартал

1

5.

Начин на живот

2

6.

Употреба на наркотични и упойващи вещества

3

7.

Физическо здраве

0

8.

Емоционално и умствено здраве

2

9.

Възприемане на себе си и другите

3

10.

Начин на мислене и поведение

4

11.

Отношение към извършеното правонарушение

4

12.

Мотивация за промяна

4

Общо:

29

Българската адаптация на Асет дава възможност да се изчисли този суров бал и
да се трансформира в оценка за риск. Когато стойностите се сравнят виждаме, че
нашият бал 29, отговаря на 48,3%, което се води за среден риск. Това е едната оценка,
която показва, че е добре младежът да бъде по-дълго време под наблюдение.
Няколко основни принципа са залегнали в дейностите, свързани с оценката на
риска от противообществени прояви, в които е включен ASSET, а именно:
Принцип на риска – отнася се най-вече за общия бал или колкото повече
рискови фактори има, толкова е по-голям риска за повторяемост на деянието. Защото
е установено че няма специфична връзка – тоест при различните деца са различни
отделните рискове като натоварване, но общия бал се явява определящ.
Принцип на потребностите – на базата на оценката на отделния риск се вижда
къде нуждите са най големи. Дейностите трябва да са насочени към потребностите
или проблемите, които най-пряко са свързани със закононарушенията. [3]
На базата на тези принципи ние ще организираме и интервенцията.
Резултатите от изследването със ССТ (Силни Страни Трудности – Бг) са отразени в Таблица 2.
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Таблица 2
Момче

Майка

Емоционални симптоми 0 нормално
Поведенчески промени5 анормално
Хиперактивност –
5 нормално
Проблеми с връстници –
2 нормално
Просоциално поведение –
4 анормално

Емоционални симптоми –
6 анормално
Поведенчески промени –
5 анормално
Хиперактивност –
7 анормално
Проблеми с връстници –
2 нормално
Просоциално поведение –
1 анормално

ОБЩО: 12

ОБЩО: 20

Наблюдаваме голямо различие в общия сбор и съответно в някои от петте скали. Тези разлики ни показват и основните проблеми свързани с това как се възприема
поведението му от вън (от страна на майката) и свързани с начина му на мислене, и
най-вече отричането. Той не толкова отрича поведението си, колкото тези емоционални симптоми, които не признава, един вид изтласква (използва защитни механизми).
4. Перспективи за позитивна промяна.
Средният риск за рецидив изисква спешно да се предприемат стъпки за промяна, както в социалното обкръжение, така в мисленето и поведението на юношата. Подолу предлагам някои възможни дейности за превенция и корекция.
Фамилна терапия – желателно е да се консултират със специалист по отношение на бъдещите стъпки, които ще предприемат. Да се подпомогнат родителите при
разбиране проблемите на сина си и осъществяване на по-ефективна психо-социална
подкрепа и контрол.
Индивидуална терапия – когнитивно-поведенческа терапия. Този вид психотерапевтично лечение е краткосрочно, строго ориентирано към конкретен проблем,
чиято основна цел е промяна в начина на мислене и съответно в поведението на отделните пациенти.
Реализира се в кратки срокове, в рамките на 5 до 20 сеанса.
Целите в конкретния случай ще бъдат насочени към промяна в отношението му
към извършените от него постъпки, осъзнаване на последствията за него в перспектива и подобряване на самоконтрола върху импулсивността.
Професионално ориентиране
Основно разбиране в съвременните политики за децата и младите хора е, че подоброто образование (в това число и кариерното) може да доведе до положителни
резултати както по отношение на заетостта и получаване на по-добро заплащане, така
и във връзка с подобряване на здравето, намаляване нивото на престъпността (и детската), постигане на по-високи равнища на социална кохезия и продуктивност.
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В тази връзка дейностите по професионално ориентиране и консултиране все
по-често се разпознават като механизъм за превенция на отклоняващото се поведение, като ранното отпадане от училище, социалното изключване, а изборът на
професия – като параметър на прехода към зрелостта.
От тук нататък вече предстои да се проследи до колко тези предложения биха се
изпълнили и съответно как биха повлияли.
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ИМИДЖ ЧРЕЗ БЛОГ
Доника Динкова Стоянова
Бургаски свободен университет

IMAGE MAKING THROUGH BLOGGING
Donika Dinkova Stoyanova
Burgas Free University
Abstract: The role of blogging is growing extremely fast and is increasing the popularity of
personal sites. Personal images can be constructed easily through blogging and can
influence readers at the subconscious level with shared personal stories. Lyuben DiloJunior has created and is maintaining his desired image in his personal blog. The present
paper looks at how his blog posts reveal him as an influential opinion leader.
Key words: blog, blogger, image, online profile, social network
Имиджът сам по себе си е образ, създаден в обществото за отделен човек, група,
институция или държава. Той е плод на мненията и отношенията на околните за нас.
Поради тази причина ние съобразяваме своите действия с това как ще ни приемат хората, как ще изтълкуват нашите постъпки, какво мнение ще си изградят за нас. Съзнателно се опитваме да насочим мненията им в една или друга посока, да променим
определени представи, да засилим въздействието на едни и да тушираме ефекта на
други наши черти и особености.
Понятието имидж влиза в широка употреба в резултат на овладяването на определена комерсиална рекламна техника и нейното приложение в други сфери на рекламата и на политическата практика. Често бива тълкуван като доброто мнение,
което хората имат за някого.
Той не е единствено мнение за някого и нещо, а представа, която се опира на непосредствено сетивен опит, почерпен от възприятията и усещанията, които по своята
същност са първични психически феномени. [6]
В познавателната си дейност човек се опира на сетивата си – вкус, докосване,
слух, мирис, визия и създава първата си най-бегла представа за света. Тази особеност
е предпоставка за визуални и други сетивни манипулации, когато даден обект ни се
представя като непосредствено сетивен опит и ни се внушава, че се срещаме с нещо
на живо.
Почти всички представители на експерименталната психология са единодушни,
че впечатленията за околния свят, събрани чрез сетивните органи, се натрупват и
съхраняват в мозъка на човека, като сред тях най-силно преобладават визуалните. [3]
Нови методи за сетивна манипулация. Изграждане на имидж в социалните
мрежи
Интернет, както много други велики изобретения, се развива в съвсем неочаквани и за създателите си измерения. От начин за пренасяне на данни, във времето той
се развива като среда за популяризиране на идеи, за развиване на бизнес, за осъщест193
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вяване на комуникация и дори за водене на паралелен живот. Средствата, използвани
за целта, са социалните мрежи и блоговете. В началото те имат по-малка тежест, но
днес – реална възможност да изместят традиционните медии и канали на информация.
Поддържането на контакт, комуникацията и познанствата на съвременния модерен човек с околните, се осъществява предимно в интернет пространството. Личностният имидж в социалните мрежи се постига и възприема по конкретен начин – според поведението, демонстрирано в профила, според външността, представена чрез
снимки и видео материали, според мислите, маниерите (постове и реакции) и изявите, които се демонстрират. Там личността се определя чрез начина ѝ на изразяване,
чрез споделената информация, коментари и интереси. Действията и ходовете онлайн
могат да са достъпни както за голяма, така и за ограничена аудитория. [7]
Блог
Блогът е онлайн дневник, поддържан и редовно обновяван. Името му идва от
web – мрежа и log – дневник и по-късно е съкратено на блог. Блоговете се развиват
във времето. Първо представляват списъци, интересни линкове, съставени от сърфистите в киберпространството. Първият блог в днешния му вид се появява през 1996 г.
и е дело на Дейв Уайнтър. Блогърите представят онлайн впечатленията и възгледите
си, които намират за важни и искат да споделят с другите.
Изследователите на блогосферата делят блоговете на два основни типа – лични
дневници и дневници с тема. Първите са изцяло посветени на преживяванията на
своя автор, на ежедневните му мисли и случки. Те са същински лични дневници,
само че вместо да бъдат заключени, са достъпни за всички. Вторите отразяват мнения
и „репортажи“ по дадена тема. Блоговете, посветени на тема, стават особено популярни по време на войната в Ирак. Блогът на иранския архитект с псевдоним Салам
Пакс (http://dear_read.blogspot.com) е източник на автентична информация, отразена
от медийните гиганти като BBC и Ройтерс.
Броят и ролята на блоговете нараства изключително бързо. Те изместват личните сайтове по популярност първо, защото създаването и поддържането им не изисква
специфични софтуерни познания и второ, защото са много по-интерактивни и се
обновяват непрекъснато. Тези обстоятелства са забелязани и от Google. Нова технология позволява освен да се търси в официални документи, да се извлича от блогсферата.
Блоговете от първия вид, личните страници, могат да бъдат забавни, скучни,
провокативни или прекалено сантиментални, но тази оценка е винаги субективна.
Срещат се интересни коментари и забавни словоизлияния. Същевременно има и откровения, които смущават със своята интимност. Затова и някои коментират блоговете с негативно чувство. На блога често се гледа като на клюкарница, където всеки си
показва „мръсното бельо“, като на място, където хората разхождат своята себичност,
търсят публика и срещат своите нездрави емоционалности. На тези коментари ще
противопоставим мнението на психолозите, които казват, че за да се освободиш,
трябва да се разголиш, да изразиш себе си.
Вторият вид блогове, посветени на проблем или на професионалния труд на
даден човек, по-често съдържат полезна и достоверна информация. Лесен е и начинът за общуване, тъй като всеки текст в блога дава възможност да бъде коментиран
от читателите му [5].
Някои блогове се превръщат дори в източник на новини за големите медии.
Блогърите, които пишат в тях, могат да имат добри познания и достъп до обширна
информация, която експертно обработват, отсяват и подреждат. Макар опосредстве194
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ни от традиционните медии (блоговете съвсем не са масово посещавани, за да бъдат
първоизточник на информация), блоговете са смели провокатори на дискусии по
обществени проблеми, които традиционните медии подхващат и отнасят в голямото
публично пространство. Традиционните медии събират информация от различни
източници и блоговете се оказват ценени като един от тях. Още повече, че като че ли
от само себе си се случва една саморегулация на информацията. Единствено достоверността и защитимостта на позицията гарантират дълголетието на блогъра в обществения живот.Човек дава най-доброто от себе си и то трябва да е достатъчно
добро, за да не бъде дисквалифицирано от публичния дебат. Освен това, блоговете се
„контролират“ един друг. Ограничен брой, световно наложили се блогъри популяризират изявите на други, по-малко известни засега хроникьори. „Лидерите“ се съгласяват да сложат линк към друг блог, който идейно одобряват и на който те биват гарант, че си струва да бъде посетен.
Споделянето е мотивът при списването на какъвто и да е блог. Не е пресилена
формулировката на някои блогъри – „блогвам, следователно съществувам“ [Йорданов,
А. 2], защото именно чрез информацията, която разкривам пред другите, мен ме има.
В началото на онлайн общуването беше чатът. Неговата популярност е изместена от форумите. Блогът е наследник на форумите. Блогъри станаха форумисти,
които искаха да избягат от шумотевицата на форумите [4].
Любен Дилов – син. Биография
Любен Любенов Дилов, по-известен като Любен Дилов – син, е български телевизионен и кино-сценарист, писател-сатирик, журналист, медиен предприемач, политик и един от най-успешните български блогъри.
Роден е на 19 ноември 1964 г., в гр. София. Син е на българския писател-фантаст Любен Дилов (1927-2008 г.). Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета
по журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „
Печатни медии“. Работи като редактор в няколко печатни издания като вестник
„Поглед“, списание „Литературна академия“ и др. От 1990 г. се занимава със създаване на телевизионни предавания : „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“, „Шоуто на Слави“.
Той е двигател и идеолог на тези предавания.
След 2001 г. Дилов-син влиза в политическия живот в България. Той е създател
и първи говорител на движение „Георгьовден”, а през 2003 г. става и негов председател. От 2005 г. до 2011 г. е съсобственик и главен редактор на вестник „Новинар“.
Член е на Интернет обществото в България от 1 май 2001 г. От 11 август 2010 г.
е главен редактор на българското издание на италианското списание „L’Europeo”.
Любен Дилов-син е сценарист на игралния филм „Ла дона е мобиле“, както и на
няколко документални филма, радио-предавания и др. Главен сценарист е на сериала
„Седем часа разлика“. Автор е на 11 книги, най-известна от които е „Фейсбуки“ [1].
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Dilov.info – Анализ
Най-много са статиите с политическа и социална насоченост – стотици на брой,
отличаващи се с оригинална гледна точка, кратко съдържание, събран текст, без
излишни подробности и обяснения. Обикновено изразът му е нестандартен, умерен в
разясненията си относно политическите си възгледи, без да изпада в крайности или
да защитава само една политическа идея. По този начин не налага директно своите
гледни точки на читателите си. Стреми се да критикува балансирано всички
политически класи и общности, оставайки независим и без да взима конкретна
страна. Не пропуска въпросите от ежедневието и нашумелите теми на деня. Няма
елемент от обществения живот, който да не е отразен в блога му.
В статиите си използва доста разнообразни изразни средства, колоритни и
запомнящи се епитети, които го правят разпознаваем и отличаващ се блогър. Точно
този колоритен език е причината блогът му да е интересен, забавен и актуален за
обществото.
„Извън филствата и фобствата“ - Анализ
В „Извън филствата и
фобствата“ той коментира
една от последните злободневните теми от международния политически живот –
изгонването на руските дипломати от НАТО, САЩ и
редица европейски държави
след случая с отравянето на
бившия руски агент Скрипал
и дъщеря му Юлия във
Великобритания с боен газ.
Авторът задава конкретни и реторични въпроси
относно интереса на България от подобни действия,
коментира исторически факти и казуси, като в края на
блога си споделя своето собствено мнение – да се остави
дипломацията да действа
стратегически в интерес на
страната, без да се влияе от
позицията на настоящите ни
съюзници „против“ Русия,
но и без да сме съюзник на
Москва. Стилът, в който е
избрал да пише Дилов, е
разговорен. С неформален
характер за по-голяма дос-

196

ХIX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

тъпност. Използвани са
малко и широкоизвестни
термини, но е засилена
употребата на емоционално-оценъчна лексика и
подбудителни изречения,
с цел засилване на въздействието върху читателя.
Използвани са антоними – филства/фобства, противник/съюзник, чрез които
противопоставят двете крайни тези – „за“ и „против“ изгонването на дипломатите.
Този блог ни дава информация за политическите пристрастия на автора, неговата
обществена ангажираност и исторически познания по сходни теми.
Блогът на Дилов е разпознаваем точно заради своята достъпност и яснота на изразни средства. Поставени са три основни въпроса, по които разсъждава и доказва
тезите си. Той се обръща персонално към читателя, прилага примери от личния си
живот и се опитва на тази база да го провокира да формира и изрази свое собствено
мнение по важните теми, за които пише.
„В страната на Левски трябва да се говори за въже“ – Анализ
Отново Дилов използва характерният си
саркастичен изказ в
този блог, но този път
пропит с укор и болка.
По това можем да разберем, че темата му е
много близка и той
самият се чувства безсилен, дори виновен за
съвременната ситуация.
Тя представя обществото ни, като преминало
през много, но оцеляло
и успяло да се съхрани
и въпреки това изгубило някъде по пътя си
светлината и силата си,
уважението към историята, предците и към
себе си.
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„Животът съдържа
набухватели“ – Анализ
Авторът използва много
ирония в изказа си, с което
описва лишената от ценностна система и лоялност реалност, в която живеем. Усеща
се неприязън към фалша и
неискрените отношения между хората. Сравнява ги с нездравословните съставки на
храната, която консумираме.
Сравнение, което съпоставя
нездравословното хранене –
като риск за здравето и фалшивите отношения – като нещастие за човешката душа.
Създава впечатление на човек, който не възприема добре
новото
джендър-общество.
Според него то застрашава
отечеството.

„Благодарност и
извинение“ – Анализ
Поредната блог-статия,
показваща дълбокото уважение
и признателност към предците
ни. Демонстрира уважение и
към другите участници в историята ни, но за него е важно
да постави ударение на родното. Още в началото на статията заявява твърдата си русофилска принадлежност, с което
се стреми да покаже, че не цели да омаловажи руските заслуги. Представя себе си като
националист.
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Статиите в блога на Любен Дилов-син са фокусирани върху национализма.
Обхващат всички аспекти на заобикалящия ни живот, те са оригинални и даващи
всеки път интересна гледна точка и лично мнение по темата.
Представеното от Любен Дилов-син в страницата и конкретно в блога му, е разнообразно по съдържание, но акцентирането върху семейни отношения, лични
събития и факти е избегнато. Личностният имидж, който изгражда с публикациите
си, е на изключително интелигентен и образован човек, част от софийската бохема,
силно обществено ангажиран. Говори и пише на разговорен, дори уличен език,
обръща се многократно персонално към читателя.
Публичният му образ е на бунтар, който коментира и критикува властта съвсем
фамилиарно, защото за известен период беше част от нея и познава лично голяма
част от управляващите. Винаги със собствено мнение за случващото се по света и у
нас, Дилов се опитва да предизвика изявена гражданска позиция у хората. Стимулира
ги да поемат съдбата си в своите ръце и да искат отчет, когато не са съгласни със
случващото се. Представя се отлично като лидер на формиране на обществено
мнение. Характеризира се с разпознаваем образ и екстравагантен стил и почерк.
Неговият изказ е неповторим и отличителен.
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ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ НЯКОИ
МИТИЧНИ СЛАВЯНСКИ ОБРАЗИ
Елка Петрова Петрова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

LINGUO-CULTURAL OBSERVATIONS ON SOME MYTHICAL
SLAVIC IMAGES
Elka Petrova Petrova
Abstract: Еvery mythological character is included into the whole sphere of people’s
rituals, beliefs and everyday life. This article examines some of the Slavic folklore
mythological characters as „rusalka“, „house spirits“ and others, in particular their
features and characteristics, and their relation with language and culture.
Key words: mythological beings, culture, language, Slavic people
I. Въведение
Проблемите за характеризирането, класифицирането, мястото в езика, ежедневието и културата на митичните славянски образи будят интереса на изследователи
от различни области на познанието като фолклористика, антропология, етнография,
демонология, лингвистика и др. Анализът на особеностите, свързани с русалките,
духовете(домашни), змейовете и останалите създания с нечисти или свръхестествени сили, позволява реконструирането на начина, по който в древността в човешкото
съзнание се е отразявала обективната действителност и съставянето на система за
разглеждането на митичните образи в съпоставителен план. В продължение на тази
логика изучаването на мястото им в духовната култура и светогледа на носителите на
даден език чрез проследяване на етимологията на начина на назоваването им, семиотичните специфики и разглеждане на примери от фолклорните текстове и фразеологията би допринесло за разглеждането им като културни символи, изясняването на
динамиката в развитието на образите и различията във възприятията на населението
в определените географски области.
Целта на настоящето изследване е да се представят и анализират особеностите
и характеристиките на митичните славянски образи – самодива/русалка/вила/богинка,
домашен дух, змей/хала/ламя, като се посочат подходящи примери, за да се изясни
мястото и ролята им в езика, вярванията, ежедневието и мирогледа на славянските
народи. В частност – да се разгледат паралелите между различните славянски народи
с оглед на тези митични образи през призмата на данни за техния произход и културологичните и семиотичните особености, които носят.
Поставяме си ограничението обект на нашето изследване да са определен брой
митични славянски образи, които биват причислявани към „низшата митология“1 и
са сравними по част от присъщите им характеристики2.
1
В настоящето изследване приемаме да използваме термина, който е наложен в науката от
последователите на руската етнолингвистична школа с основен представител Н.И. Толстой.
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II. „Низшата митология“, класификацията на славянските митични създания и кратък преглед на изследванията по тематиката
Терминът „низша митология“ е въведен и използван от представителите на
руската етнолингвистична школа (учени като Н.И. Толстой, Л.Н. Виноградова, А.В.
Логинова и др.) и според посочените изследователи в неговия обхват влизат различните видове демони, духове, нечисти сили и създания със свръхестествени способности. В научните трудове съществуват разнообразни тези, свързани с точността на
руския термин и причисляването на „низшата митология“ към фолклора. Според
българския изследовател Т. Моллов не е коректно определянето и обособяването на
„низша митология“, защото за него категорично отсъства системно организирана
„висша митология“ в съвременната християнизирана народна култура (такава притежава предхристиянската, езическата епоха) [5].
Проблемът за класификационния анализ на митичните създания продължава да
бъде актуален, което се основава на факта, че в науката все още липсва единен и
теоретично аргументиран модел за систематизиране на образите от славянската „низша митология“. В основата на съществуващите представени в научните трудове класификационни модели са местообитанието, времето на поява, взаимоотношенията с
хората и символиката на всеки един от елементите, изграждащи визуалния облик на
митичните образи. Дискусионен остава и въпросът за назоваването на тези образи
като „същества“, защото по своята същност те не биха могли да бъдат отнесени нито
към света на живите, нито към света на мъртвите. За нас представлява интерес тезата
на фолклористката Л.Н. Виноградова, която представя система от няколко основни
признака, по които биха могли да се опишат, характеризират и сравнят митичните
славянски образи. Част от посочените признаци са: 1) названия, имена, интерпретации; 2) роля; 3) социален статус и външен вид; 4) атрибути; 5) взаимоотношения;
6) произход; 7) местообитание; 8) време на поява 9) свойства и др. [2].
Едни от първите учени, които през XIX и XX век се занимават със събиране и
описване на данните за митичните създания и тяхното място в съзнанието на древните славяни са съставителите на речници и сборници по темата, такива са М.Д.
Чулкова, М.И. Попова, Ф. И. Буслаев, А. Н. Афанасиев, А. А. Потебня, В. И. Дал и
др. Съществуват редица съвременни изследвания на български, руски, украински и
сръбски учени, които са насочени към анализ на конкретните етнически традиции,
изясняването на терминологията и лексиката, отнасяща се до названията, действията,
атрибутите, местообитанието на митичните създания и отношението между езика и
специфичната духовна и културна традиция (В тази насока работят изследователи
като И. Георгиева, Е. Мицева, В. Хобзей, С.Зечевича, И. Толстой, О. А. Черепанова,
О. В. Санникова, Н. И. Зайцева, Е. М. Назарова и др.).
Бихме могли да формулираме извода, че проблематиката, свързана с митичните
славянски образи е актуална, като продължава да вълнува учените и да „подтиква“ към търсене на отговори на все още неразрешените въпроси за класификацията,
описанието и характеристиките на тези образи, още повече че изследванията в тази
насока са изявено интердисциплинарни.

2

Подобно ограничен според нас е необходимо поради наличието на значителен брой митични славянски създания и липсата на единна система за тяхното характеризиране, описаниe и
систематизиране, а и жанрът на научната статия не позволява разглеждането и детайлния анализ на голям брой митични образи.
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III. Славянските митични креатури – характеристики, особености в
назоваването, специфики на външния облик и мястото им в културата и езика
на славянските народи
Подбрани за анализ в настоящето изследване са митични образи, които
присъстват при всички славянски народи, макар и назовавани по различен начин, и са
съпоставими по част от свойствените им характеристики – самодива/ русалка/
вила/богинка, домашен дух, болести, змей/хала/ламя. Смятаме, че те биха могли да
бъдат обединени в групи, според тяхното местообитание3 и функция, с цел да се
улесни техният анализ: 1) Създания, които обитават пространството извън дома –
ливади, поляни, планини, езера, реки и др. Такива са самодивите, вилите, русалките,
богинките; 2) Създания, които обитават дома и са свързани с него, с ежедневието и
бита на човека – домашните духове, кикимората и банникът и др. 3) „Странстващи“ –
нечисти сили (Болести). Други примери за създания със същите характеристики, но
не са обект на настоящето изследване, са духовете, куцодойман, анчутка и др.;
4) „Динамични образи“ – към тях се отнасят тези, при които ясно се наблюдава
динамиката в развитието на образа, т.е били са възприемани като богове или са
стояли по-високо в „йерархията“, но в последствие промяната на религията е довела
до тяхната трансформация в демонични създания, намерили своето място във
фолклора и заемащи „преходна форма“4 в „низшата митология“ (като Баба Яга). В
настоящето изследване в тази група поставяме змея, ламята и халата, защото се
считат за наследници на древните митични славянски богове, които са били повелители на метеорологичните явления (напр. богът Гръмовержец), а в последствие се
възприемат като вид духове, пазители или вредители на дома, селото, или града.
Аргумент в тази насока е наличието на вид „змей – стопанин“5 и считането му за покровител и пазител при всички славянски народи: беларуси – цмок домовник, руси –
убаже; сърби – чуваркуha, куђарицу; чехи – had hospodařik; поляци – ubože; словаци –
guzda domov
3.1. Змей/ламя/хала – особености и характеристики при различните славянски
народи
Тези митични креатури се срещат в митологията и съответно са характерни за
културата и фолклора на всички славянски народи: при българите – змей, ламя6, хала;
при източните славяни – змей (като по част от своите особености прилича на дракона
и се приема за негов паралелен образ – рус. дракон, чеш. drak, sañ), хала; при сърбите –
змаj, ала, при поляците – żmij; при чехите – drak, sañ, рядко се среща změj, като
заемат своето специфично място във вярванията на южните славяни.
3

Подобно обособяване присъства в схемите, използвани от изследователите, за анализ и
систематизиране на митичните образи, но съществуват редица подразделения на „местообитанието“ като „създания, обитаващи морета“, „създания обитаващи реки“, „създания, обитаващи
гори“ и др. Според нас не е нужно толкова „раздробяване“ на характеристиката „местообитание“ (или „пространствено разположение“) поради факта, че съществуват митични креатури,
които са назовавани по един и същи начин, имат сходни характеристики, но обитават различни
ареали или притежават способността едновременно да са характерни както за водните площи,
така и за горите и планините (такива са вилите).
4
Това са същества (чародеи, магьосници), които имат най-често човешки облик, живеят сред
хората и са надарени с демонични сили.
5
Той от своя страна се свързва с митичната змия – стопанин и със смока.
6
Ламята е специфичен образ от българската митология, свързва се с древногръцката „Ламия“.
Заето е в срхр. Лама ‘вампир’ (Георгиев, Бернар, Илчев,1986) и е засвидетелствано в стчеш.
lamia (Malý staročeský slovník).
202

ХIX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

Змеят прилича на смок, който има крила, люспи и четири крака, обитава
пещери и планини. По своя произход се свързва с „змията“ и от там със земята
(букв. създание, което се влачи по земята), стб. змън, змнн ‘змей, змия’, праслав.
*zmьjь [11]. Според народните вярвания змеят произлиза от змия (смок), която не е
видяна от човешко око повече от 40 години или от човек, който е омагьосан или
роден с „крила“7[9].
Ламя – ‘змей, който яде хора’, ‘силна вихрушка’, от стгр. Λάμια ‘чудовище, плашило’, в лат. lamia. Смята се, че произлиза от змийска глава, попаднала на рог на вол
или бивол и сраснала се с него [9]. Приемана за женски корелат на змея. Прилича на
огромен гущер с кучешка глава (в народните песни често се нарича кучка ламя),
широка уста, криле, тялото е с люспи, огромни очи, опашка, четири крака, зъби и
понякога и рог. Тук не е случайно според нас наличието на кучешката глава в образа
на ламята, защото кучето е древен символ и се свързва с подземното царство, злото,
със сатаната и с необузданата ярост.
Хала/ала – близка е до змея и ламята и често се отъждествява с тях. Изобразява
се като бик с рога или много стара, беззъба баба, в някои райони на Сърбия е приемана за невидима, а в Източна България е определяна като „черен облак на пръчки“.
При сърбите и българите халата влияе на времето, живее в пещери, където крие бурите. Характерно за сърбите е обръщането към определена хала с женско лично име –
Смиляна, Калина, Магдалена, Добрица и др.8. Според поверията след дълги години
змеят се превръща в хала и отлита на небето, а също така и всеки смок може да
приеме този образ. Олицетворява бурите и стихиите и съществуването й е показателно за страха и немощта на хората пред природните явления. Характерен образ е за
южните славяни. Във вярванията на източните славяни присъства паралелно зло
същество, което влияе на стихиите, носи името „Баба“ и се изобразява като възрастна и грозна жена, старица. В научните изследвания съществуват различни тези за
произхода на думата хала. Сръбският учен Любимко Раденович свързва името на
демона с турската дума àla (змия). Други изследователи като Иваничка Георгиева,
Рачко Попов, Сретен Петрович аргументират тезата за етимологията от гръцката
дума за градушка – χάλαζα (изговаряно ха̀лаза). Съществува и становище за връзката
с праславянски и означаването на стихиите и тяхната ярост.
Разгледаните митични образи са загубили своето сакрално значение и днес присъстват единствено във фолклорни текстове – приказки („Елена Прекрасна“, „Покатигороше, „Сказке о золотом, серебряном и медном царствах“, „Тримата братя и
златната ябълка“, „Братът на чумата“ и др.) и в песни („Бранко юнак“, „Змей люби
мома“, „Хала вилнее“ и др.). Християнската религия довежда до превръщането на
змея/халата/ламята в създания символи на злото и сатаната. И до днес народът
вярва, че взаимодействието на змей/хала/ламя с хората в повечето случаи е вредно и
води до заболяване, смърт или полудяване.
3.1.1. Змей/ламя/ хала – мястото им в езика и културата на славянските народи
Показателни за мястото на змея, ламята и халата в езика и съответно в културата, традициите и вярванията на славянските народи са фразеологичните единици, в
които те присъстват. Биха могли да се посочат следните примери: в българския език –
7
В тази връзка в българската народна традиция присъстват редица наричания и обредни
практики с цел умилостивяване на змея и превръщането му в покровител на населението.
8
Характерно е даването на собствени имена на митичните създания (напр. самодиви – Дена,
Магда, Рада и др.; болестите – Маря, Васка и др.).
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влизам в устата на ламята9, яде като змей/ламя, смел е като змей, реве като змей,
бърз като хала, работи като хала и др.; в руския – напиться как змей Горыныч,
пьяный как змей –‘използва се за много пиян човек’ 10; в чешкия –být na draka, bojovat
jako drak, lítat jako drak и др.; заклинания – при сърбите – Alo, ne ovamo, putuj na Tatar
planinu! (Хало, не тук, върви на Татар планина!), Не, ало, овамо, овамо је грђа ала
гологлава (Не тук, хало, тук има по-силна хала гологлава) и др.
Фразеологизмът влизам в устата на ламята е показателен, че в съзнанието на
българския народ се е установила представата за ламята като опасно и зловещо
същество. Липсата на устойчиво сравнение „смел като ламя“ засвидетелства факта,
че въпреки своя огромен външен вид ламята не се асоциира с наличието на качествени характеристики като смелост, устойчивост и силата й идва от размерите и способностите й (има няколко глави, бълва огън и др.), което според нас би могло да води
своето начало и от връзката на ламята със женско същество11 (въпреки страхопочитанието, което всява. Тя се свързва с древногръцката митология: жената със змийско
тяло – Λάμια.). Според нас би могло да се търси връзка и с вярванията на славяните
в силата на словото и страха от съпоставяне на човека с едно демонично и отблъскващо създание. Допълнителен аргумент към значението, ролята и начина на възприемане на ламята е символиката на външния й вид.
Смятаме, че двойнствената природа на митичните образи змей/ламя/хала се
обуславя от факта, че те се свързват със змията, която още от древността има специфични символни значения в различните култури. При траките е приемана за
същество с лечебни сили; в славянската митология се смята за превъплъщение на починал прародител или двойник на жив родственик, пази и закриля дома и не бива да
се убива, свързва се и с душата (Показателен в тази насока и разпространен е изразът
„Всеки един дом има толкова змии, колкото са хората“, като произходът на този
израз се свързва с древногръцката митология и вярването, че душата след смъртта се
явява като змия). Връзката на змията със злото и нейният двойнственият характер
са засвидетелствани и в наличието на редица фразеологичните единици с компонент
змия: в българския – „бълвам змии“, „нося змия в пазвата си“, „лукав като змия“ и
др.; в чешкия – hřát si hada na prsou (нося змия в пазвата си), roytrhnout někoho jak
hadа; в руския – отогреть змею на своей груди, змея подколодная (използва се за
подмолен, лукав, коварен човек) и др.
3.2. Самодива/русалка/вила/богинка – особености и характеристики при различните славянски народи
Тези митични създания са назовавани по различен начин от славянските
народи: при българите се срещат названия като самодива/дива/ юда/ русалия/
видевки/майки и др., а също така се използват и евфемизми като бели-червени, сладкимедени и др., собствени имена като Магда, Цена, Гелмеруда и др.; при източните
славяни – русалка; при поляците – богинки, rusawki, pokutnice, mamony, odmienia,
zytnie majki и др.; при сърбите и хърватите – вила, недобрица, бела, бродарица и др.;
при украинци – мавка, навка, лоскотуха и др.; при беларуси – казьтка, намка,
железнязка и др. При назоваването често се прави асоциация с мястото на обитаване
и действията на митичното същество (напр. Вихрушка, Примьркиньа, Облакиньа и
9

Аналог е влизам в устата на лъва – попадам в изключително опасна и рискова ситуация.
Смята се, че този фразеологизъм се е появил в следствие на асоциацията между пияния човек, който вижда тройно, и многото глави на змея, и етимологията на змей и факта, че пияният
се влачи по земята (Pokotilova, 2010).
11
Според някои български легенди ламята е женско същество, сестра на змея и е назовавана
злина.
10
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др.), външен вид (напр. Желязничка, бели-червени и др.). Етимологично юда идва от
праславянски *ueisura, дива от индоевроп. *derous – бог, вила – ‘самодива, вихър,
вихрушка, стчеш. vila – ‘зла жена; полудял човек’, слов. vila – магьосница; думата би
могла да се изведе и от ие. *wӗi- вея, духам’; Произходът на русалка се свързва с
древните празници русалии, от старобъл. роусалиѩ, дрсрбски – русалиıа [11].
Характеристиките на външния облик на самодивите/дивите/юдите и русалиите
са: млади и красиви девойки, с червени коси, облечени в бели дрехи и с пояси с
цветовете на дъгата, имат бяло було, в което се крие силата им, живеят накрай света
или в горите. Булото е символ на отвращението от заобикалящия свят [1], което
предопределя приемането на тези женски създания като отделени от другия свят.
Белият цвят на дрехите им е символ на чистотата и невинността, което се асоциира с
разбиранията, че самодивите са души на починали млади девойки, които не са
преминали посвещенческия обред на сватбата. Червеният цвят символно се свързва
освен с агресивността и злото и с борбата между живота и смъртта, а самодивите са
създания, които не са част нито от света на мъртвите, нито от света на живите (но
могат да се женят, да имат деца). Способни са да помагат на хората, но в повечето
случаи са зли, носят болести и убиват. Атрибути на самодивите са еленът, орелът,
змията (символното значение на змията предполага и двойнствения характер на
самодивата).
Вилата, русалката и богинката имат различна и специфична външност.
Вилата язди елен, красива е, много е близка по функции със самодивите, тя може да
лекува, да помага, но и да вреди, живее както в гората, така и около водни басейни.
Русалките са вечно млади, красиви, със зелени коси, обитават пространства около
водата, имат понякога зооморфни характеристики (напр. Вместо човешки животински крака или имат крила). Богинката е надарена с прелест, младост и вълшебни
сили, винаги вреди на хората, носи болести и смърт; Може да се се изведат общи
черти при всички разгледани митични образи: от женски пол са, винаги са млади,
прелестни са, облечени са в бяло, опасни са за хората; притежават умението да пеят и
свирят.
3.2.1. Самодива/русалка/вила/богинка – мястото им в езика и културата на
славянските народи
Показателни за мястото на самодивата, русалката, вилата, богинката в езика
и съответно в културата, традициите и вярванията на славянските народи са фразеологичните единици, в които те присъстват. Биха могли да се посочат следните примери: в българския – превземат ме русалиите – хващат ме дяволите ‘разгневявам се,
ядосвам се’; в руския – родилась вила, русалки купаются – самодиви танцуют –
използва се, когато грее слънце и вали дъжд, аналог на български език е дяволът се
жени, бедните сватба вдигат, самодиви сватба вдигат, русалка потягла до себе (за
удавници) и др., някои от преданията са отразени и в топонимите – Самодивско
падило, Самодивска поляна, Самодивска планина и др.,в ботаническите термини –
вилин лук и др., популярна клетва в руския език е Чтоб тебя русалка(богинка)
утащила![10]; наричания – Русалка тебе у каноплях (Казва се, когато девойка си
разресва косата, за да бъде и нейната коса дълга и красива като на русалка) и др.
Може да се направи изводът, че вилата има предимно положителни черти,
богинкта е зла и винаги вреди на населението, русалката и самодивата имат както
положителни, така и отрицателни черти в своите образи. Самодивите биха могли да
бъдат определени като единствените митични създания, които запазват своите
езически черти след приемането на християнската религия и това се свързва с факта,
че те се „страхуват“ от християнските символи.
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3.3. Домашен дух, болести – особености и характеристики при различните
славянски народи
Има различни разновидности на домашния дух – Домовой, Домник, Дед,
Стопан – смята се, че е дух на починал прародител, който закриля и пази дома;
банник – отново се приема за дух на починал роднина; кикимора – домашен женски
дух, често е отъждествявана със съпругата на домовой. Всеки един от тези духове
няма общоприет външен вид и това се предопределя от факта, че са приемани за
духове на роднини. Посочените духове се свързват с доброто и помагат на хората.
Изключение прави единствено кикимората, която има двойнствена природа – може
да бъде зла и да вреди на семейството или да бъде съпричастна и закриляща.
При различните славянски народи болестите са назовавани по специфичен
начин (пр. руснаци – сестричка, матушка и др.; българи – добрата, Шарка, руса,
червенка и др.). Емоционалното състояние влияе върху начина на номинация на тези
образи и повлияни от страха хората ги използват имена табу или евфемизми, обръщат се ласкателно, с цел да ги умилостивят – писанка, баба, леличка, горска майка
и др.; родимая, добрая, сестрица и др. Характерно е и даването на собствени имена –
Марья, Васька, Люба и др. Винаги са изобразявани като грозни, противни, разпадащи
се най-често жени, понякога са им присъщи и зооморфни характеристики. Символно
външният им облик се свързва със смъртта и злото.
Болестите и домашните духове присъстват в народни песни, легенди, поверия
и наричания – „вързахме кучетата“ – вярвало се е, че болестите бягат от кучета, и
произнасянето на този израз е имало за цел да ги прокуди завинаги.
Според славянските разбирания болестите идват от боговете, но също така
могат да бъдат повикани и призовани. След идването на християнството се приема,
че болестите са пратени от Бог.
Още от древни времена е съществувал стремежът за предпазване от разгледаните митични създания и това е довело до появата на различните обреди с цел предпазване (напр. ядене и пиене на определени растения и билки, наричания и др.), които
след приемането на християнството са претърпели значителни промени (напр. на
Атанасовден се раздава пита с мед за „лелино здраве“ – това идва от миналото, когато хората са го правили с цел да прогонят болестите, най-вече чумата, която се вярва,
че се „ражда“ в този период на годината).
IV. Заключение
От представянето на особеностите на митичните славянски образи самодива/
русалка/вила/богинка, домашен дух, болести, змей/хала/ламя и от направения анализ
на част от разгледаните примери биха могли да се изведат следните изводи:
Първо. Митичните славянски образи са трудни за класификационен анализ,
поради своя значителен брой, неясно фиксирани характеристики и наблюдаваната
динамичност в развитието на персонажите и техните присъщи особености. Християнската религия променя начина на възприемане от народа на анализираните митични
създания и внася определени черти във външния им облик (с изключение на самодивите).
Второ. Митичните славянски креатури са показателни за отражението на обективната действителност в човешкото съзнание в древността и заемат своето специфично място в съвременната култура, бит, традициите, психологията и светогледа на
славянските народи.
Трето. Всички разгледани митични създания имат общи черти, но в културата
на отделните славянски народи се възприемат по различен начин, имат особен вън206
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шен вид и част от тях се характеризират с двойнствена природа (пр. кикимора, самодива, русалка).
Направеното изследване е показателно за това, че за сравнителния анализ не е
определящо единствено названието на съществото, а и присъщите му особености и за
да бъдат анализирани и характеризирани митичните славянски образи, е подходящо
да бъдат използвани методите и да бъдат извеждани примери и данни от различни
научни направления като фолклористика, лингвистика, антропология, етнография и
други.
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Ванина Цветанова Цветанова и Мария Лъчезарова Шулекова
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RECOGNITION, IMPLEMENTATION AND SUBMISSION OF
JUDGMENTS AND PROBATION DECISIONS FOR THE
EXERCISE OF SUPERVISION OF PROBATION MEASURES
AND ALTERNATIVE PENALTIES
Vanina Tsvetanova Tsvetanova and Mariya Lachezarova Shulekova
Burgas Free University

Европейския съюз си поставя цели за развитие на пространството на свобода,
сигурност на всички граждани и правосъдие. За реализиране на целите му, е необходимо взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела между държавите-членки.
На 27 ноември 2008 година Съвета на Европейския съюз приема Рамково решение 2008/947/ПВР, което да улесни процедурата по прилагане на наказание без лишаване от свобода по отношение на осъдено лице, което няма законно или обичайно
местопребиваване в държавата на осъждане. Целите, поставени пред Рамковото решение, са осъществяване на надзор върху пробационните мерки и алтернативни
санкции с оглед предотвратяване на рецидивизма, както и подобряване на възможностите на осъденото лице за приобщаване в обществото, като му се позволи да запази своите семейни, езикови, културни и други връзки.
Чрез Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняването на надзор върху пробационните мерки и
алтернативни санкции се въвеждат изискванията на Рамково решение 2008/947/ПВР
на Съвета на Европейския съюз от 27 ноември 2007 година.
В мотивите към законопроекта на Закона е изложено, че България ще отговори
на ангажиментите, произтичащи от членството и в Европейския съюз. От друга
страна приемането на закона ще допринесе за намаляване на формализма и опростяване на процедурите по взаимно признаване и изпълнение на съдебни решения и решения за пробация между държави-членки на Европейския съюз. По този начин ще
се постигне по-голяма степен на защита на правата и интересите на гражданите и ще
се гарантира правовият ред в държавата.
Законът за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения
за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции урежда четири основни групи въпроси:
- условията и реда за признаване на съдебни решения и решения за пробация,
които са постановени в друга държава-членка на Европейския съюз;
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- надзорът на приемащата държава върху пробационните мерки и алтернативните санкции, наложени от издаващата държава;
- вземане на всякакви последващи решения в тази връзка;
- изпращането на съдебни решения, постановени в Република България, за признаване и изпълнение в други държави-членки на Европейския съюз.
С легалния термин „пробационни мерки“ се обозначават задължения и предписания, наложени на физическо лице от компетентен орган на издаващата държава в
съответствие с националното й законодателство. Законът изяснява също че, „алтернативна санкция“ е тази, с която се налага задължение или предписание, но е различна
от наказание лишаване от свобода, от мярка, изискваща задържане, или от имуществена санкция.
Когато постановената с решение на друга държава-членка пробационна мярка,
алтернативна санкция или продължителността на срока на пробацията са несъвместими с българското законодателство, влиза в действие т. нар. „адаптиране“, предвидено
от законодателя. Процедурата по адаптиране представлява привеждане в съответствие с характера и продължителността на наказанията, предвидени в българското
законодателство за аналогични деяния. Пробационната мярка или алтернативна санкция трябва максимално да бъде съобразена с тази, наложена от издаващата държава.
Адаптираните наказания не могат да бъдат по-строги или по-продължителни от първоначално наложените.
Компетентни органи в Република България да признаят влезли в сила съдебни
решения по наказателни дела и решения за пробация, постановени в друга държавачленка на Европейския съюз са окръжните съдилища по местоживеенето на лицето.
В случаите, когато местоживеенето на осъденото лице в Република България е неизвестно или ако осъденото лице не живее в страната, компетентен да признае решението е Софийският градски съд.
Влезлите в сила съдебни решения по наказателни дела и решения за пробация,
постановени в друга държава-членка на Европейския съюз се признават и изпълняват
на територията на България, когато се отнасят за деяния, които съставляват престъпления и по българското законодателство, независимо от елементите на състава им по
чуждото законодателство. Също така когато в издаващата държава деянието е наказуемо с лишаване от свобода поне три години или за него се предвижда мярка изискваща задържане за максимален срок не по-малко от три години, не е необходимо това
деяние да е наказуемо и по българския закон. За признаване на решение от българския съд трябва осъденото лице да пожелае да се върне в България или вече да се е
върнало. В изключителни случаи съдът може да признае решението и когато осъденото лице има местоживеене или обичайно пребиваване на територията на държавачленка, различна от Република България, ако то се намира или ще се премести на
българска територия, за да работи, учи или е член на семейство, законно пребиваващо в България.
Основанията за отказ от признаване на чуждото решение и упражняване на надзор върху пробационните мерки или алтернативни санкции са изчерпателно уредени
в закона. Например ако осъденото лице няма местоживеене на територията на
страната и не желае да се върне в нея.
Когато българският компетентен орган получи решение от държава-членка,
окръжният съд образува производство по признаване и насрочва дело в 7-дневен срок
от получаването. Делото се разглежда в състав от трима съдии в открито съдебно
заседание със задължително участие на прокурор. Осъденото лице се призовава, но
неявяването му не е пречка за разглеждане на делото. В случай, че осъденият не мо209
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же да бъде намерен и редовно призован, му се назначава защитник и делото се разглежда в негово отсъствие.
Окръжният съд има възможност пряко да изисква допълнителна информация от
издаващата държава, като определи срок за получаване ѝ и отложи произнасянето на
решение за признаване до изтичането на този срок. Преди да произнесе решението
си, българският съд изслушва прокурора, осъденото лице и неговия защитник и се
оттегля на съвещание. С решението си окръжният съд може да признае и постанови
изпълнение на пробационната мярка или санкция, да откаже признаване и изпълнение или да откаже признаване на решението, но да приеме упражняване надзор върху
пробационната мярка или алтернативна санкция, в изрично определени случаи.
Постановеното решение влиза незабавно в сила, а съдът информира компетентния орган на издаващата държава и Министерство на правосъдието за него. Решението на окръжения съд подлежи на обжалване пред апелативен съд, чието решение е
окончателно и не подлежи на обжалване.
След признаване на решението, надзорът върху пробационните мерки и алтернативните санкции се осъществява от компетентните български органи. Ако осъденото лице се укрие или вече няма местоживеене в Република България, съдът уведомява незабавно издаващата държава и ѝ прехвърля компетентността по осъществяване на надзор. Българският съд може да прехвърли компетентността си и когато срещу
осъденото лице е образувано ново наказателно производство в издаващата държава.
Ако осъденото лице без основателна причина не изпълнява наложената пробационна
мярка или алтернативна санкция, както и когато извърши ново престъпление, българският съд прилага българското законодателство и взема решение за:
- промяна на задълженията или предписанията, включени в пробационната
мярка или алтернативната санкция;
- изпълнение на отложеното наказание лишаване от свобода или изтърпяване
отделно на неизтърпяната част от наказанието, от което осъденото лице е
предсрочно освободено;
- замяна на алтернативната санкция с наказание лишаване от свобода.
Ако лицето е осъдено в България и има местоживеене или обичайно пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, в която се е върнало или желае да се върне, решението, се изпраща на компетентния орган на тази държава-членка. Осъденото лице може да поиска решението да бъде изпратено на друга различна държавачленка от тази, в която има местоживеене или обичайно пребиваване, но прокурорът
задължително се консултира с компетентния орган на тази държава и изисква неговото съгласие за такова изпращане.
Решението за налагане на наказание пробация или за определяне на пробационни мерки, в случаите на условно осъждане и условно предсрочно освобождаване, се изпращат директно на компетентния орган на изпълняващата държава. Трябва
да се отбележи, че решението може да бъде изпратено за признаване и изпълнение
само на една държава-членка на Европейския съюз.
Българският прокурор упражнява надзор върху наложените мерки до признаване на изпратения акт от компетентния орган на изпълняващата държава-членка.
Компетентността на прокурора за надзор върху наложените мерки се възстановява,
когато изтече срокът на мерките за процесуална принуда в изпълняващата държава,
осъденото лице без основателна причина не изпълнява наложената пробационна мярка или алтернативна санкция или ако извърши ново престъпление.
В тези случаи българския съд може да постанови последващо решение, като
преди това прокурорът поиска информация от изпълняващата държава за максимал210
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ната продължителност на наказанието лишаване от свобода, предвидено в националното ѝ законодателство, което е аналогично на престъплението, за което е осъдено
лицето. Прокурорът е задължен да уведомява компетентния орган на изпълняващата
държава за всякакви обстоятелства или констатации, които биха могли да доведат до
едно или повече последващи решения в изпълняващата държава.
Българският съд уведомява незабавно изпълняващата държава за промяна в решението, което е изпратил, съгласно компетенциите му след първоначалното
изпращане, както и когато изтече срока на пробационната мярка или алтернативна
санкция. Преди да постанови решение, с което изменя предписанията в предходното,
изпратено на изпълняващата държава, българският съд може да разпита осъденото
лице по делегация или чрез видеоконференция. Ако българският съд постанови
последващо решение ще се прилага българското законодателство, както и за последиците от него.
Българският съд и прокуратура спират да бъдат компетентни и да вземат последващи решения, когато изпълняващата държава признае изпратеният акт за налагане на процесуална принуда.
В заключение бихме желали да отбележим, че възможността за трансфер на
пробационни мерки според Рамково решение 2008/947/ПВР спомага за утвърждаването на общото европейско пространство на правосъдие, основано на взаимно доверие и признаване на съдебни решения. България е една от държавите, които спомага
на Европейския съюз за затвърждаването на принципа на взаимно признаване на
съдебни решения по наказателни дела между държавите-членки, чрез приемането на
Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за
пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативни
санкции.
Литература:
1. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за
пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативни санкции.
2. Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане
на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции.
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ФОРМИРАНЕ НАГЛАСИ И НАМЕРЕНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
С ХОМЕОПАТИЯ И ИНФОРМИРАНОСТ ЧРЕЗ
ЕДНОПОСОЧНА УБЕЖДАВАЩА КОМУНИКАЦИЯ
Мая Христова Богданова
Пенка Димова Георгиева
Бургаски свободен университет

FORMING ATTITUDES AND INTENTIONS FOR HOMEOPATHY
TREATMENT AND AWARENESS THROUGH ONE-WAY
PERSUASIVE COMMUNICATION
Maya Hristova Bogdanova
Penka Dimova Georgieva
Burgas Free University
Резюме: Експериментално изследване с модел на еднопосочно убеждаваща комуникация. Обект на изследването е формирането на нагласите и намеренията за лечение с хомеопатия и за информираност като резултат от убеждаващо съобщение с
едностранна аргументация. Резултатите от изследването показват, че могат да
бъдат променяни нагласи и намерения за лечение с хомеопатия и за информиране,
чрез модели на еднопосочна убеждаваща комуникация.
Ключови думи: изследване, хомеопатия, информация, намерение, нагласа, опит,
еднопосочна убеждаваща комуникация
Abstract: Experimental study with model of unidirectional persuasive communication. The
subject of the study is the formation of attitudes and intention for homeopathy treatment
and awareness as a result of a convincing and persuasive message with one-way
argumentation. The results of the study show that attitudes and intentions for homeopathy
treatment, and awareness of it, can be changed through one-way persuasive models of
communication.
Key words: research, homeopathy, information, intent, attitude, experience, one-way
persuasive communication
Живеем във време, когато информацията е лесно достъпна, дори прекалено
лесно. Нещо повече – тя ни залива отвсякъде. За съжаление голяма част от нея се използва от различни социални групи и структури с цел манипулиране на социума и
обществото с най-различни цели.
По отношение на здравеопазването и различните терапевтични методи на лечение, проблемът е особено актуален. Периодично в медийното пространство се реализират убеждаващи комуникации в една или друга посока, имащи за цел да променят
нагласите и намеренията на хората, настройвайки ги негативно към нетрадиционните
методи за лечение и по-специално за лечение с хомеопатия, обслужвайки по този
начин интереси от всякакво естество – икономически, политически, географски,
демографски, етнически и пр. В нашето съвремие е много важно хората да имат информация за различните методи на лечение, а не да разчитат единствено и само на
официалната алопатична медицина.
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Цел на изследването
Целта на представеното изследване е да се верифицира начина за формиране на
нагласи и намерения за лечение и информираност, свързани с хомеопатична терапия
чрез методологията на еднопосочната убеждаваща комуникация.
Първоначално ще бъдат дефинирани някои основни понятия, имащи отношение
към изследвания проблем.
Нагласата е заучена предразположеност да се реагира консистентно по благоприятен или неблагоприятен начин по отношение на даден обект. (М.Фишбейн и
А.Ажзен) Нагласата е композирана от три основни компонента: когнитивен (мнението и мисленето на субекта по отношение на съответния обект), афективен (преживяванията и чувствата на субекта към обекта) и поведенчески (готовността и предразположеността за действие по определен начин към обекта на нагласата). Счита се, че
трите компонента на нагласата са взаимосвързани и взаимно непротиворечиви.
Нагласите се свързват по между си в психични констелации и структури, които са
относително стабилни. Благодарение на това, нашето поведение би могло да се прогнозира. Нагласите на изследваните лица са установени чрез въпроса „Съгласни ли
сте, че хомеопатията е ефикасен метод, който лекува успешно?”
Намерението се определя като „планове за определен тип поведение или
действие”, което е насочено към постигане на съответни цели. Намерението на изследваните лица в проучването беше разделени по три фактора и съответно изследвано чрез три въпроса:
- намерението за лечение с хомеопатия определихме с въпроса „Бихте ли се лекували с хомеопатия?”
- намерението за активно търсене на информация за този лечебен метод установихме чрез въпроса: „Искате ли да участвате в семинар за запознаване с
основните принципи и методи на хомеопатичната терапия?“.
- намерението за пасивно информиране установихме, като им предоставихме
възможност да попълнят имейл, на който евентуално да получават образователни материали, свързани с хомеопатичната терапия.
Субективната норма е резултат от социалните норми на референтното обкръжение, включваща и оценката на индивида за тяхната субективна значимост. В нашето изследване субективната норма се операционализира с въпроса „Ваши роднини
лекували ли са се с хомеопатия?”.
Предишен опит на изследваните лица, проучвахме чрез въпроса: „Лекували ли
сте се досега с хомеопатия?“.
Под понятието „убеждаваща комуникация“ се разбира процесът на промяна
на мнения, убеждения, нагласи, поведения, като резултат от определен тип комуникация между индивида и други външни източници. Процесът на прякото (директно)
убеждаване включва преодоляването на няколко препятствия и всички фактори,
които спомагат за това, увеличават силата на влиянието.
Схемата е следната:
ИЗТОЧНИК - канал - СЪОБЩЕНИЕ - канал - ПРИЕМНИК (РЕЦИПИЕНТ)
Всеки елемент от тази схема представлява съвкупност от фактори, които
оказват силно въздействие върху личностните нагласи. (Карл Ховланд)
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Нашето изследването си постави няколко основни хипотези:
1. Чрез еднопосочна убеждаваща комуникация, използваща съобщение с еднопосочна аргументация, т.е. включващо само факти за ползите от лечение чрез хомеопатия, ще се постигне промяна в нагласите на хората за такова лечение, както и на
техните намерения да се включат в хомеопатично лечение.
2. Субективната норма, оказва влияние върху намерението и върху опита (поведение) в миналото от лечение с хомеопатия. Предишен личен опит от лечение с
хомеопатия или лечение на близки хора, оказва влияние върху формиране на нагласа
и поведение за лечение и информираност.
Поведението е функция на намерението да се осъществи поведение, релевантно
на обекта на нагласата. Намерението се обуславя от два фактора – нагласа към поведение и социален натиск за осъществяване на поведение (субективна норма).
Чрез изследване на нагласата и на субективната норма може успешно да се
прогнозират поведенчески намерения, които от своя страна ни позволяват да прогнозираме поведение на хора, т.е. нагласите водят до поведение, но субективната норма
и поведенческите намерения оказват влияние. (Ажзен и Фишбейн)
3. Хората , които имат предишен опит за лечение с хомеопатия е по-вероятно да
имат положителна нагласа и да формират положително намерение за лечение с този
терапевтичен метод и за информираност по темата.
4. Нагласата на хората влияе върху намерението им за лечение с хомеопатия,
върху намерението им за участие в образователен семинар и намерението им за информиране по имейл.
Метод
За постигане на целта на изследването и доказване или отхвърляне на хипотезите, избрахме следния експериментален дизайн:

В изследването участваха две еквивалентни групи лица, случайно разпределени
от по 30 човека, разпределени във възрастов интервал (21-57 год.) както следва: от
21 до 30-53%, от 31 до 40 год. 33 % и над 40 год. 14 %. Тоест в изследването бяха
включени предимно млади хора на възраст между 21-30 год. Изследването беше анонимно, като свалените лични данни бяха само за пол и възраст. Едната група е експериментална, другата е контролна. Изследваните лица от двете групи трябваше да отговорят на 5 въпроса, но експерименталната група получи информационно съобщение преди това.
На експерименталната група беше предоставено съобщение, под формата на
бланка, която включва 12 абзаца, предварително аргументирана еднозначна информация в полза на хомеопатията като метод. Изследваните лица от тази група трябва214
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ше да отбележат за всеки абзац дали тази информация е била вече известна или е
нова за тях.
За да избегнем евентуална вътрешна съпротива и предубеденост на участващите
в случай, че са предварително негативно настроени към темата, съобщението беше
формулирано под форма на анкета от 12 въпроса. Те трябваше да отговорят на всеки
от въпросите дали информацията е била вече известна или е нова за тях.
Контролната група трябваше да отговори на същите пет въпроса, без да получава и попълва бланката със съобщението.
Отговорите на въпросите, с които се изследваха нагласите и намеренията на
хората от извадката се регистрираха чрез пет-степенни интервални скали от ликертов
тип. Другите твърдения бяха формулирани с двустепенни номинални скали. Един от
айтемите беше от отворен тип – за имейла или телефон за връзка при желание за
получаване на информация за хомеопатията.
Получените данни бяха обработени със статистическа програма SPSS.
Разпечатахме необходимия брой анкети от двата вида и ги раздадохме
индивидуално на всеки един от участниците от съответната група. След попълването
им,събрахме анкетите и получените данни обработихме със статистическа програма
SPSS. Използваните статистически процедури са: описателен (дикриптивен) анализ,
непараметричен сравнителен тест Mann- Whitney U (Майн-Утни), корелационен
анализ Kendall’s tau-b (Кендълстауб) и еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA).
Резултати
Таблица 1. Средни стойности и стандартни отклонения
за двете изследвани групи лица по конструктите нагласи и намерение
Стат.
Група
Експ. група
Контролна група

Мх (средна стойност)
нагласа
намерение
3.7333
3.9333
3.3000
3.3667

Sх (стат. отклонение)
нагласа
намерение
1.01483
1.01483
1.11880
1.12903

N
30
30

P= 0.138; P=0.049 при p<0.05;
Първа група без информация – средни стойности – Мх1
Втора група със информация – средни стойности – Мх2
В Таблица 1 са отразени средните стойности и стандартните отклонения за
нагласите и намеренията на двете изследвани групи.
По отношение на нагласа: Мх1 = 3,30 ; Мх2 = 3,73
Мх1 : Мх2 = с 0,43 пункта по-голяма при 2-ра група
По отношение на намерение за лечение с хомеопатия: Мх1 = 3,37 ; Мх2 = 3,93
Мх1 : Мх2 = с 0,56 пункта по-голяма при 2-ра група
Разликата му средните стойности на експерименталната група и контролната
група(Мх1=3,30; Мх2= 3,73) по отношение на нагласата е с 0,43 пункта по-голяма
при втората група (експерименталната).
По отношение на намерение за лечение с хомеопатия разликата му средните
стойности на експерименталната група и контролната група (Мх1 = 3,37 ; Мх2 = 3,93) е с
0,56 пункта по-голяма при експерименталната група.
От таблица 1 основния извод от изследването ни е, че информацията влияе
върху намерението за лечение с хомеопатия и категорично е довела до промяна на
215
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това намерение. Както се вижда и в двата случая експерименталната група има повисоки средни стойности в положителни нагласи и по-изразени намерения за лечение
с хомеопатия.
Според непараметричния анализ на различията в двете групи, резултатите
показват следните зависимости:
Информацията (съобщението) не е довела до статистически значима промяна в нагласата за лечение с хомеопатия. (Коеф. Sig (P) = 0,138)
Това вероятно се дължи на факта, че изследваните групи и брой лица са малко и
поради това, тази промяна не е достатъчно силно изразена. Друга възможна причина
е, че нагласата по принцип трудно се променя, защото е свързана с други нагласи –
нагласи като цяло към алтернативни форми на лечение, която може да е негативна и
за да се промени нагласата към лечение с хомеопатия, трябва първо да се промени
нагласата към лечение с алтернативни методи, което е по-генерална нагласа и трудно
се променя. Този процес е по-тежък и изисква много по-голямо усилие.
Информацията (съобщението) е довела до статистически значима промяна
в намерението за лечение с хомеопатия. (Коеф. Sig (P) = 0,49)
Тоест, от резултатите на непараметричния анализ виждаме, че информацията
влияе повече върху намерението за лечение с хомеопатия и категорично е довела до
промяна на намерението. Формирането на намерението за лечение с хомеопатия е
конкретна норма и не е обвързано пряко с намерения за други неща.
Според непараметричния тест за сравнение спрямо нормата, резултатите показват, че тя не оказва влияние върху разликите които се дължат на информираността. Тоест основният ефект в промяната се дължи на съобщението. В резултатите няма статистически значими стойности, че нормата оказва влияние по отношение на
намерение за лечение, за участие в семинар и за информираност по имейл.
Еднофакторния дисперсионен анализ (ANOVA) за ефекта на субективната норма показва, че тя не влияе значимо върху нагласите, намерението за лечение и намеренията за информираност. Непараметричния тест за различията между двете групи показва, че субективната норма не диференцира значимо двете групи според нагласа и намерения. Субективната норма значимо влияе единствено върху предишния
опит на индивидите, тоест те са се повлияли от обкръжението и имащите вече опит
от лечение с хомеопатия, е по-вероятно също да прибегнат до такова лечение.
Извода е, че се потвърждава хипотезата, че съобщението, тоест именно убеждаването е променило тези параметри, а не други фактори и Формирането на намерението за лечение с хомеопатия е конкретна норма и не е обвързано пряко с намерения
за други неща.
Според непараметричен тест за сравнение, спрямо предишен опит от лечение с
хомеопатия, резултатите показват, че има голяма степен на зависимост и влияние за
формиране на положителна нагласата Sig(P)=0,044 и намерение Sig(P)=0,036 за лечение с хомеопатия.
Според резултатите получени чрез еднофакторен дисперсионен анализ за ефекта от нагласата, се формираха следните зависимости:
- Позитивната нагласа към лечение с хомеопатия оказва статистически значимо влияние върху намерението за лечение (P)=0,000; върху намерението за информиране чрез образователен семинар (P) = 0,000, но не оказва статистически значимо
влияние върху намерението информиране по имейл. (P) = 0,163
Тези изводи се потвърждават и от непараметричния корелационен анализ
Kendall’s tau_b (Кендълстауб).
Според резултатите получени чрез еднофакторен дисперсионен анализ за ефекта от намерението за лечение, се формираха следните зависимости:
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- Позитивното намерение за лечение с хомеопатия оказва статистически значимо
влияние върху намерението за информиране чрез образователен семинар (P) = 0,000.
- Позитивното намерение за лечение с хомеопатия не оказва статистически
значимо влияние върху намерението информиране по имейл (P) = 0,127.
Друг резултат от изследването е, че предишния опит влияе позитивно върху
нагласата и намерението (P)=0.044 за нагласата и (P)= 0.036 за намерението.
При корелационните зависимости можем да откроим няколко:
1. Между Нагласа и Намерение за лечение има силно значима положителна
зависимост корелационен коефицент - ,812; p= 0.00;
2. Между Нагласа и Предишен опит има положителна зависимост –
корелационен коефицент - ,242; p= 0.04;
3. Между Нагласа и Намерение за участие в семинар има силно значима
положителна зависимост – корелационен коефицент - ,493; p= 0.00;
4. Между Нагласа и Намерение за информираност по имейл има по-слабо
значима положителна зависимост - ,285; p= 0.018;
5. Между Намерение за лечение и Предишен опит има слаба положителна
зависимост – корелационен коефицент - ,252; p= 0.036;
6. Между Намерение за лечение и Намерение за участие в семинар има
значима положителна зависимост – корелационен коефицент - ,420;
p= 0.000;
7. Между Намерение за лечение и Намерение за информираност по имейл има
слаба зависимост – корелационен коефицент - ,283; p= 0.018;
Основните изводи от изследването са:
Нагласата оказва влияние върху намерението за лечение, върху намерението за
участие в семинар, но не и върху намерението за информираност по имейл.
Предишния опит като цяло има положително влияние върху нагласата и намерението за лечение с хомеопатия. Интересен факт е, че той не мотивира хората към
повече информация за алтернативния лечебен подход. Оказва се, че тези, които имат
някакъв опит, те са се лекували по-скоро под въздействието на обкръжението –
субективната норма, отколкото това поведение да е мотивирано от задълбочено лично познание. Това поставя въпроса за начините, чрез които може да се възбуди поголям интерес и любопитство към хомеопатията. Тя в същността си е холистична
медицина и изисква цялостен подход в дългосрочен аспект, както и информираност
на населението за спецификите и най-вече за разликите и спрямо алопатичната медицина. Хомеопатичната терапия изисква съвсем различен модел на поведение, за да бъде
успешна и често неуспехите и се дължат точно на липса на информираност и хаотичен
подход от страна на пациентите, които прибягват до частично или симптоматично
лечение, подвеждайки се от натрупаните знания за „традиционната“ медицина.
Убеждаващата комуникация е ефективна по отношение на промяната на намерението за лечение с хомеопатия, но не е статистически значимо ефективна по
отношение на нагласите.
В перспектива може да се съди косвено и евентуално да се проследи с бъдещето
дали при тези хора наистина ще настъпи промяна в поведението, а не само в нагласата и намерението.
Литература:
1. М. Проданов, Психология на убеждаването и влиянията, УИ „П.Хилендарски“
2. Лекции по социална психология, БСУ, 2018.
3. Лекции по експериментална психология, БСУ, 2017.
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ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОРА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ
НА РАЗСЛЕДВАНЕТО
Теодора Ангелова Георгиева
Бургаски свободен университет

ACTIONS OF THE PROSECUTOR AFTER COMPLETING
THE INVESTIGATION
Teodora Angelova Georgieva
Burgas Free University

Това е последният стадий на досъдебното производство, след като следователят
(разследващия полиицай или митнически инспектор с възложени функции по разследването) изпратят своето заключение на прокурора.
Действия на прокурора след приключване на разследването. По принцип това е
закрит стадий.
Основна задача на прокурора е да провери изцяло как е протекло, как е проведено досъдебното разследване от гледна точка на неговата законосъобразност, от
гледна точка на събраните доказателствени материали и в тази връзка бъдещето на
производството.
Прокурорът е едната от страните в наказателния процес (същия е единственият,
който може да предвижи процеса от една фаза в друга). За да изготви обвинителен
акт, у прокурора трябва да се формира вътрешно убеждение, че престъплението е доказано по несъмнен и безспорен начин, и че няма основание за прекратяване или
спиране на производството, и че няма допуснати при разследването съществени
нарушения на процесуалните правила, и че от доказателствата по делото следва правен извод , че обвиняемият/ите е/са извършил/и това престъпление.
ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРОРА СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОСЪДЕБНОТО
ПРОИЗВОДСТВО:
След като разследващият орган /следовател, разследващ полицай или разследващ митнически инспектор/ приключи разследването и предяви същото на обвиняемия, неговия защитник и на пострадалия, той съставя заключително мнение. Това
заключително мнение, заедно с всички материали по делото се изпращат на прокурора. От момента, когато получи тези материали, за прокурора започват задълженията
по чл.242 от НПК, а именно – да се произнесе по съществото на досъдебното производство – да внесе в Съда обвинителен акт, да изготви постановление по чл.78А от
НПК, да прекрати или да спре досъдебното производство.
Когато прокурора получи делото, той трябва да отговори на определени въпроси, дадени в чл.242 и сл. НПК. Това са и насоките на процесуална проверка по делото.
С новия НПК се постига значителна процесуална икономия, като чл. 242 определя, че след като получи делото, прокурорът прекратява, спира наказателното производство, внася предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или предложение за споразумение за решаване
на делото, или повдига обвинение с обвинителен акт, ако са налице основанията за
това. В ал. 2 се казва, че когато при предявяване на разследването разследващият ор218
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ган е допуснал съществени процесуални нарушения, прокурорът му указва да ги отстрани или ги отстранява сам – т.е. промяната на правната квалификация и недостатъчността на доказателствата не са основания за връщане на делото на разследващите органи. Нещо повече, дори при допуснати процесуални нарушения, на прокурора се предоставя възможност да ги отстрани самостоятелно. Ал. 3 на същия член
указва, че прокурорът осъществява правомощията си по ал. 1 и 2 в най-кратък срок,
но не по-късно от 1 месец от получаване на делото. Този срок е инструктивен, а ако
прокурора просрочи този срок, санкция за него няма. Той носи само дисциплинарна
отговорност, но това не е от значение за процеса. Тези промени са обусловени преди
всичко и от отредената водеща роля на наблюдаващия прокурор в разследването,
като законодателят е счел, че основанията за връщане на делото на разследващите органи ще бъдат сведени до минимум, ако действията по разследването се ръководят и
са под постоянния надзор на прокурора, на който по-нататък ще се падне задачата да
обоснове по несъмнен начин обвинението пред съда, служейки си именно с доказателствата, събрани под негово ръководство и надзор.
Прокурора издава самостоятелен акт, защото по този начин по-добре се ангажира неговата отговорност по отношение на неговите действия.
Когато проверява делото и отговаря на въпросите в чл.242 НПК, в зависимост
от тези отговори, прокурора има различни правомощия:
1. Съставя обвинителен акт
2. Прекратява наказателното производство
3. Спира наказателното производство
4. Разделя наказателното производство
Съставяне на обвинителен акт
Актът на следствието се нарича постановление. Единствено когато прокурора
реши, че обвиняемия е извършил престъпление и внася делото в съда, акта се нарича
обвинителен акт. Чл.246 ал.1 НПК визира предпоставките при наличието на които
прокурора съставя обвинителен акт. Обвинителния акт се състои от обстоятелствена
част и диспозитив. Към този акт има приложения, които са дадени в чл.246 ал.2, 3, 4
НПК.
Обвинителния акт е единствения акт, който пренася делото в следващата инстанция (съдебната фаза), която е съществената и основната фаза в наказателния
процес.
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОВДИГАНЕ НА ОБВИНЕНИЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО
За да се повдигне обвинение с обвинителен акт абсолютното условие на закона
(246 ал.1) е обвинението да е доказано. Какво значи „обвинението да е доказано”?
1. Трябва да приеме, че разследването е обективно, всестранно и пълно, че са
извършени всички следствени действия и са събрани всички доказателства
2. При това условие, събрания доказателствен материал, преценен по отделно и
в неговата съвкупност, трябва да води до единствено възможен извод за конкретното
престъпление и вината на конкретното лице, като извършител на същото.
3. Когато повдига обвинение с обвинителен акт, прокурора да е убеден – това
значи да е абсолютно уверен, без всякакво съмнение, както за правната квалификация
на извършеното деяние, така и за вината на конкретния извършител
4. За да повдигне обвинение, прокурора трябва да се е уверил, че в този случай
няма основание за прекратяване или за спиране на производството, както и че няма
допуснати съществени процесуални нарушения.
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Но има и едно изключение: когато са извършени всички възможни следствени
действия, събрани са всички доказателства и въпреки това доказателствения материал е противоречив, тези противоречия не са, а и не могат да бъдат преодолени, защото всички следствени действия са извършени и изтече законния срок на разследването, прокурора ще прекрати наказателното производство на едно изключително и
специално основание по чл.237 ал.1 т.2 от НПК.
Съставяне и внасяне в съда на обвинителен акт
Прокурорът съставя обвинителен акт, когато намери, че:
- е дадено правилна квалификация на деянието и обвинението е доказано;
- няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство;
- събрани са доказателства, необходими за разкриване на обективната истина;
- на предварителното производство не са допуснати съществени процесуални
нарушения.
Обвинителният акт не подлежи на обжалване, не влиза в сила и ако по-горен
прокурор не е съгласен с обвинителния акт, то той не може да го отмени, а може да
състави свой обвинителен акт и да го внесе в съда. По-горният прокурор не може да
застави наблюдаващия прокурор вместо да състави обвинителен акт да прекрати
наказателното производство.
Обвинителният акт съдържа:
а) обстоятелствена част, в която се посочват:
- престъплението, извършено от обвиняемия;
- времето, мястото и начинът на извършването му;
- пострадалото лице и размерът на вредите;
- пълни данни за личността на обвиняемия, налице ли са условията за прилагане
на чл. 53 НК;
- обстоятелствата, които отегчават или смекчават отговорността на обвиняемия;
- причините и условията, способствували за извършване на престъплението;
- доказателствените материали, от които се установяват посочените обстоятелства.
б) заключителна част, в която се посочват:
- данни за самоличността на обвиняемия;
- правната квалификация на деянието;
- наказателният закон, който трябва да се приложи;
- има ли основание за прилагане на чл. 53 НК;
- датата и мястото на съставянето на обвинителния акт и
- името и длъжността на съставителя.
в) приложения:
- списък на лицата за призоваване в съдебното заседание;
- справка за направените разноски;
- справка за взетите мерки за обезпечение;
- справка за мерките за отстраняване на причините и условията, спомогнали за
извършване на престъплението;
- справка за настаняването на децата в случаите на чл. 152, ал. 7 НПК.
С внасянето на обвинителния акт в съда прокурора:
- сезира правораздавателния орган;
- повдига обвинение пред съда, с което се определят рамките на съдебното
гледане на делото;
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- афишира вътрешното си убеждение във виновността на обвиняемия за извършване на престъплението и предлага на съда да се произнесе с присъда,
която да добие материална законна сила.
Съдът не може да откаже приемането на обвинителния акт. Ако актът съдържа
формални недостатъци, съдът уведомява за това прокурора да ги отстрани. Когато е
вече внесен обвинителният акт не може да бъде оттеглен от прокурора и ако в акта са
допуснати грешки, прокурорът следва да ги поправи в предстоящия съдебен процес.справка за документите и веществените материали;
С новите изменения на НПК, в сила от 05.11.2017г. се въведе и процедурата на
новото разпоредително заседание (чл.248, ал.1 НПК), в което се призовават всички
страни в наказателния процес – обвиняем, неговия защитник, пострадал и прокурора,
в което се решават визираните в 8-те точки на тази алинея въпроси:
1. подсъдно ли е делото на съда;
2. има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;
3. допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на
обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;
4. налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;
5. разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия
или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;
6. взетите мерки за процесуална принуда;
7. искания за събиране на нови доказателства;
8. насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за
него.
Други правомощия на прокурора
І. Прекратяване на наказателното производство по чл.243, ал.1, т.1 вр. Чл.24,
ал.1 от НПК. Основания.
1. Общи прекратителни основания по чл. 24, ал. 1 НПК:
а/ деянието не съставлява престъпление;
б/ деецът не носи наказателна отговорност поради амнистия;
в/ наказателната отговорност е погасена поради изтичане на предвидената в
закона давност;
г/ деецът е починал;
д/ след извършване на престъплението деецът е изпаднал в продължително
разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта;
е/ спрямо същото лице за същото престъпление има незавършено наказателно
производство, влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение
за прекратяване на делото;
ж/ деецът се освобождава от наказателна отговорност с прилагане на възпитателни мерки;
з/ при трансфер на наказателното производство в друга държава.
2. Недоказаност на обвинението (чл.243, ал.1, т.2 от НПК), т.е. липсват достатъчно доказателства и прокурорът смята, че такива не могат да се съберат и затова не
връща, а прекратява наказателното производство.
Съдът с първоинстанционна компетентност провежда процесуален съдебен
контрол по отношение на прекратяване на наказателното производство от прокурора
в досъдебната фаза на процеса. Съдът еднолично и в закрито заседание се произнася
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по постановлението за прекратяване по жалба на обвиняем или пострадал. Съдът може да потвърди или да отмени постановлението за прекратяване и да върне делото на
прокурора със задължителни за прилагане указания. Правораздавателният орган ще
се произнесе така в случай на формална неточност на прокурорските изводи /че е
изтекъл давностният срок, че има амнистия, че има влязло в сила определение и др./.
Съдът постановява определение, което подлежи на въззивна проверка.
Когато се сложи край на наказателното производство, следва да се решат въпросите за:
- веществените доказателства – те могат да се върнат на собствениците им, да се
отнемат в полза на държавата, когато не е установено чия собственост са и не са потърсени в 1-годишен срок или да бъдат унищожени;
- мярката за неотклонение – прекратяването на наказателното производство
води до отпадане на процесуалното качество „обвиняем” и с това и мярката отпада;
- мярката за обезпечаване на граждански иск, глобата и конфискацията – възбраната върху недвижим имот и запорът на движими вещи също отпадат.
ІІ. Спиране на наказателното производство по чл.244 НПК. Основания.
1. Общи условия за спиране на наказателното производство по чл. 25 и 26 НПК:
а/ когато след извършване на престъплението обвиняемият е изпаднал в краткотрайно разстройство на съзнанието, което изключва вменяемостта или има друго
тежко заболяване, което пречи на провеждането на производството;
б/ ако разглеждането на делото в отсъствие на обвиняемия би попречило да се
разкрие обективната истина;
в/ деецът е лице с имунитет;
г/ съдът отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз;
д/ за същото деяние, което е престъпление, е приключило административно
наказателно производство.
е/ се чака отговор на изпратена молба за международна правна помощ
г/ при престъпления, извършени в съучастие, когато не са налице условията за
разделяне, наказателното производство може да бъде спряно по отношение на един
или няколко обвиняеми, ако това няма да затрудни разкриването на обективната
истина;
д/ ако извършителят на престъплението не е разкрит;
е/ при продължително отсъствие на важен свидетел.
2. Съдебен контрол. – След изтичане на 3 месеца от съставяне на постановлението за спиране на наказателното производство, то може да се обжалва от обвиняемия или от пострадалия пред съответния първоинстанционен съд. Съдът се произнася с определение еднолично в з.з. и не по-късно от 7 дни от постъпване на делото в
съда. Съдебното определение може да се обжалва от обвиняемия, защитника му, от
пострадалия, да се протестира от прокурора в 7-дневен срок от съобщаването му пред
съответния въззивен съд, който се произнася в 3-членен състав в з.з. с определение,
което е окончателно.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СЕБЕПРЕДСТАВЯНЕТО
НА ЮНОШИ В РЕАЛНА И ОНЛАЙН СРЕДА
Стела Руменова Тодева
Бургаски свободен университет

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SELF-REPRESENTATION
OF TEENAGERS IN A REAL AND ONLINE ENVIRONMENT
Stela Rumenova Todeva
Burgas Free University
Abstract: In today’s reality, social media and online communication are factors that
influence the way people think, behave and communicate with each other. That is especially
prevalent and noticeable when it comes to today’s teenagers, who come from a generation
that has been raised with technology. That constant online communication and
representation of their self-image online, as opposed to the one they portray in real life,
affects their attitudes, self-representation, way of thinking and can possibly lead to issues
with the development of a healthy psych.
Key words: self-representation, teenagers, self-image, online, real life, environment,
communication, social media
Темата за себепредставянето на юношите в реална и онлайн среда е изключително актуална в днешно време, имайки предвид реалността, в която живеем и ефектът, който интернет и социалните мрежи оказват върху комуникацията между хората.
Социалните мрежи оказват съществено влияние върху действията и решенията, които хората взимат, въпреки, че съществуват сравнително от скоро. Като се вземе
предвид този социален климат, използването на социалните мрежи като средство за
комуникация от юношите и онлайн себепрезентирането им е от социално значение.
Юношите между 13 и 19 години се квалифицират като поколението с найвисока степен на употреба на интернет и се смятат за така нареченото дигитално поколение или digital natives. [4] Социалните мрежи предоставят възможност за себепредставяне в една по-различна светлина и изграждане на виртуален образ. Интересът към тематиката е породен от факта, че живеем в период в историята, когато младите хора имат уникални по себе си възможности за себепредставяне, в сравнение с
предните поколения, коио носят със себе си и рискове за развитието на юношите. [3]
Себепрезентиране
Комуникацията в социалните мрежи дава възможност за изграждане на социална маска в интернет пространството. Юношеството е период, в който индивидите
формират чувството си за лична идентичност, която се влияе от сверяването с реалността, близки приятели, училищна среда, онлайн среда и комуникация. Себепрезентирането на личноста включва какво човек издава за себе си и какво го издава, без
той да желае, като вторият компонент е много по-контролируем в онлайн среда. Интернет предоставя възможност на юношите да изградят един различен, виртуален об223
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раз, който може да бъде в неограничени разновидности и с неограничени и разнообразни качества. Избирайки виртуалния свят и образ пред реалния, юношата поема
риска да не се справи с кризата на юношеската възраст и да регресира в своето развитие, както и може да избере една виртуална идентичност, която е неприложима в
реалността. [1]
Самооценка
Самооценката е основен компонент на самосъзнаванто и е определен елемент на
Аз-концепцията. Самооценката е едно от необходимите условия за осъществяване на
регулиращата функция на самосъзнаването при самовъзпитание и самоусъвършенстване. Хората изграждат убежденията за себе си на базата на личния си опит и на
одобрението или неодобрението на другите.
Самооценката се формира в резултат на сложен процес на самоопознавание,
самоосъзнавание и се формира на базата на чужда преценка, одобрението или
неодобрението на други индивиди, подкрепа или отхвърляне (от родители, близки,
приятели). Равнището на самооценката до голяма степен определя взаимоотношенията на подрастващите с околните.
Цел на изследването
Целта на това изследване е да се изследва дали юношие в интернет създават
виртуален образ, който е различен от Аз-концепцияра им и дали самооценката влияе
на себепрезентирането им в онлайн среда.
Задачи
За да изследва зададената тематика, бяха поставени следните задачи:
1. Да се проучат начините, по които юношите представят своята идентичност
онлайн, чрез проучване на виртуалния им Аз и различията между тази самоличност и
самооценката на юношата.
2. Да се изследва самооценката на юношите и евентуални корелации между
ниска/висока самооценка и по-явно или не изразена виртуална самоличност.
3. Да се направи сравнителен анализ между отгворите и резултатите на юношите на 14-годишна и 16-годишна възраст.
Хипотези
Следователно, бяха формулирани следните хипотези, които следва да бъдат
изследвани и доказани:
1. При себепрезенирането си в интернет среда, юношите създават виртуален образ, който е различен от характеристиките на тяхната Аз-концепция.
2. Съществуват значими различия между самооценката и себепредставянето на
юношите на 14 и 16 години.
3. Съществува корелация между равнището на самооценката и себепредставянето на юношите.
Изследвани лица
За изследването на горепосочените хипотези, бяха изследвани юноши, обучаващи се в ГПАЕ „Гео Милев” – гр. Бургас. Анкетите бяха раздадени на няколко класа,
със съдействието на училищната психоложка и преподаватели по психология в гимназията. Специфичен фокус имаше върху изследване на юноши на 14 и 16 години, за
да бъде извършен сравнителен анализ между разликите в отговорите на 14 и 16 годишните юноши.
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Методи
Методите на изследване, които бяха използвани, са два.
Първият е въпросник, разработен от гл. ас. д-р Н. Димитров, преподавател в СУ
„Св. Климент Охридски”, публикуван в годишника на Софийски университет през
2011 година. Въпросникът се състои от твърдения, описващи поведението на индивида в интернет – проявите и мотивацията за тях. Твърденията са 60 на брой, разделени
на 12 скали, изведени по предварително проучване. Изследваните лица степенуват
отговорите си от „Напълно вярно” до „Напълно невярно”. В крайния вариант, който
беше използван и за изследването, скалите са следните:
I. Личността, която се представя в интернет, е само маска;
II. Интернет-личността помага на „собственика си” да се самоанализира;
III. Експериментът с идентичността води до обогатяване на ролевия репертоар;
IV. Нова Аз-концепция, разкривана именно заради новата среда;
V. Същата непроменена Аз-концепция, която човек има в реалния живот;
VI. В интернет се образува, поддържа и функционира своеобразен Идеален Аз;
VII. Функцията на виртуалния образ се възприема като игрова, рекреативна;
VIII.Функцията на Виртуалния Аз е експериментална;
IX. Компенсаторна функция на Виртуалния Аз;
X. Терапевтична функция на Виртуалния Аз;
XI. Манипулативна функция, с цел извличане на изгода от другите;
XII. Интернет-представяне на реалното тяло.
Вторият метод на изследване е скалата за измерване на самооценката в специфични области на общуване или Тестът на Хеър. Тестът е съставен от 30 елемента,
разделени на 3 подскали с по 10 елемента, които дават информация за самооценка
сред връстниците, самооценка в домашна обстановка и самооценка в училищна среда. Този тест е създаден от американския психолог Хеър с цел да измери общата самооценка, како и самооценката в специфични области, чрез които човек се самооценява. Отделните елементи се оценяват в скала с 4 отговора от „Напълно не съм
съгласен”, „Не съм съгласен”, „Съгласен съм” до „Напълно съм съгласен”. Трябва да
се има предвид, че някои от твърденията са негативни и изискват обратно начисляване. Спорен наръчника на Corcoran [2], твърденията, които са негативно формулирани
трябва да бъдат оценени по обърната оценъчна скала. Сумирането на стойностите на
всички 30 елемента дава стойността на общата самооценка, като колкото по-голяма е
сумарната стойност, толкова по-висока е самооценката.
Резултати
Описателна статистика
При описателната статистика, която е илюстрирана в долупосочената Таблица 1, се
вижда, че най-високи са стойностите на средната аритметична по скалите I и XI, а
именно „Личността, която се представя в интернет, е само маска” и скалата „Манипулативна функция, с цел извличане на изгода от другите”. Фактът, че тези стойности
са високи означава, че анкетираните смятат, че личността, която те показват в онлайн
средата е именно маска, и следователно не отговаря на техния реален Аз-образ.
Второто, което се наблюдава е, че анкетираните смятат, че функцията на Виртуалния
Аз е именно манипулативна.
От друга страна, има някои стойности, които са сравнително ниски, като
например стойностите по скала VII – „Функцията на виртуалния образ се възприема
като игрова, рекреативна”. Такива ниски стойности по тази скала следва да значат, че
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анкетираните не смятат, че функцията на виртуалния образ е игрова или рекреативна,
по което можем да заключим, че ефектът на този образ и сериозността на комуникацията в онлайн средата са точно толкова реални и съществени, както и при комуникация в реална среда.
Таблица 1. Описателна статистика

възраст
Личността е само маска
Интернет-личност
Експеримент обогатяване на ролеви
репертоар
Нова Аз-концепция заради
нова среда
Непроменена Азконцепция като в реалния
живот
Интернет и Идеален Аз
Игрова и рекреативна
функция на виртуалния
образ
Функцията на Виртуалния
Аз е експериментална
Компенсаторна функция
на Виртуалния Аз
Терапевтична функция на
Виртуалния Аз
Мнаипулативна функция
Интрнет представяне на
реалното тяло
Самооценка

N

Средна

40
40
40

15,00
12,48
11,25

Стандартно
отклонение
1,013
3,351
5,073

40

9,85

4,785

40

11,38

2,807

40

10,90

4,168

40

11,38

3,248

40

9,00

3,693

40

10,40

3,529

40

11,65

2,975

40

9,68

3,885

40

12,35

2,788

40

9,65

4,377

40

86,43

11,105

Сравнения по възрастови групи
Бе извършено сравнение между средните аритметични на самооценката и по
скалите за онлайн самопрезентиране в двете възрастови групи, както е показано в
Таблица 2. При извършеното сравнение по възрастови групи, се установи, че няма
статистичесни значими различия по измерваните променливи между юношите на
14 и 16 години. Например, при сравнението по скала I „Личността, която се представя в интернет, е само маска”, се вижда, че разликата между стойностите на средната
аритметична при юношите на 14 и 16 години (13,00 и 11,95) е изключително малка.
При другите скали, разликите варират, но са достатъчно малки и незначителни, че
можем да заключим, че няма значима статистическа разлика между отговорите на
юношите на 14 и 16 години.
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Таблица 2. Различия между средните стойности по измерваните променливи в
двете възрастови групи: на 14-годишните и на 16-годишните
T-тест

Личността е само маска
Интернет-личност
Експеримент - обогатяване
на ролеви репертоар
Нова Аз-концепция заради
нова среда
Непроменена Азконцепция като в реалния
живот
Интернет и Идеален Аз
Игрова и рекреативна
функция на виртуалния
образ
Функцията на Виртуалния
Аз е експериментална
Компенсаторна функция на
Виртуалния Аз
Терапевтична функция на
Виртуалния Аз
Мнаипулативна функция
Интрнет представяне на
реалното тяло
Самооценка

Група

Брой

Средна

14 год.
16 год.
14 год.
16 год.
14 год.
16 год.
14 год.
16 год.

20
20
20
20
20
20
20
20

13,00
11,95
11,10
11,40
8,70
11,00
11,20
11,55

14 год.

20

10,50

16 год.
14 год.
16 год.
14 год.

20
20
20
20

11,30
10,85
11,90
8,70

16 год.
14 год.
16 год.
14 год.
16 год.
14 год.
16 год.
14 год.
16 год.
14 год.
16 год.
14 год.
16 год.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

9,30
10,35
10,45
11,95
11,35
9,25
10,10
12,55
12,15
9,45
9,85
85,05
87,80

Т-оценка

Ниво на
значимост

,991

,328

-,185

,854

-1,547

,130

-,390

,699

-,602

,551

-1,023

,313

-,509

,614

-,088

,930

,633

,531

-,687

,496

,449

,656

-,286

,777

-,779

,441

Самооценка и онлайн себепрезентиране
При анализиране на корелациите между самооценка и стойностите по скалите
за онлайн себепресентиране, се вижда, че съществуват статистически значими корелации между стойностите на самооценката и три от скалите за себепредставяне.
Вижда се, че корелацияа между скала II “Интернет-личността помага на
„собственика си” да се самоанализира” е ниска отрицателна (-,352), което значи, че
колкото повече нараства самооценката, толкова по-малко интернет личността подпомага личността да се самоанализира и обратното.
Втората статистически значима корелация е тази по скала VII. Корелацията
между стойностите по скала VII „Функцията на виртуалния образ се възприема като
игрова, рекреативна” и самооценката също е ниска отрицателна (-,468), което показва, че с нарастването на самооценката намалява игровата и рекреативната функция на
виртуалния образ и обратното.
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Също така, стойностите по скала IX “Компенсаторна функция на Виртуалния
Аз” и тези на самооценка са с ниска отрицателна корелация (-,392), което означава,
че с нарастването на самооценката, намалява компенсаторната функция на Виртуалния Аз и обратното.
Таблица 3. Корелации между самооценка и стойностите по скалите
за онлайн себепрезентиране
Самооценка
/Коефициент на
Пирсън/
Личността е само маска
-,074
Интернет-личност
-,352*
Експеримент – обогатяване на ролеви репертоар
-,117
Нова Аз-концепция заради нова среда
-,235
Непроменена Аз-концепция като в реалния живот
-,242
Интернет и Идеален Аз
-,095
Игрова и рекреативна функция на виртуалния образ
-,468**
Функцията на Виртуалния Аз е експериментална
-,245
Компенсаторна функция на Виртуалния Аз
-,392*
Терапевтична функция на Виртуалния Аз
-,270
Мнаипулативна функция
-,078
Интрнет представяне на реалното тяло
-,302
*. Корелацията е значима на ниво 0.05 (двустранно).
**. Корлацията е значима на ниво 0.01 (двустранно).
Заключение
Изследваната тема следва да бъде обект на дискусии и последващи разработки и
в бъдеще, поради нарастващата тенденция за онлайн комуникация и ефекта на
социалните медии върху подрастващите.
Съдейки по отговорите на анкетираните, може да се каже, че Хипотеза 1 е поскоро доказана (Виртуалният образ е различен от характеристиките на тяхната Азконцепция). Хипотеза 2, от друга страна не е доказана, тъй като сравнението на
средно аритметичните на отговорите на двете групи не показа статистически значими
различия. Хипотеза 3 е по-скоро доказана, тъй като резултатите от няколко скали
показаха корелация между самооценка и презентиране на Виртуалния Аз.
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Бургаски свободен университет

WASTE MANAGEMENT IN THE OFFICE LEGISLATION
Nedyalko Dimitrov Stoyanov
Burgas Free University
Keywords: ETIRA
1. Устойчивото развитие – основен приоритет на човечеството
Подобряването на жизнения стандарт и технологичния прогрес, способстват по
косвен начин за увеличаване обема отпадъци на глава от населението, както и за тяхното разнообразие. В същото време, човечеството все повече се измества от времената, в които отпадъците са неудобен товар, от който всеки иска да се отърве, към
времена, в които от тях може да се извлече полза. В днешно време на много места по
света не само на теория, но и на практика на боклука се гледа като на прахосана
суровина, прахосан продукт и изгубени печалби. В много случаи става въпрос и за
отпадъци, които са опасни и чието правилно събиране и рециклиране не само би
намалило разхищението на суровини, но и би намалило риска от проблеми с околната среда и здравето на хората. Правилното управление на отпадъците носи много преки и косвени ползи, но за да има това осезаем ефект, всеки трябва да осъзнае своята
роля в този процес.
В еволюцията на правната защита на околната среда можем да разграничим два
основни исторически периода. Първият е този на т.н. Индустриална революция от началото на XIX в., а вторият е периодът на възстановяване след Втората световна война, продължил до края на седемдесетте години на XX в. Връзката между икономическото развитие и потреблението на природни ресурси е много добре известна. Очевиден е и фактът, че колкото повече развиваме индустрията, търговията и други икономически сектори, толкова повече ресурси са необходими. Систематичното им изчерпване и непосредствената опасност от трайно увреждане на природата са причината
хората по целия свят да се замислят и да предприемат мерки. Европейските държави
започват да създават законодателство насочено към опазването на околната среда,
такова каквото го познаваме днес още в началото на Индустриалната революция.
Тази закони биват част от гражданското и административното право, като основна
тяхна цел е да гарантират изплащането на задоволителни компенсации в случаи на
замърсяване и да се създаде система за избягване увреждане околната среда и предпазване здравето на хората. В този начален момент от развитието на екологичното
право не се смята за необходимо криминализирането на действията увреждащи природата, тъй като самите те не са били толкова силно разпространени. Нещата се променят значително с възстановяването последвало Втората световна война, плана
Маршал и увеличението в експлоатацията на различни природни ресурси. Тогава се
зараждат и първите екологични движения в отговор на явното замърсяване на окол229
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ната среда. Катализатор в тази посока става инцидентът с танкера „Torre Canyon“
през 1967 г., който е първият от поредица петролни разливи. Всичко това води до
търсене на нов вид мерки за борба срещу увреждането на околната среда. Един от
вариантите е да се прибегне към криминализирането на тези действия. Японците са
първите, които създават наказателно законодателство (Закон за наказване замърсяването на околната среда от 1970 г.), насочено към предпазване и съхранение на околната среда. Някои страни, следвайки японския пример, приемат подобни наказателни
разпоредби под формата на специални закони или отделни части в наказателните им
кодекси. Европейският съюз от своя страна приема няколко директиви, задължаващи
страните членки да наказват като престъпления определени деяния против околната
среда1. Те се считат както за основа за хармонизиран подход сред подписващите
страни, така и за магнит за други страни, който да ги накара да ги приемат.
Генерално класифициране на отпадъците е предвидено в Директива 75/442/ЕИО
от 15 юли 1975 година за отпадъците, а детайлна класификация е изложена в рамките
на Директива 2000/532/ЕО. Легалната дефиниция за отпадък според европейското
екологично законодателство2 е: „вещество, предмет или част от предмет, от който
притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да
се освободи”.
Европейските принципи за опазване на околната среда са дефинирани като водещи принципи в Договора за създаване на ЕО, регламентирани са като принципи и
стандарти в законодателството на общността.
2. Видове отпадъци в офиса
2.1. Хартиени – 80% – /копирна хартия, картон, пликове за писма/. Факти:
 Чрез рециклиране на 1 тон хартия ние спасяваме: 17 дървета, 26 460 литра
вода, 1436 литра нефт, а също така и енергия, достатъчна за отоплянето на
средностатистически дом в продължение на 6 месеца.
 Производството на рециклирана хартия консумира 33% по-малко енергия
от производството на не рециклирана такава.
2.2. Консумативи за принтери – 20% – / тонер касети и мастилници/. Ще се
учудим какво количество отпадък се генерира от тонер касети. Фактите сочат че едва
10-15% от тях се рециклират. Точната статистика за 2017 година показва стряскащи
данни:
 В Европа са продадени 574 милиона нови касети (525 милиона мастиленоструйни и 49 милиона лазерни)
 В САЩ и Канада са продадени 786 милиона нови касети (710 милиона
мастиленоструйни и 76 милиона лазерни).
 За целия свят са продадени едва 104 милиона рециклирани касети
(62 милиона мастиленоструйни и 42 милиона лазерни)
 Всяка секунда в света се изхвърлят 8 касети (лазерни и мастиленоструйни).
 Ежегодно в Европа, въпреки че се рециклират значително повече като процент касети спрямо целия свят, се изхвърлят 400 000 тона боклук от касети.
 Ако през следващите 7 години се съберат всички касети които биха били
изхвърлени, и построим мост, ще можем да се свържем Земята с Луната
(384 000 километра).
1

Директива 2008/99/ЕО от 19 ноември 2008 г. - относно защитата на околната среда чрез наказателно право
2
Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно
отпадъците, както и ЗУО чл. 1, ал. 1 – обн. ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.
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3. Опасни ли са тонер касетите за човека?
Повечето тонери съдържат въглерод, магнитни агенти (железен оксид) и органични смоли или полимерни частици. Въглеродът в чист вид е класифициран като
канцерогенен от Френската лаборатория IARC (International Agency for Research on
Cancer) – „възможно е да канцерогенен за хората, когато той е в състава на матрица
на продукт и по-специално – гума, мастило или боя“.
Тонерите трябва да бъдат характеризирани и въз основа на химичните законови
наредби и регламентите на ЕС 1999/45/ EG и (EG) Nr.1272/2008. Съгласно с тази наредба тонерите не се считат за опасни. Те не съдържат никакви съставки в завишени
концентрации, които биха създали риск за здравето на потребителя, не се класифицират като токсични, канцерогенни, дразнещи и мутагенни. Освен това в регламента на
ЕС 1907/2006 – за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
(REACH), установена от Европейска Агенция по Химикали, тонерите са предимно
твърди полимерни частици със среден диаметър между 5 и 10 μm. Те не се считат за
ултрафини частици, тъй като по дефиниция размерът на ултрафините частици е до
100 nm. Благодарение на физичния си състав тонер частиците ясно се различават от
ултрафините частици, причинени от кондензационни процеси.
Резултатите от измерванията на Немската лаборатория UBA (Umwelt
bundesamt) потвърждават, че емисиите от тонерите и хартиен прах със средни диаметри от 5 до 10 mm не крият директен риск за здравето на човека. Когато се спазват
всички международно признати условия за експлоатация на лазерните принтери и копирните машини в затворени помещения, емисиите от тях не крият риск за здравето.
С цел да се подобри безопасността за потребителите при лазерен печат, производителите развиват нови технологии и продукти, съобразявайки се и с опазването на
околната среда. Дизайнът на тонер касетите постоянно се подлага на по-нататъшно
развитие, за да сведе до минимум контакта с тонерите и емисиите (разпрашаването)
на частици тонер. Концентрациите на озон са сведени до минимум с използването на
озонови филтри. Не са необходими други мерки, тъй като количествата прах при
работата на лазерните принтери, са изключително малки.
4. Правни регламенти при управлението на хартиени отпадъци в офиса
На първо място трябва да бъде изяснен един от основните принципи в управлението на отпадъците, залегнал в българското и европейското законодателство, а
именно принципът „Замърсителят плаща“. Това е ръководен принцип на европейско
и глобално равнище. Причинителят на отпадъци и притежателят на отпадъци следва
да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита за околната среда и човешкото здраве.
На второ място трябва да се придържаме към принципа за йерархия при
управлението на отпадъците, която е регламентирана в Закона за управление на отпадъците – ЗУО, а именно:
 предотвратяване на генерирането на отпадъци;
 намаляване на вредното им въздействие;
 рециклиране или преработка;
 използването им като източник на енергия.
Съгласно чл. 18, ал.1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки
(НООО), – „притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за
разделно събиране, са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за
целта места, когато на територията на населеното място има организирана система за
разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране.“. Съгласно
чл. 18, ал. 2 „в случаите, когато са налице условията по ал. 1, се забранява смесването
на събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин,
затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване“.
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5. Правни регламенти при управлението на използваните тонер касти в
офиса
Тонер касетите се делят на:
Оригинални (Original Equipment Manufacturer) /оригинално оборудване на
производителя/ (OEM)
Възстановени оригинални – рециклирани /репроизведени/ (RECYCLE)
Заместители – предимно от Далечния Изток – Китай (COMPATIBLE)
Дейностите, свързани с транспортирането, временното складиране и рециклирането
на празни тонер касети е регламентирана в Закона за управление на отпадъците –
ЗУО. Фирмите подават заявление в Министерството на околната среда и водите за
извършване на дейност. Те трябва да отговарят на следните условия:
1. Транспортирането да се извършва съгласно изискванията на Глава пета,
Раздел V от Закона за управление на отпадъците /ДВ бр. 86/ 2003 год. ЗИД
ДВ.бр.33/2010 год./, Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци / ПМС 53 / 1999 год. – ДВ бр. 29 / 99 г. /. и Наредба № 40 от 2004 г.
за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари /
ДВ бр. 15 / 2004 г. /, както и в съответствие с международните правни актове за превоз на опасни товари, влезли в сила за Република България.
2. Площадката, на които се извършва дейностите да е оградена, с осигурена
охрана и контролно-пропусквателен пункт, с изградена инфраструктура, с покритие
от асфалт и бетон. Да са обособени места за събиране и временно съхранение на
отпадъците, формирани от дейността на площадката.
3. Дейностите да се извършват в следните съоръжения и инсталации със следния капацитет, Участъците на които се извършват дейности с опасни отпадъци да се
оборудват и експлоатират съгласно изискванията към площадките за временно съхраняват на мястото на образуване на отпадъци по приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53/1999 год. –
ДВ бр. 29 / 99 г. /. Формираните отпадъци от дейността на обекта да не се преработват на площадката. Същите да се събират и временно съхраняват на мястото на образуване и да се предават за последващо третиране на лица притежаващи мощности за
това и разрешително по чл. 37 от ЗУО.
4. Всички отпадъци, които се събират на площадките да се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, както и в
съответствие с изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на
производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год. / ДВ бр. 29/ 1999 год./.
5. Съдовете в които се съхраняват събраните и формираните от дейността отпадъци да са изолирани от околната среда; корозивно устойчиви спрямо веществата
съдържащи се в отпадъците, както и материалът от който са изработени, да не взаимодейства с тях и да имат обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба №3 / 2004 год. на Министъра на околната среда и
водите, обн. ДВ бр.44 от 2004 год. Участъците на които се извършват дейности с
опасни отпадъци ,да се оборудват и експлоатират съгласно изискванията за временно
съхраняване на отпадъци по приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53/1999 год. – ДВ бр. 29 / 99 г.
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Регионалната инспекция по околната среда и водите въз основа на чл.71,
ал.1 във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, издава
разрешително за транспортирането, временното складиране и третиране на отпадъци
с код 08.03.18 (отпадъчен тонер за печатане) и код 16.02.15 (опасни компоненти,
отстранени от излязло от употреба оборудване).
6. Рециклирани или съвместими тонер касети?
Повечето от новите тонер касети са произведени в нарушение на един или повече патенти и/или функционални патенти на производителя на принтера Original
Equipment Manufacturer /оригинално оборудване на производителя/ (OEM). Ето защо
продажбата/ купуването им е незаконна.
Възстановените касети не нарушават патентите. През 2002 г. се създава Асоциация на европейските производители на възстановени тонер и мастиленоструйни касети (ETIRA), със седалище Брюксел, Белгия, със основна цел спазване
на екологичните стандарти на ЕС.
„Възстановена“ касета означава, че тя веднъж е била оригинална касета. И оригиналният производител е патентовал продукт. Всички членове на ETIRA се грижат
за зачитането на легитимността и правата на интелектуална собственост. Ако купувате от член на ETIRA, купувате само патент за „разрешен ремонт“. И ако възникне
проблем, техните адвокати ще ви защитят от всякакви претенции на 3-та страна.
Възстановяването на използвани касети е законово определен като „разрешен
ремонт”, но това не означава просто да се копира касета от определен модел и да се
произведе съвсем същия продукт. Това е основната причина такива касети да не се
възстановяват в Европа: ако някой възстановява такива касети, той също би злоупотребил с ОЕМ патентите и би носил съдебна отговорност.
Тонер касети, внесени от Югоизточна Азия, изобщо нямат процедури за безопасно извеждане от експлоатация, което означава, че след първата употреба консумативите просто биват изхвърляни на сметищата или изгаряни, замърсявайки околната среда на Европа. Тъй като не могат да бъдат законно възстановени, на практика, те
винаги са „за еднократна употреба”. Поради това те отделят най-високи нива на
емисии парникови газове от всички консумативи на пазара в момента. Пример:
оригинална касета за принтер HP 1010 има с 40% по-ниски CO2 емисии, отколкото
съответния клонинг. Но когато тази HP касета бива възстановена веднъж или повече
пъти, нейният сумарен отпечатък върху екологията значително намалява.
В същото време, една нова касета в нарушение на патенти не може да бъде възстановявана, тъй като преработката й би продължила злоупотребата с патенти.
Всеки, който внася, разпространява, съхранява, продава, притежава и т.н., нови
продукти, произведени при злоупотреба с патенти, подлежи на съдебно преследване
и трябва да плати финансови обезщетения.
7. Съдебни практики, свързани с ОЕМ тонер касети
През февруари 2018 г. Canon заведе съдебно дело срещу Aster Technology
Holland BV. в окръжния съд в Хага, Холандия – за потенциално нарушение на европейския патент на Canon (ЕР 2087407B1), относно внос и продажба на някои тонер
касети, използвани на различни модели лазерни принтери. Искът е за обезщетение, а
целта е да се спрат тези нарушения в интерес на опазването на околната среда.
В свое изявление Canon заявява, че спазва правата върху интелектуалната
собственост на други компании и физически лица и очаква други да спазват по подобен начин правата на интелектуална собственост на Canon. Canon продължава да
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се ангажира да търси съдебно изпълнение срещу всеки, който не спазва правата на
интелектуална собственост на Canon.
През ноември 2016г. и Samsung също водеше дело пред окръжния съд в Хага.
Корейците са непримирими срещу търговци, които продават в нарушение тонер касети, произведени в Далечния изток. Делото включваше жалба срещу разпространението на копия на патентовани тонер касети(EP 2357537B1), насочена към четири германски дистрибутора: Yorcom Computers, Print About, Digital Revolution и Maxperian.
Компетентният съд в Хага отсъди в полза на Самсунг и забрани на дилърите да
продават съответните тонер касети.
8. Екологични стандарти свързани с рециклирането
DIN – Deutsche Industrie Norm, световноизвестният немски институт за стандартизация. DIN 33870-1 Този стандарт се отнася само за ремонтирани тонер касети
(черно-бяло). Новосъздадените касети не могат да претендират, че отговарят на
изискванията на 33870-1. В допълнение към многобройните технически изисквания
се изисква продуктите да са правилно етикетирани и името на фирмата да е на кутията. Данните за доходността трябва да бъдат включени. Освен това трябва да се
публикува в интернет протокол за тестовете и информацията за използваната система
за събиране на данни.
ISO – International Organization for Standardization ISO / IEC 29142-3: 2013 Част 3 от
29142 се стреми да сведе до минимум въздействието на продукта върху околната
среда през целия жизнен цикъл на касетата и при изтичане на неговия живот. За да се
хармонизират със съществуващите екологични етикети, стандарти, декларации и
екологични критерии за възлагане на обществени поръчки, те се отнасят, когато е
възможно.
ENERGY STAR е надежден символ за енергийна ефективност, подкрепян от
правителството, който ни помага да спестяваме пари и да опазваме околната среда
чрез продукти и практики, които са ефективни по отношение на енергията.
Blue Angel Целта на стандарта RAL-UZ 177 за рециклирани тонерни модули за
електрофотографски принтери, копирни машини и многофункционални устройства е
да се намали количеството на отпадъците и по този начин да се помогне за защита на
ресурсите. Не е за нови касети.
Nordic Ecolable Този стандарт се отнася само за ремонтирани касети.
9. Тонер и мастило от соя
Щатският университет в Охайо съобщи, че вече използва нова технология, при
която тонерите на принтерите се пълнят с мастило, изработено от соя.
В традиционните тонер-касети се използват петролни продукти и притесненията на хората са, че при принтирането се излъчват вредни емисии. Тези опасения започват вече да се потвърждават и от някои учени.
Соята е добро решение по отношение на защита на околната среда и потребителите – от една страна замества петролните продукти в тонерите и така намалява вредното излъчване. От друга страна обаче процесът на рециклиране ще бъде улеснен, защото соевото мастило е по-лесно за премахване от хартията.
В световен мащаб все повече фермери садят соя поради увеличеното използване
на културата. Този факт със сигурност ще доведе до промяна на световните екологични стандарти.
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10. Заключение
Повторното използване на изразходени ОЕМ касети е съвършеният пример за
политики на компаниите за корпоративна социална отговорност (КСО), при които:
1. Пестим природни ресурси за изработка на нови компоненти за нови касети.
2. Даваме своя принос за намаляване на вредните отпадъци – не замърсяваме
природата с бавно разграждащите се пластмаси и спомагате за една по-зелена Земя.
Ежегодно, по света изхвърлените метални и пластмасови отпадъци се редуцират с
над 38 000 тона като резултат от дейността на фирмите занимаващи се с рециклиране
на тонер касети.
4. Спестяваме на природата около 10 000 години за пълно разграждане на
пластмасите ползвани при изработката на касетата.
5. Следваме принципа „устойчиво развитие“, като даваме шанс на нашите деца
да видят и да се докоснат до природата в същият й вид в който я познавате и ние!
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ИЗМЕРВАНЕ НА МУЗИКАЛНО-СЛУХОВИТЕ ПРЕДСТАВИ
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Стефан Караиванов
Бургаски свободен университет
Абстракт: Статията е центрирана около един проблем, който е малко познат в
психологическата наука, а именно измерването на музикално-слуховите представи
при децата от предучилищна възраст. Прави се паралел между музикалбно-слухова
представа и музикален образ. Извежда се авторско определение за музикално-слуховата представа. Представена е една от възможните методики за измерването им,
а именно метода на наблюдението, като се регистрират емоционално-поведенчески
и интелектуални показатели. Правят се изводи на база на получените резултати,
онагледени в таблици и графики.
Ключови думи: представи, музикално-слухови представи, музикален образ, актуализация, музикална информация, психични новообразувания, динамика на процесите,
емоционално-образно съдържание, музикален опит.
Проблемът за представите като психичен процес и новообразувания в централната нервна система в качеството си на временни условно-рефлекторни връзки е
разглеждан в България от общата и когнитивна психология нееднократно от
различни автори. Открояват се имената на Б. Минчев, К. Тодорков, Т. Трифонов, Л.
Леви. За нас е важно да подчертаем това, защото българският опит е свързан не само
с традиции в научните изследвания и разработки в това отношение, но и с успешно
съчетаване и интегриране на опита и изследванията на руската и немската, австрийската и други психологически школи на евро-азиатското пространство. Малко и
твърде плахи са опитите и успешните начинания за разработването на теория за
музикално-слуховите представи, които са централни и основополагащи конструкти в
човешкото съзнание още от бебешка възраст, когато след третия месец от раждането
на детето се пробужда неговия музикален слух и започва първото събиране на звукова информация от околното пространство до обособяването на един значителен
тезаурус от представни формирования.
Изследванията на Б. Теплов, Н. Римски-Корсаков, И.Пеев и още редица руски
учени поставят началото, което ние успешно разработваме в нашата страна. Музикални педагози като П. Минчева, А. Атанасова-Вукова, Н. Огненска, Е. Николова и
др. успешно реализират своите изследвания по отношение на тази материя. Но тези
изследвания са в контекста на музикалната педагогика и възпитание. Х. Христозов и
А. Атанасова-Вукова посвещават в своите музикално-психологически трудове отделни подглави към структурата на музикалните способности текстове, които отразяват
основни, но твърде неразработени материали за музикално-слуховите представи.
Липсват обаче систематични монографии в сферата на музикалната психология
отразяващи цялостно материята на този вид образна представност и дори в сферата
на музикалната естетика, където те имат конкретно приложение в музикалната практика в триединната система – творец – интерпретатор – слушател. Изключение правят „Музикалният художествен образ” на А. Коралов и „Интонация и образ” на С.
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Стоянов, но и двамата учени музикални философи са представители на второто поколение български музиковеди, а тези трудове, колкото и значителни за времето и да
са били, днес за нас са архаични и изчерпани в процеса на тяхната употреба в нашето
творчество.
Необходима е нова теория за музикално-слуховите представи в собствено психологически план, която изчерпателно да дава отговори на разнообразната проблематика и значението на тези психични формирования за човека, неговата психика, културна и художествена ерудиция, професионална и тясно-практическа дейност.
В музикално-психологическата и музикално-педагогическата теория е известно,
че музикално-слуховите представи представляват временни условнорефлекторни
връзки в кората на главния мозък, които имат свойството да бъдат актуализирани или
да се нивелират и угасват. За да се поддържа тяхната яркост и цялостност, те трябва
периодично да бъдат оживявани и поддържани чрез контактуване с музикалното
изкуство в естествени условия (в концертна зала) или пред репродуктора, чрез припомняне на мелодии (мислено) или чрез прочитане на нотни текстове от щимове или
партитури (при професионалните музиканти). Те се актуализират, също така и чрез
изпълнителска дейност – певческа или инструментална, в това число и диригентска,
както и чрез мислено интониране (на пианото или на ум) при композиторите.
Човешкият мозък се отличава с изключителна динамичност на процесите, което
предполага активизиране или избледняване на представите, което важи и за цялата
представна дейност, не само музикалната. За да бъдат представите завършени и
пълнокръвни, то трябва всяка една представа да бъде съставена от максимален брой
временни връзки. Когато вече са били възприети и са в процес на нивелиране, представите могат да се актуализират с помощта на речта или мисленото припомняне, по
пътя на асоциативността, с участието на волята, т.е. със средствата на втората сигнална система на човека.
Музикално-слуховите представи винаги отразяват определено емоционалнообразно съдържание (П.Минчева), а ние бихме добавили, че колкото стават по-обобщени, конкретизирани и завършени като структура, състояща се от множество
елементи, обединени в една обща система се превръщат в музикални образи. Музикалният образ е тази завършена, същевременно отворена, самостоятелно обособена и
динамична система, чиито носител е музикалната тема и основен изразител е музикалната интонация, на чиято основа се гради значението на драматургичното изграждане на музикалното произведение (С.Караиванов). С това музикалният образ стои на
по-висока йерархична позиция от музикално-слуховата представа, чието значение е
частен случай за конкретно музикално преживяване. Музикалният образ може да се
обособи като персонаж на конкретен герой в драматургията на музикалното произведение, когато то е програмно или оперно или да има конкретни изразителни функции
в симфонични, камерни или инструментални творби (да отразява определени явления, процеси, събития, идеи и концепции от действителността, кодирани от самия
автор).
Представата е обобщен модел на най-типичните и характерни признаци,
свойства, качества и закономерности на обектите. В този си вид на своеобразно
обобщение те влизат в синхронизирано действие с конкретното мислене. По своята
същност те отразяват неизменни и устойчиви параметри на предметната действителност, явления и процеси от реалното битие на субекта. Те не се отличават с пълна завършеност, както е при процеса на възприятието, но в тях се налага тенденция на
присъствие на отделни качества на съответния обект. Близки са до възприятийния
акт със своята подчертана конкретност и образност. Но самият образ и представа никога не може да бъде толкова отчетлив, директен и точен като възприятието и по това
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си свойство не може да го замени. Нужно е представата да бъде поддържана чрез периодично актуализиране, затвърждаване и потвърждаване, за да не угасне напълно с
течение на времето, тъй като има свойството да избледнява, поради своята физиологична и психологична природа. Условнорефлекторните връзки се отличават с подчертана динамичност и процесуалност, което не изключва както активизирането на
яркостта им, така и избледняването им.
Ще представим някои мисли на П. Минчева, които вярно и точно отразяват
представните явления в тяхното многообразие в чисто психологически и в музикално-психологически аспект: „Представите са образи на възприети явления, които се
запазват в съзнанието и се възстановяват дори когато липсва непосредственото
сетивно възприятие. Представните образи винаги са резултат от минали възприятия.
Даже когато се създава представен образ по описание, в основата му винаги лежат
комбинирани елементи от предишни възприятия.” (1. Минчева П. Музикалното
възпитание в общообразователното училище, ЛОДОС, С. 2000 г. стр.75).
Безспорно се съгласяваме с факта, че представата се формира върху материал,
извлечен от възприятия, осъществявани в минал времеви период. Този процес започва още с началото на пробуждането на сетивата на човека. Тяхното осъзнаване започва с развитието на други процеси, най-доминиращият от които е мисленето,
въображението и паметта, не без участието на вниманието, чийто устойчив лъч улавя
обектите и ги привнася у субекта под формата на проекции и модели на основният
(първичният) обект. Ще продължим с Минчева: „Представата е променлива. При
отделни възприятия в паметта се отразяват и задържат различни признаци и особености на наблюдавания обект. Това обстоятелство води до практическия извод, че за
да бъде представата възможно по-пълна и точна, необходимо е да се осигури многократно възприемане на предмета или явлението. Освен това информацията, която биха дали различни сетива, ако е възможно да се включи при „обследване” на обекта,
би се допълнила до по-цялостен представен образ.” (1, стр.75). Можем да се съгласим
с казаното от Минчева. Всеки един акт на възприятието е автономен като фактичност, което определя и съответни различия при „фотографирането” на обекта при
всеки пореден път на обследване, при което се фиксират различни признаци и елементи, голяма част от които биха могли да не са били уловени при предходни възприятия. Това дава на възприятието привилегирован достъп до представата, а и до
паметта, където в регистъра на дългосрочната памет попадат различни варианти на
възприемания обект. Многократното възприемане на обекта дава възможност за набирането и обработването на по-пълна и разнородна информация за неговата
същност, свойства, закономерности и взаимовръзки с останалите обекти и явления в
заобикалящото субекта пространство. Участието на различни сетивни канали за информация разширява спектъра от представни модели, които при съединяването си и
наслагването си образуват един цялостен образ за наблюдаваното явление (тук вече
ние говорим за образ, цялостен, завършен и отворен към още елементи).
Правилни са прозренията на авторката, че само точното отразяване на музикалната мисъл в съзнанието позволява осъзнаването й като логично музикално последование. Под музикална мисъл се разбира дадено музикално построение, музикална тема, мелодия (в рамките на 4 – 8 – 16 или повече такта). Именно мелодията, музикалната тема се явява основният двигател за пробуждането на музикално-слуховите
представи и музикалните образи. Музикалният образ има емоционална и рационална
(интелектуална) страна, но също така и перцептивна, от която изхожда първоначално. Такива страни притежава и музикалното възприятие като процес. Следващите
мисли отразяват съществени свойства на музикалното възприятие и може да се тълкува в контекста на детерминиращата му роля върху музикалната образност и
238

ХIX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

представност с участието на музикалното мислене в неговата процесуална изява в
акта на слушателското възприемане и преработване на музикалната информация:
„...Възприемането на логиката на музикалното развитие позволява както разбирането,
осмислянето, оценяването, така и запомнянето, чрез което се представя възможност и
за възпроизвеждане на музикалната мисъл. Интелектуалното усвояване на музикалната мисъл е основата, върху която се достига до емоционално-естетическо преживяване на музикалния образ. Без диференцирано възприятие – перцептивното действие – не
е възможно да следва интелектуално осмисляне – разбиране и запомняне, което пък е
предпоставка за емоционални реакции. Трите страни са взаимно обусловени и взаимозависещи и позволяват възприемане, възпроизвеждане и емоционално преживяване на музикалната творба. Това е така, защото чувствата и преживяванията се провокират от разбирането, а то би било невъзможно без адекватно диференцирано възприемане.”(1, стр.38). От казаното става ясно, че водещата константа за емоционалното преживяване и естетическата оценъчност на музикалния образ е рационалното
преработване на постъпващата музикална информация посредством мнемически
действия. В сферата на музикалното възприятия тези операции протичат с голяма
бързина, на принципа на интуитивните реакции в следствие на натрупана богата слушателска опитност. Бързината на осъзнаването не е от порядъка на астрономическо
време, а за части от секундата (мигове) и се смесва с останалия поток от информация,
образуваща общ континуум, провокиращ кристализирането на нови образни формирования на високо психично равнище. Огромна част от информационния поток остава неосъзнат, но все пак докоснат от полето на вниманието и се осъзнава в последствие при обработването на цялата амалгама от тонови елементи в съзнанието и на
подсъзнателно равнище – музикални теми, мелодии, акордови структури и многогласие, ритми и като цяло архитектониката на произведението (неговата микро и
макроструктура). Възприетият материал взаимодейства с всички психични процеси и
провокира емоционални реакции, допълващи емоционалното осмисляне и подпомагащи процеса на запомняне. Известно е, че емоциите и чувствата подпомагат процеса
на фиксация в дълготрайния регистър на паметта на определени единици от информация (например езикови). Същия принцип важи и тук. Диференцирано възприемане
е умение да се възприемат едновременно и с напрегнато внимание отделни елементи
на музикалния език, които протичат в реално време на възприятийния акт. Постига се
трудно и с обиграване на опитност. То е предпоставка за пълноценно музикално преживяване и достигане до процес на дешифриране на авторовата идея и концепция, заложена в структурата на музикалната звукова материя.
Именно затова отново ще се позовем на авторката: „...Самият възприятиен акт
обогатява музикално-слуховия опит с нови музикални впечатления, но се подготвя и
обуславя от съществуващия до момента. Всяко ново възприятие обостря слуховата
наблюдателност, обогатява и развива сензорната култура на възприемащия.” (1, пак
там). За това вече стана дума, когато говорихме за подготвящата роля на наличния
представен материал, когато върху неговата основа се гради всяка една музикалнослухова представа. Впрочем, това важи не само за представите в музиката, а за всяка
една представна дейност като цяло. „Интелектуалната страна включва психичните
действия: сравняване, съотнасяне, съпоставяне, обобщение, разбиране, запомняне,
които представляват мисловни и мнемически психични дейности върху конкретни
музикални построения (което позволява да се говори за музикално-мисловни и музикално-паметови процеси). Емоционалната страна става възможна като следствие от
резултатно възприятие и активно интелектуално осмисляне. От интензивността на тези две сфери – перцептивната и интелектуалната – зависи дълбочината на емоционалните реакции. От друга страна обаче емоционалната ангажираност е важно
239

ХIX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

условие за активизиране на перцептивната и интелектуалната дейност.” (1, пак там).
Цитираните думи на Минчева са най-голямото потвърждение на казаното от нас до
този момент по отношение на функционирането на тези зависимости на възприятийния акт по отношение на музикалната материя, които направихме по-горе в нашето
изложение. Ще добавим, че изброените мнемически действия протичат с бързината
на мисловни озарения при тези субекти, които имат добра слушателска подготовка в
количествено и качествено отношение. Именно те провокират появата на ярки, въздействащи и запомнящи се музикално-слухови представи и образи. Те се фиксират
най-стабилно и дълготрайно в регистъра на дълготрайната памет, могат да бъдат мисловно обработвани и анализирани, многократно преживявани и оживявани чрез мислено преживяване на образа или активиране на дадена мелодия, многогласно построение, ритмическа фигура, определен оркестров пасаж или гласова изява, мелодичен или хармоничен интервал и т.н. Могат да бъдат допълвани и дообогатявани от
въображението, но рядко се поддават до пълно и генерално променяне на елементите
в структурата си, поради своята стабилност и устойчивост.
Този вид музикално-слухови представи придобиват висока степен на нагледност – имат отчетливи характеристики на явлението, чувството, еманацията на даден
обект, който отразяват от началото на своята поява и могат да бъдат извиквани периодично на различни степени на емоционална и съзнателна ангажираност. Те са с
най-висока степен на завършеност и най-ниско ниво на фрагментарност. Присъстват
с най-много елементи, обединени в цялостна система.
Ще представим наше определение за музикално-слуховите представи:
„Музикално-слуховите представи са психични новообразувания в централната
нервна система на човека, които имат музикално-интонационен произход и са
придобити в резултат на дейността на възприятийните процеси и преработването
на музикалната информация от паметта, мисленето, въображението, вниманието,
волята и емоциите на човека. Те са плод на активно взаимодействие между него и
музикалната среда.”
Музикално-слуховите представи на децата от предучилищна възраст могат да
бъдат оценявани и консултирани чрез съответна методика и развивани в процеса на
музикалните дейности – възприемане на музика, изпълнение на музика, музикалноритмични движения, свирене на детски музикални инструменти и детско музикално
творчество.
Децата от трета група на детската градина имат значително по-обемен и побогат музикален опит от тези в първа и втора група, което предполага и по-добре
развити и формирани музикално-слухови представи в количествено и качествено
отношение. Това улеснява значително тяхното измерване и оценяване, както и да се
правят изводи и прогнози за тенденциите на развитието им при съответни благоприятни условия на средата. Могат да се правят заключения за необходимоста да се
наблегне на определен аспект в развитието им през следващите етапи на възпитанието и образованието им. Тези етапи са в подготвителният клас преди постъпването
в училище (6-7 годишните) и в начална училищна възраст. Предучилищна и начална
училищна възраст са двата периода, които са най-сензитивни за формиране на музикално-слуховите представи на децата. Това са възрастите, когато музикалните способности започват своето проявление и точно тогава трябва да се акцентира на
целенасоченото им и системно развитие в процеса на възпитание и обучение за да
могат те да бъдат хармонично развити и децата да бъдат пълноценни в своето интелектуално и личностно развитие. Ето защо е необходимо още в условията на детската
градина да започне измерване на музикалността на децата, да се отчитат методите и
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усилията, които влага музикалния педагог, да се коригират слабостите и пропуските
в процеса на възпитание и да се съставя периодично ясна и поетапна стратегия на
работа както с всички деца като цяло, така и с изоставащите и най-вече с по-надарените и изявени деца.
Методика за изследване на музикално-слуховите представи в предучилищна възраст (чрез метода на научното наблюдение)
Научното наблюдение се извършва в рамките на процеса на музикалното занятие, което в трета група на детската градина е в порядъка на 25- 30 минути. Това означава, че от началото на занятието експериментаторът трябва да наблюдава определен набор от параметри и явления в групата и да ги записва на определен носител –
хартиен или дигитален. Той трябва да се води и да разграничава показателите, които
проследява със структурата на занятието, а тя е:
Таблица 1. Групова проверка на музикално-слуховите представи
за трета група на детската градина:
Показатели
Встъпителна част

Основна част

Устойчивост на вниманието
при слушане на песента
Брой на децата, които
запяват от първи път след
възприемането
Степен на справяне на
децата с новия текст
Степен на справяне с
интонационните трудности
Лекота на справяне с
динамиката и увереността
при изпълнението
Степен на справяне с
ритмичните трудности
Брой на децата, които
успяват да завършат докрай
песента

Характеристики
Психическа
настроеност
на децата
обща:
момчета:
момичета:
Психическа
настроеност
на децата
вариации в 3 етапа
обща:
момчета:
момичета:
момчета:
момичета:
момчета:
момичета:
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0

1
2

3

Наличие на промяна
в поведението и
емоционалността
по време на пеене
Изразителност с
придружаващи движения
на тялото
Как определят
емоционалността на песента
и характера на образите след
първото пропяване
Брой на децата, които
вземат участие в
коментарите

4

По какъв начин децата
изразяват емоциите си

15

Заключителна част
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вербална промяна
движения
напускане на
групата

вписват се
коментари

вербално
невербално
активно/пасивно
обща психически
тонус на децата
вписват се
коментари

В основата на груповата методика за наблюдение стоят два типа параметри,
които изследователят наблюдава. Единият е свързан с поведението на децата, а
другият с начина на справяне с поставените задачи по време на занятието. При всяка
промяна на груповата динамика изследователят отбелязва настъпилите изменения в
своите записки.Следва повторно изпяване на песента с цел затвърждаването й в паметта на децата. Тук може да се проследи до каква степен музикално-слуховите представи са се фиксирали в съзнанието, направили са впечатление и са придобили устойчивост. Трябва да се наблюдават следните показатели:
Таблица 2. Групова проверка на музикално-слуховите представи
при повторно изпяване на песента с цел затвърждаването й
показатели
степен на уверено и изразително пеене
изменение в посока на подобрение на интонацията
степен на справяне с ритмичните трудности
степен на завършване на песента (достигане до
финала)
степен на синхрон спрямо темпото
степен на наличие на телесни движения
промяна в запаметяването на текста на песента

резултати (от 1 до 6)

Резултати от проведената методика
На базата на резултатите от проведеното наблюдение с цел да бъдат консултирани музикално-слуховите представи на децата от трета група на детската градина
имаме изградено твърдото убеждение, че е налице едно изключително силно общо
равнище на развитост на тези психични новообразувания в количествен и качествен
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аспект. Забелязва се една цялостна активност и отзивчивост на децата при контакта с
музикалната среда и умение да се ориентират бързо в нея, което говори за наличието
на постоянни фактори на упражнено въздействие в семейната среда. Те вероятно
имат доминантен характер по отношение на поведенческата линия на семействата и
са упражнили своята детерминираща роля. Нито едно от изследваните деца не получи коефициент под четири по шестобалната система, която ние използвахме за целите на методиката. Това категорично говори за липса на дефицити и интелектуални
(психични) проблеми.
Още встъпителната част на урока децата бяха изключително съсредоточени и с
бързи реакции, което говори за подчертан интерес към музикалните дейности в които
те очакват да се потопят с нетърпение. Има известна диференциация между момичетата и момчетата, като първите имаха по-голяма готовност, изразена в признаци на
напрегнато очакване и липса на разсеяност, което говори за наличие на мотивация и
интерес.
Основната част от урока премина в дух на висока мотивираност и емоционална
настроеност при работа с музикалния материал. Устойчивостта на вниманието на
децата при възприемане на разучаваната песен беше стабилна. Почти всички деца успяха да запеят песента от първи път след възприемането и то с верен текст и приблизително точно установено темпо, като момичетата имаха по-добро ниво на справяне
от момчетата, което ние отразихме като резултат. В интонационно отношение имаше
известни колебания, като не всички успяха да съобразят достатъчно бързо съотношенията между мелодичните интервали. Като цяло групата се справи много добре. Посочената колебливост повлия на увереността на изпълнението, което от своя страна
рефлектира върху динамиката. Все пак децата успяха да овладеят и компенсират тази
слабост, като не се отказаха от първия си опит и изпълнението на песента беше завършено до край. По отношение на справянето с ритъма, те не срещнаха особени
затруднения, което говори за наличието на богат опит и добре изградени музикалнослухови представи. Всички финализираха песента едновременно и без колебание.
Високото ниво на мотивираност и настроеност прямо пеенето помогна на децата да не се разконцентрират, да не правят излишни движения на тялото, несъобразени
с емоционалния характер на песента. Вместо това някои от тях придружаваха пеенето с изразителни движения, които бяха в синхрон с общия интонационен фон на произведението.
След първото изпяване на песента децата бяха приканени да опишат емоционалните си впечатления от песента и настроението, което тя е породила у тях, като поголямата част от групата даде положителна оценка. Малка част от децата не успяха
да отговорят, може би поради притеснение или друг вид вътрешни преживявания. На
задачата да опишат характера на образите (героите), които те са наблюдавали, поголямата част от децата изразиха отношението си невербално, чрез движения на ръце
и тяло, като бяха изключително ярки и убедителни в описанията си. Това е индикатор
за добре формирана способност да се трансформира получения в съзнанието образ в
двигателни представи и да се реагира спонтанно в посока на тяхното кинестетично
материализиране.
Като цяло, общия психичен тонус на децата беше много добър и те се справиха
отлично с поставените задачи, като откликваха с желание и отзивчивост. Тази увереност сама по себе си означава наличие на богат опит в музикално-представно отношение. С децата е работено изключително професионално и мотивирано.
При повторното изпяване на песента очакванията ни се потвърдиха категорично. Децата бяха значително по-уверени, пяха изразително. Промяна в интонационно
отношение беше налице в посока на нейното подобряване, което е признак за добре
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развита рефлексия за утвърждаване и закрепване на музикално-слуховите представи.
Ако при първия досег с песента имаше някакви пропуски и колебания в ритмично
отношение, то сега те бяха преодолени в значителна степен. Имаше обаче известна
несигурност в темпото на пеене. Това може ли се дължеше на наличието на повече
движения с ръце и тяло, които на моменти отклоняваха вниманието на децата в желанието си да изразят настроението си.
Показателите в справянето с текста имаха устойчив характер спрямо предходния опит. Това би могло да бъде индикация за един добре развит тезаурус и добре
фиксираща и възпроизвеждаща способност на паметта. Всички деца финализираха
песента успешно, което отново потвърди и дори надхвърли очакванията ни.
Общото ни впечатление е, че „съвременните деца бележат висок ръст на
когнитивно развитие, който има тенденция да нараства със всяко следващо поколение“. Това важи и за представните процеси на психиката.
Таблица 1. Резултати при първоначално изпяване
показатели
1 резултати
2 момичета
3 момчета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

5

6

6

6

5

5

6

6

6

6

5

4

6

5

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Целта на методиката е да се наблюдават определени параметри на музикалното
развитие на децата, за да се направят изводи за нивото на формираните музикално-слухови представи в трета група в детската градина. Имаме основания да смятаме, че целта беше постигната успешно. Те се базират на направения анализ по всеки един показател в съответствие с наблюдаваните явления в рамките на дейността
изпълнение на музика. За целите на проведеното изследване беше използвана песента
„Зимна песен”, музика: Александър Райчев, текст: Цветан Ангелов, поместена в сборник „Вълшебна пътека към музиката” Булвест, 2000 г.
Във Фигура 1. е отразен резултат от методика „Научно наблюдение” на трета
група на деца от трета група на Детска градина „Пламъче” с цифрово изведени данни. Ясно е видно, че първите четири показателя са измерени поотделно при момчетата и момичетата. Това е така, защото характеристиките на свойството устойчивост на
вниманието при музикално възприемане, както и начален старт на запяването могат
да се подлагат на конкретни диференциации по пол в съответната възраст при нетринирана психика в системата на професионалното музикално образование. Съответно
могат да се наблюдават различия по отношение на психическата настроеност, разбирана като вживяване, готовност, нагласа, очакване за контакт с музикалната материя.
При останалите показатели такава диференциация не е необходима, тъй като начинът
на справяне с поставените задачи е индивидуално обусловен.
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Фигура 1. Резултат от методика „Научно наблюдение” на деца от трета група
на Детска градина „Пламъче”
таблица 1
показатели

15
10

резултати
5
момчета

0
1

3

5

7

9

11

таблица 1…
13

15

момичета

Таблица 2. Резултати при повторно изпяване

показатели

1

2

3

4

5

6

7

резултати

5

6

6

6

4

6

6

Фигура 2. Резултат от методика „Научно наблюдение” на трета група
на Детска градина „Пламъче”
7
6
5

таблица 2 методика 1
показатели

4
3

резултати

2
1
0
1

2

3

4

5

6

7
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Методиката „Научно наблюдение” на музикално-слуховите представи е свързана с обследването на множество параметри, които се проявяват в реално време. Те
трябва да бъдат уловени, да се прецени степента на проявлението им и да се регистрират от изследователя. Това е свързано с обиграване на опитност в съответната
музикална среда, където тези явления се проявяват. Резултатите от получената методика са на базата именно между такова взаимодействие в реални условия. Измерването на музикалните способности е от съществено значение за психологията, педагогиката и практиката, където те имат реално приложение. Това ще доведе до натрупването на материал за нови научни основи за тази значима за човечеството материя.
Резултатите от настоящото проучване дават тази възможност, задавайки посоката на
изследванията в рамките на предучилищния период на възпитание.
Използвана литература:
1. Минчева П. Музикалното възпитание в общообразователното училище, ЛОДОС,
С. 2000 г. с.75; 38.
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НАПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ
МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ
МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ОТНОШЕНИЯ
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАТИКА
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ
ИЗТОЧНИЦИ
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АВТОНОМЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ DION 1.1 НА ДОСТЪПНОСТТА
НА ПЕШЕХОДНИ ГРАДСКИ ЗОНИ
Тодор Николаев Кацаров
Бургаски свободен университет
Александър Сисак Филисян – 12 клас, Георги Иванов Стамболиев – 11 клас
Димо Николаев Димов – 12 клас
ППМГ „Акад. Н. Обрешков“

AUTONOMOUS EXPLORER DION 1.1 OF URBAN PEDESTRIAN
AREAS ACCESSIBILITY
Todor Nikolaev Katsarov
Burgas Free University
Aleksandar Sisak Filisyan – 12 class, Georgi Ivanov Stamboliev – 11 class
Dimo Nikolaev Dimov – 12 class
PMG „Akad. N. Obreshkov”
Abstract: We were inspired by misshapen through Burgas ways and impossibility to move if
you are old or have physical disadvantages. Because of dirty areas, uneven roads and high
curbs it can be really hard to come from point A to point B even if you are in good health.
So we created out independent robot DION 1.1, which cross the streets in our city and
examine for problems. It shows them on live video stream and reports for any obstacle that
is captured. The robot is designed to help to every one of us, to live in one, much better city.
Keywords: Robot, Raspberry, Camera, Geared motor, HMI Interface

МОТИВАЦИЯ
Всички сме гледали научно-фантастичните филми като Total Recal, Her и Iron
man, в които роботите помагат на хората, за да може да се улесни живота на земята.
Вдъхновени от новите технологии и силно ентусиазирани, ние решихме да се захванем с нещо, което да бъде иновативно и наистина полезно. Бързото развитие на технологиите и поевтиняването на цените на електрониката са факт, който значително
ни улесни да изпълним своята мечта. В днешно време всеки един човек има възможността да си закупи платка, сензори и с малки познания по софтуерна разработка да
реализира лесно своята идея. Тази свобода беше една от предпоставките да се захванем с нашият проект. Друго нещо, което ни подтикна към тази насока бе голямата
любов към нашия роден град и желанието ни да го направим едно още по-добро място за живеене. Важен фактор, който ни мотивира бе и невъзможността за хората в
неравностойно положение да се придвижват свободно.
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ИДЕЯ
Всичко започна благодарение на нашият приятел и съотборник Тошко, който ни
каза за този проект. В началото идеята беше той да бъде само малко по-интересна и
съвременна количка с дистанционно и да бъде предназначен предимно за забавление,
но поради бързото постигане на тази цел ние се насочихме към нещо по-мащабно и
полезно. Доста време размишлявахме как точно да продължим. Тук трябва да изразим благодарността си на госпожа Георгиева от БСУ, която ни предложи да тръгнем
в тази насока и ни помогна много с развитието. Ние веднага харесахме нейната идея
и се захванахме за работа, изпълнени с ентусиазъм и желание за успех.
РЕАЛИАЗАЦИЯ:
За изграждането на прототипа сме използвали сглобяемо шаси, задвижвано от
4 правотокови мотора с редуктори намаляващи оборотите и повишаващи въртящия
момент и мощността на робота. (фиг. 1)

Фиг. 1: Използвани части
1 - Шаси; 2 - Правотокови мотори; 3 - Гуми; 4 - Драйвърна платка;
5 - Raspberry Pi модул; 6 - Камера

За управлението на моторите се използва драйверна платка, което практически е
интегрална схема от крайни транзистори управляващи се от PWM (Pulse-width
modulation) или на български ШИМ (широчинно-импулсна модулация). Този PWM
сигнал бива подаден от пиновете на Raspberry-то, според него транзисторите се отпушват, напрежението към моторите се повишава и робота ускорява.
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Захранването се осъществява посредством две последователно свързани
литиево-йонни клетки с номинално напрежение 3,7 волта. Светлините са два мощни
светодиода по 3 вата всеки със насочващи лещи, също управлявани с транзистор. За
захранването на логическата част се използва една литиево-йонна клетка с повишаващ драйвер до 5 волта, достатъчни за нормалната работа на Raspberry модула.
Операционна система, която сме инсталирали върху него e Raspbian (безплатната операционна система базирана на Debian, оптимизирана за хардуера на
Raspberry Pi). За да комуникираме по лесно дистанционно с нея ние използваме SSH
връзка. Имаме инсталирана програмата MJPG streamer (най-оптималният вариант за
хардуерна система с ограничени ресурси като нашата), която комуникира с камерата
и стриймва видеото. За да можем да пуснем MJPG-streamer да работи в бакраунд и да
пуснем и други процеси, както и за да работят процесите когато се дисканектнем от
машината сме използвали Screen. Софтуера който ние сме разработили представлява
една базова интернет страница, която визуализира стрийма на видеото и предоставя
5 бутона за да може да се контролира роботчето и един слайдер за регулиране на
скоростта. Уеб страницата е написана на HTML, а евентите на бутоните са написани
на джаваскрипт. Когато потребителя кликне даден бутон ние пращаме http заявка на
python сървър, който е хостнат на разберито. От там сървъра контролира пиновете на
разберито, който са вързани към контролиращата драйверна платка на количката.
За момента нашият робот може да обикаля из пешеходните зони и да заснема
проблемните зони, да докладва за труднодостъпните места и нередностите. Той може
да бъде управляван напълно автономно от всяко място посредством сървър. Поставен
е датчик за разстояние, който автоматично спира робота при непосредствена опасност за него.
БЪДЕЩИ ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ
Основен приоритет за нас е изграждането на един такъв робот, който наистина
върши работа абсолютно самостоятелно и ползвателят му получава конкретни
проблеми за решаване. Работим в насока за постигане на пълна автономия при
обикалянето на пешеходните градски зони. Проучваме алгоритми за независимо
достигане от точка А до точка Б, посредством картата на града. Планираме слагането
на пищялка, която да се пуска, заедно с фаровете, при наближаваща опасност и да
предупреждава хората, които неволно могат да бутнат малката количка. Друга възможност, която сме замислили е инсталирането на широкоъгълна камера, която ще
подобри цялостната работа, позволявайки да бъде наблюдавано за проблеми в много
по-голям обхват. Имаме идея да инсталираме и лазерни сензори, които преценят
големината на дупките, височината на бордюрите и по-големите предмети, хвърлени
на земята, като при засичането им, се праща тяхната локация и снимка на проблема
директно на потребителя.
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ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ
ИЗТОЧНИЦИ В BMS СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ
арх. Александър Захариев Кехайов
Висше строително училище „Любен Каравелов”

IMPLEMENTATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN
THE BMS INTELLIGENT BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS
arch. Aleksandar Zahariev Kehayov
University of Structural Engineering & Architecture (VSU) „Lyuben Karavelov“ - Sofia
Abstract: The depletion of conventional energy sources, rising energy prices and
environmental pollution in combustion of fossil energy resources are prerequisites for the
development and implementation of renewable energy sources in the BMS. Building
management system - BMS is a centralized computerized building management system. It
manages and controls energy consumption in buildings, access levels, signals for failures
and malfunctions and reduces management costs. Intelligent buildings (BMS buildings) are
the future.
Key words: BMS (Building management system), renewable energy sources, building
automation systems, intelligent buildings
Въведение
До 2050 г. населението на Земята ще бъде девет милиарда души. Седемдесет и
пет процента от тях ще живеят в градове, където всичко може да бъде променяно в
реално време и всички компоненти на градската тъкан са част от единна смарт система – среда, която предлага лесна адаптация и индивидуални решения.
С разширяването на градовете проектите и функциите на сградните структури
ще бъдат все по- адаптивни, с възможност за постоянна промяна на формата и пространството, интелигентни, живи мрежи, активирани от взаимодействието с потребителите и средата.
Тенденцията „Енергийна ефективност + автоматизирано управление на сградни
системи“ ще бъде имплементирана във всички сградни решения.
Сградите на 2050 г. ще бъдат сбор от високочувствителни и интуитивни мрежи,
които се саморегулират за всяка сграда и се интегрират с околната градска инфраструктура.
Имплементирането на възобновяемите енергийни източници в повишаващата се
сградна интелигентност ще бъде предпоставка за идеално балансирана вътрешна
среда по отношение на осветление, качество на въздуха, температура, влажност и
т.н., благодарение на което хората в сградите ще се чувстват по-удобно, което ще
влияе директно върху тяхната продуктивност.
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Изложение
Изчерпването на залежите от конвенционални източници на енергия, води до
две логични изходни положения:
• намаляване на относителното енергийно потребление на единица брутен вътрешен продукт на икономиката;
• оползотворяване на енергията от местните възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ).
Възобновяемата енергия е атрактивна, тъй като произвежда малко или изобщо
не изхвърля замърсяващи емисии, наличните ресурси се възобновяват и, на практика,
никога няма да се изчерпят.
Основните възобновяеми енергийни източници са всички неизкопаеми горива и
енергоносители:
• слънчева енергия; • ветрова енергия; • енергия на течащи води; • геотермална
енергия;
• биомаса за енергийна преработка; • биогаз;
Приоритетната цел за бърз и устойчив икономически растеж, свързан с наличието на енергиен сектор, отговарящ на ключови изисквания за:
• висока конкурентноспособност;
• сигурност на енергоснабдяването и
• спазване изискванията за опазване на околната среда
не може да бъде постигната без мащабно внедряване на ВЕИ.
Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ и имплементирането им в BMS системите е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор.
BMS представлява система за контрол и управление, съставена от интелигентни
крайни устройства – програмируеми контролери, които включват постоянна памет,
оперативна (RАМ) памет и микропроцесорна обработка на всяка операция, извършвана от контролера, както и входно/изходни (В/И) компоненти. Системата се управлява от главен (централен) компютър. Тя осигурява на техническия и управленски
персонал информация и възможност за въздействие на всички технически системи в
сградата чрез операторски станции.
Контролерите действат по зададена и съхранявана в тяхната памет програма,
ако няма задание от операторска станция за други действия. Тези устройства продължават да изпълняват своята програма и в случай, че се получи срив на комуникацията
с централния компютър.
Всички контролери са свързани един с друг с помощта на защитена комуникационна линия. Комуникационната линия следва да е с конфигурация, която позволява елиминиране на дефектирал участък и запазване на комуникациите по изправните
в случай на повреда.
BMS-системата дава възможност за:
1. Дистанционно индивидуално управление и наблюдение на климатизацията по
обекти, което включва следене на текуща температура, зададена температура,
старт/стоп на конвектори, бойлери.
2. Дистанционно групово управление и наблюдение на климатизацията, което
включва следене на текуща температура, зададена температура, старт/стоп на конвектори.
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3. Дистанционно управление и наблюдение на централна климатизация, обхващащо аварийни ситуации и състояние на помпи, хладилни машини, централи, наблюдение на температури по колектори.
4. Наблюдение качеството на въздуха (СО2, СО, влажност) и управление на вентилацията по зададени нива.
5. Наблюдение и управление на други технологични съоръжения (дренажни
помпи, хидрофорни помпи и т.н.).
6. Управление на осветлението – по график, по предварителни условия (осветеност, управление по датчици, по програма и т.н.).
7. Наблюдение и управление на различни подсистеми – поливни системи, щори,
реклами и т.н.
8. Информация от охранителни системи.
9. Информация от пожароизвестителни системи.
10. Информация от системи за достъп (Log файл за настъпили промени по състоянието и аварии).
11. Управление и мониторинг на електропотребители.
12. Моментни разходи по енергопотребители (ток, вода, горива).
13. Мониторинг и управление на аварийни генератори в зависимост от натоварванията и състояние на основно захранване.
Като резултат от използването на BMS-системата, получаваме възможност за:
1. Оптимално разпределение на ресурсите (сервизни работници, служители от
персонала и др.), проверка на статуса на системите във всеки момент, цялостно извеждане на информацията на едно място, което определя и по-бърза реакция и управление на кризисни ситуации.
2. Управление на разходите – вода, ток, горива.
3. Намаляване на високо квалифициран експлоатационен персонал.
4. Възможност за outsourcing на поддръжката.
5. Online наблюдение на отделните системи от съответния квалифициран персонал.
6. Оповестяване за текущи експлоатационни поддръжки.
Като финансов резултат това може да доведе до 30–35 % намаляване на
експлоатационните разходи, като в същото време се контролират съоръженията да се
намират в оптимални режими с цел съхраняване на ресурса им.
Общи положения. Архитектура на BMS
Функционирането на системата за автоматизация се базира на мрежа от подсистеми, базирани на стандартни платформи, протоколи и процедури. Системата е разделена на три нива:
- Мениджмънт; - Управление; - Полева автоматика
За мениджмънт нивото се използва софтуерно решение, което предлага графичната среда, чрез която се визуализира състоянието на управляваните системи, задават се желаните режими на работа и отделни параметри на всяка машина. За връзка
към външни системи, приложението поддръжка различни механизми като стандарта
DDE (Dynamic Data Exchange) и OPC (OLE for Process Control). Софтуерното решение, съвместно с хардуерната платформа за краткост ще наричаме „мениджмънт
станция”.
Ниво автоматизация/управление се реализира от гама програмируеми контролери (TAC Xenta 280, 300 и 400) и контролери със специално приложение. Кон255
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тролерите се свързват в мрежа и се програмират за конкретно приложение и задача.
Те съдържат логическата схема за управление на системите. Към тях се подават всички сигнали и данни от сензори, датчици и контролни панели. Мрежата от контролери
се свързват с намиращата се на по-горно ниво мениджмънт станция, чрез която борави потребителят на BMS.
На ниво полева автоматика се намират сензори, които осигуряват необходимите за контролерите данни и изпълнителни механизми, които управляват системата
в следствие на решенията на контролера. Със сензори се измерва температура, налягане, влажност, движение и присъствие и т.н., а изпълнителните механизми управляват вентили, клапи, ел. двигатели, врати, осветление, щори и др. Елементите от полево ниво се свързват към входовете и изходите на контролерите от ниво автоматика.
Контролерите се свързват помежду си и с мениджмънт нивото посредством мрежи
използващи протоколи LON Talk и TCP/IP.
Конкретната реализация, която ще се разгледа в настоящия материал е изградена на база продуктовата гама на подразделението на Schneider Electric за сградна
автоматизация – TAC.
Обхват на BMS
Исторически, системите за сградна автоматизация са основно фокусирани върху
упралението на ОВКИ инсталациите и близките до тях. Тази даденост е запазена и
днес, като над 70% от функционалността на една типична BMS реализация е съсредоточена именно в частите Отопление, Вентилация и Климатизация. В зависимост
от търсеното ниво на комфорт е възможно да се осъществява Индивидуален стаен
контрол (IRC), гарантиращ наличието на зони с различни климатични настройки.
С развитието на технологиите и повишените
критерии на наематели и собственици, към обхвата на наблюдаваните и управлявани от BMS системи започна добавянето на допълнителни инсталации. Така, днес една завършена BMS реализация обичайно покрива следните системи (фиг.1):
- Отоплените
- Вентилация
- Климатизация
- Асансьорни уредби
- Ел.инсталация (ГРТ, етажни табла, токови
кръгове, качество на захранването, Дизел
агрегати, UPS и др.)
- Осветление (вътрешно, външно/ фасадно,
рекламно)
- Отчитане на различните консумирани
енергии – топло/студо/електро.
Обичайно, всяка от инсталациите може да работи в автоматичен режим (по
логика, заложена в BMS-системата) или в ръчен режим (при извършване на ремонти
дейности и желание от страна на операторите да променят поведението на системата
в зависимост от специфични моментни изисквания).
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Функционални възможности на мениджмънт станцията
По-важните функционални характеристики на BMS системата изградена на
базата на TAC Vista са както следва:
- Графично представяне на системите и отделните им елементи, техния статус и
информацията постъпила от датчиците.

- Събиране и визуализиране на данните, постъпили от измервателни уреди
(водомери, топло-студомери, електромери и др.)

- Гъвкава обработка на алармени съобщения и събития
- Отпечатване на един локален и няколко дистанционно разположени протоколни принтери.
- Периодично разпечатване на статуса на BMS системата.
- Изпращане на алармите на електронната поща или чрез SMS на мениджъра по
поддръжката
- Периодични отчети за статус на инсталациите и зоните във формат xls.
- Периодични отчети за работните часове на всяко работно съоръжение (помпи,
вентилатори и филтри) и генериране на аларми при надвишаване на зададения период.
- Дългосрочен архив на всяка промяна на всички дискретни входове и изходи.
- Дългосрочен архив на всички операторски действия.
- Функция за спиране на инсталации и групи от инсталации с натискане на един
бутон.
- Възможност за пълна параметризация и дистанционно управление на инсталациите.
- Потребителски интерфейси за настройка на параметрите на стаен контрол (IRC).
- Представяне на архивираните стойности на важни за инсталациите параметри
в графични трендове
- Задаване на гъвкави работни графици
- Дефиниране на нива за достъп на различни операторски станции
- Web достъп до управлението на сградните инсталации
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От изключителна важност за екипите по поддръжка и експлоатация на сградите
е обработката на алармените събития и уведомяването за наличието на проблем в
дадена инсталация. В настоящия случай, при възникването на аларми се извежда на
екрана алармено съобщение за възникналото събитие, както и хиперлинк към екрана
изобразяващ системата, в която е възникнало.
Възможно е добавянето на звукова сигнализация. Алармените събития се протоколират по предварително зададени приоритети и при необходимост стартират реакционни програми. Алармите остават активни на операторската станция докато упълномощен за целта персонал не потвърди статуса и отстрани причината за възникването. Типовете аларми се дефинират свободно и в зависимост от конкретната реализация. Предоставя се възможност за степенуване – от несъществен до критичен статус.
Алармени съобщения се генерират не само при възникването на неизправност в
някоя от наблюдаваните системи (ОВКИ, електро и т.н.), но и при констатирането на
проблем в самата BMS архитектура – загуба на връзка до устройство, липса на комуникация и т.н.
Примерна реализцация
Въз основа на конкретно реализирана BMS инсталация ще бъдат разгледани
основните екрани на мениджмънт станцията като се илюстрират различните функционалности.

На фиг. е показано примерно главно меню на станцията, където операторът има
възможност да избере сградата, която с която желае да работи. Това е най-високото
ниво, от което започва детайлизирането на информацията. След „кликване” върху
съответното изображение на предпочитаната сграда се визуализира основното меню
за сградата. На този екран се предоставя обобщена информация за статуса на
наблюдаваните системи, както и обща информация за режим на работа на всяка от
тях.
Допълнително, системата предоставя възможност екипите по поддръжка или
фасилити-мениджмънт екипа да проследява индивидуалните задания на клиентите си
в случай на наличен Индивидуален Стаен Контрол (IRC).
Невидими в демонстрираните екрани остават реакционните програми, предвидени за обработване на възникнали неизправности по управляваните инсталации или
при сигнал за бедствие. Пример за такъв тип реакции може да бъде възникването на
пожар (сигнал подадаен от ПИЦ към BMS) в резултат на което системата за сградна
автоматизация ограничава притока на свеж въздух, отваря гаражни врати или други
евакуационни изходи и прекъсва електрозахранването към зоната, в която е възникнал пожара.
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Друга съществена задача на BMS решението е предпазване на управляваните
инсталации от повреди – например защита от замръзване на студовите центрове и на
определени компоненти от системата за дистрибуция на свеж въздух.
Тези, наред с редица други функционалности съставят основния профил на една
типична система за сградна автоматизация, която вероятно функционира и във вашия
офис и се грижи за вашия комфорт и безопасност.
Извод:
В заключение следва да се посочи, че всяка реализация на система за сградна
автоматизация следва изпълнението на всички останали инсталации. Това налага
наличието на ясни и финални проекти по всяка от управляваните системи, на база на
които да се изготви работен проект и за BMS. Успешното имплеметиране на системата ще се гарантира от съгласуването на всички последващи промени с изпълнителя
на част автоматизация и навременното им отразяване в BMS системата.
Интелигентните сгради са все по-ценни за инвеститорите. Имплементирането
на ВЕИ в BMS системите ще увеличи качествата на BMS системите, производителността на хората и процесите и ще помогне на фирмите за тяхната по-добра реализация в бъдеще. Интеграцията на ВЕИ в BMS ще даде възможност на мениджърите да
извличат все по-големи ползи от интелигентните сгради, при новото строителство и
ще ги стимулира постепенно да преобразуват съществуващите бизнес сгради в интелигентни сгради.
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РАЗМИТА СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИКА НА ГРИП
Галя Димитрова Димова
Бургаски свободен университет

FUZZY INFERENCE SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF INFLUENZA
Galya Dimitrova Dimova
Burgas Free University
Abstract: The present work introduces an effective methodology for development of a fuzzy
inference system for initial detection of a possible case of Influenza. Seasonal Influenza is a
serious public health problem that causes severe illness and death in high risk populations.
An Influenza epidemic can take an economic toll through lost workforce productivity and
strained health services. This paper is the first step for developing a mobile app which will
give target groups useful advice what to do if they have several flu symptoms.
Key words: Fuzzy Inference System, Fuzzy Set Theory, Fuzzy Logic, Influenza, MATLAB
ВЪВЕДЕНИЕ
Създаването на размита система за диагностика на грип може да редуцира броя
на болните от тежки респираторни заболявания, възникнали в следствие на усложнения от Грип.
Теория на размитите множества е създадена от американския учен Лотфи
Аскер Заде (Lotfi Asker Zadeh). Роденият през 1921 г. в Баку – Азербайджан, Заде
преподава теория на системите от 1959 г. в университета Бъркли, САЩ. През 1965 г.
той публикува първия си труд, посветен на размитите множества (fuzzy sets). Създадената теория скоро се превръща в обект на сериозен интерес в научните и инженерните среди, който продължава и до днес. Професор Заде създава теорията за размита
логика (fuzzy logic) през 1973 г. , намерила приложение не само в техниката, но и в
много други сфери.
Днес размитата логика се използва както за целите на автоматизацията, така и
за: създаване на алгоритми за разпознаване на изображения, образи и звуци;
обработка на сигнали; количествен анализ в икономиката – изследване на финансови
операции и др.; системи за вземане на решения – размити системи за медицинска
диагностика, планиране и предсказване и др.; обработка на информация – бази данни.
[1]
КАКВО Е РАЗМИТА СИСТЕМА?
Основен елемент на размита система е размитото множество. Размита система
представлява компютърна програма, обработваща съдържащите се в нея знания на
експерти в дадена предметна област и даваща решение на експертно ниво на определен кръг от задачи.
Размитата система борави не с данни, а със знания, тя е тясно ориентирана и дава компетентно решение на поставен проблем. Докато конвенционалната програма
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представлява реализиране на даден алгоритъм за обработка на данни, размитата система реализира изводи, използвайки база от знания. [2]
Размита система за изводи оперира в следната последователност (фиг.1):

Фигура 1. Размита система, базирана на правила. [3]





входните данни се размиват, за да се получат степените на принадлежност
към всеки от терм-множествата на входните размити променливи;
машината за изводи прилага правилата за агрегация, като използва базата от
знания и така се пресмятат степените на принадлежност на изходните размити променливи;
извършва се деразмиване, откъдето се пресмята крайният резултат;

„Размиване“
В първата фаза измерените реални входни данни се преобразуват по такъв начин, че да се представят като стойности, показващи принадлежността им към някоя
функция на принадлежност. При размитата логика е не само важно да се определи
дали една входна променлива принадлежи на дадена функция на принадлежност, но
и до каква степен й принадлежи. Една променлива може да принадлежи на различни
функции на принадлежност в различна степен.
„Лингвистични правила“
След като се дефинират функциите на принадлежност може да се премине към
задаване на лингвистичните правила на системата. Броят на правилата не е ограничен, но трябва да се описват всички входни и изходни състояния на системата. Кога261
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то броят на входните променливи се увеличи, броят на правилата се увеличава
непропорционално, което може да доведе до усложняване и избор от голям брой
правила.
При прилагането на лингвистичните правила се използват следните операции –
AND (И), OR (ИЛИ) и NOT (НЕ).
„Деразмиване“
След като входните променливи се преобразуват към изискванията на размитата
логика и се обработят от лингвистичните правила, то трябва да се генерира изходен
сигнал към системата, която се контролира. Този изходен сигнал трябва да има реална управляваща стойност. Преминаването от размита в реална стойност се нарича
„деразмиване”. Има няколко метода да се извърши това, като най-разпространените
са:
 чрез „деразмиване“ спрямо максимума – взема се максималната стойност от
всички правила;
 чрез изчисляване на центроид – изчислява се тегловата сума от всички правила. Формулата за изчисляване на центроид е следната (1):
(1)

∑
∑

,

където Z – изходната променлива в реални стойности, Fi – стойността на принадлежност към съответната изходна променлива, Si – максималната стойността за съответната размита изходна променлива. [4]
РАЗМИТА СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИКА НА ГРИП –
РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕЗУЛТАТИ
Създадената от мен „Размита система за диагностика на Грип“ е реализирана в
програмната среда MATLAB, посредством инструментариума Fuzzy Logic Toolbox.
Проектиране на „ Размита система за диагностика на Грип”
Определят се входните лингвистични променливи , т.е. симптомите, които са в
основата на медицинска диагностика на грип:
 Хрема
 Температура
 Кашлица
 Мускулна треска
 Главоболие
 Загуба на апетит
За всеки симптом се задават степени на принадлежност, които да описват възможно най-точно, моментното състояние на пациента.
Размитата система има шест входа, един изход, наименован „ГРИП“, седемнадесет правила от типа „Ако... , то.....“ и по две или три вербални характеристики за
лингвистичните променливи на входа и изхода. Логическият извод се осъществява
по алгоритъм на Мамдани, а „деразмиването“ по метода „ Центроид“. На фигура 2 е
визуализирана „Размита система за диагностика на Грип“.
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Фигура 2. FIS – редактор в MATLAB, след задаване на структура, на размитата система

Функциите на принадлежност за всяка лингвистична входна променлива са от
гаусов тип и съдържат множество от вербални характеристики. Например за входната променлива „хрема“ тези вербални характеристики са: няма, умерена, силна.
(фиг. 3)

Фигура 3. Задаване функции на принадлежност на входна променлива „хрема”
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Конструиране на правилата в базата знания
Всяко правило съдържа определени вербални значения на лингвистичните променливи на входа, свързани посредством логическите оператори AND (И) и съответстващата качествена характеристика на изходната лингвистична променлива. На
фигура 4 се виждат конструираните правила в базата знания.

Фигура 4. Редактор на правила в MATLAB

Структурата на едно от правилата:
If (хрема is силна) and (температура is ниска) and (кашлица is силна) and
(Мускулна треска is частична) and (Главоболие is силно) and (загуба на апетит is има)
then (ГРИП is Посетете доктор) .
Резултат от действието на системата:
Да се провери действието на системата се отваря прозореца за визуализиране на
правилата в графичен вид. Задава се конкретна стойност за всяка входна променлива
и вдясно се визуализира резултатът от работата на размитата система (Посетете
доктор = 0.745) (фиг. 5) .

Фигура 5. Визуализация на правилата на размитата система в графичен вид
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ИЗВОДИ И БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ
Използването на теория на размитите множества в медицината е обещаваща
техника, която улавя необходимите медицински познания и предлага възможни диагностични решения.
Преимущество на размитата система е, че тя може да търпи подобрения, добавяне на входни променливи и дообогатяване на базата от лингвистични правила, както
и включването на други болести измежду, които да се прави сравнение и да се дава
предположение за наличието им.
По данни на Световната здравна организация (СЗО) за 2017 г. смъртните случаи
в следствие на сезонен грип са 650 000 души на година, с три пъти повече в сравнение с данните записани през 2005 г. [5]
„Размита система за диагностика на Грип“ ще послужи за основа при създаване
на „Мобилно приложение за диагностика на Грип“. Приложението ще бъде написано
от колеги, от Бургаски свободен университет, специалност Софтуерно инженерство.
Приложението предвижда реализация на положителна печалба от рекламна
дейност, в резултат на бързо популяризиране сред таргет групите (тийнейджъри, мъже и жени на възраст от 20 до 60 години, майки и приемни родители, на малки деца,
на средна възраст 24-45 години).
Освен, че ще се дава предположение за наличие на Грип, приложението ще засича нашето местоположение и ще дава информация за най-близките здравни заведения или регистрирани доктори на свободна практика, където бихме могли да получим медицинска диагностика и да ни се назначи възможно най-бързо и правилно лечение.
Ползи от „Мобилно приложение за диагностика на Грип“:





Бърз метод за диагностика на „Грип“;
Улеснение при вземане на решение, дали да посетите доктор;
Редуциране на риска за развитие на респираторни усложнения;
Насока към какви медикаменти (достъпни без лекарско предписание) да се
насочите, за „Грип“ или за „Настинка“;
 Ако резултатът не е наличие на Грип, бихте могли да си спестите чакането
пред лекарски кабинет.
Използвана литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Размито управление“, Инженеринг ревю, vol. брой 6, 2009
www.mathworks.com [Online]
http://www.mathworks.cn/help/pdf_doc/fuzzy/fuzzy.pdf
P. Georgieva, „FSSAM: A Fuzzy Rule-Based System for Financial Decision Making
in Real Time,“ in Handbook of Fuzzy Sets Comparison - Theory, Algorithms and
Applications.: Science Gate Publishing P. C., 2016, pp. 121-148
Earl Cox, „The Fuzzy Systems Handbook“., 1994
(2017) Световна здравна организация (СЗО) (WHO). [Online]
http://www.who.int/en/
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EVALUATING THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT FOR SEMESTER STUDENTS IN CENTRAL
DEPARTMENT OF MANAGEMENT, TRIBHUVAN UNIVERSITY
Sunita Bhandari Ghimire
Lecturer, Tribhuvan University, Nepal
Prof. Milen Baltov
Professor, Burgas Free University, Bulgaria
Introduction:
Tribhuvan University (TU), which was established in 1959, is the first national
institution of higher education in Nepal. Tribhuvan University is a non-profit making
autonomous institution funded by the Government of Nepal. On January 8, 2013, the
government of Nepal has principally agreed to declare Tribhuvan University as the Central
University (tribhuvan- university.edu.np, 2017). There are 5 technical institutes and 4
general faculties under Tribhuvan University. TU offers proficiency certificate level
courses only in nursing, so only bachelor level and master level now are running under
technical institutes and faculties. Tribhuvan University committed and dedicated to make a
source and Centre of quality education, setting up a culture of learning in the country and
promoting the notion of national and global peace and harmony. Recently, Tribhuvan
University made a decision to start semester system at the Central Departments for master
level. All the departments, except the Central Department of Law, introduced the semester
system in master level. This systemic change was introduced to enforce the academic
calendar, to make students full time students dedicated to their studies, to reduce financial
burden on students and their parents by making the students complete the degree in time, to
respond to the growing concern of the stakeholders about enhancing the academic quality
of university education through academic rigor, to revitalize the fame, popularity,
credibility and contribution of the university as the oldest Centre of higher learning and the
central and leading university of Nepal (tribhuvan-university.edu.np, 2017).
The Faculty of Management (FoM), Tribhuvan University has its ultimate objective
of educating students for professional pursuits in business, industry, and government. It is
further dedicated to enhancing the knowledge and understanding of business and public
administration. In this pursuit, FoM aims to develop networking with management
institutes in the country and abroad to exchange new knowledge, technology and methods
of higher level efficiency in management of business and public entities. It also aims
continuously to innovate and promote cost effective, socially relevant, modern technologybased management educational programs in Nepal. The Faculty of management (FoM)
offers doctoral Programme in management leading to a degree of Doctor of Philosophy
(Ph.D). The FoM offers instruction to Bachelor of Business Studies (BBS), Bachelor of
Business Administration (BBA), Bachelor of Travel and Tourism Management (BTTM),
Bachelor of Hotel Management (BHM), Bachelor of Information Management (BIM),
Bachelor of Business Management (BBM), Bachelor of Public Administration (BPA), Post
Graduate Diploma in Police Science (PGDPS), Master of Business Studies (MBS), Master
of Business Administration (MBA), Master of Public Administration (MPA), Master of
Travel and Tourism Management (MTTM), Master of Hospitality Management (MHM),
Master of Business Management (MBM), Master of Finance and Control (MFC) and
Master of Philosophy (M.Phil) Programme. (tribhuvan- university.edu.np, 2017)
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The Faculty of Management and Institute of Science and Technology have decided to
extend the semester system in Master’s degree outside the central department from this
year. Other Faculties are still planning for extension. Adopting the semester system is really
going to prove a daunting task for such a large University spread all over the country.
However, if the nation prioritizes education and gives desirable financial support to the
University, TU will definitely move ahead on the path of achieving academic excellence
and will be able to supply capable manpower to meet the growing challenges of the time
(tribhuvan- university.edu.np, 2017). So, it is essential to know what type of environment
does exist in the central department of management where the semester system has been
implemented and what is the view of the student regarding it. For this the research has to be
carried out, so that its extension program do not fail and can be implemented effectively.
Central Department of Management (CDM) is a pioneer institution providing
management education in Tribhuvan University through offering Master Programs in
Management. CDM was established in 1959 with the aim of providing quality education to
meet the challenges and to grasp the opportunities of the business world. It has a long
history of successfully equipping its students with critical management skills for
professional pursuits in business, industry and government. Moreover, it also emphasizes
on preparing students for research, consulting and teaching in the fields of business and
management (fomcdmtu.edu.np, 2017).
Currently, CDM offers two academic programs in post graduate level in management
area, namely Master of Business Studies (MBS) and Master of Business Management
(MBM). The purpose of the post-graduate programs is to provide an opportunity for
students to develop their knowledge, ability, attitude and understanding which develop a
foundation for their growth into competent and responsible business managers. All of these
programs are operated in semester system. The objective of the MBS program is to enable
the students to work as competent managers and to meet the demand of higher level
managers in organizations, particularly in the functional areas of management. Upon
graduation, a student should be able to function as a manager in business, industry,
government and non-government sectors, within and outside the country, in areas like
accounting, marketing, finance and general management (fomcdmtu.edu.np, 2017).
Business schools are not only for graduating the students as well they become the
backbone for the economic growth. Theoretical economic models have emphasized the role
of schooling in determining the returns to education that ultimately foster economic growth
(Lucas, 1988; Becker et al., 1990; Rebelo, 1991; Romer, 1994). Empirical studies show that
education and the policies that facilitate the process of innovation and knowledge creation
have profound effects on the long-run economic growth and development patterns (Barro,
1991; Rebelo, 1991; Barro and Sala-i-Martin, 2004). The benefits of information and
knowledge diffusion in facilitating economic transactions, productive arrangements, social
interactions, and political participation are also widely acknowledged (Sen, 1999).
Investing in human capital through education policy has been a growing priority for
developing countries (Masino and Nin˜o-Zarazu´ a, 2016).
Students’ expectations and aspirations are often influenced by their previous
experiences and the media, and are constantly changing. Since educational climate and
students (Roff, 2001)) perception have an inevitable effect on students’ (Till, 2005)
learning behavior and their final academic success it is essential to evaluate and compare
the educational environments. Ultimately, in order to facilitate students’ (Roff and Mcaleer,
2001) learning and to help them accomplish their educational goals, the results of
educational environment evaluations must be put into practice (Till, 2005).
With the commencement of the semester system, it is essential to know that what type
of environment will be suitable for the semester system as this system is new to the master
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level. Not totally new but not seems successful as could not be run regularly by the
University, its constituent colleges or affiliated colleges. To know about the attitude of the
students, structured questionnaire was distributed to them in order to get their responses.
DREEM questionnaire was taken as a basis for developing the questionnaire.
Review of literature
Education system
Educational system all over the world has never been consistent over the year.
Through advancement and exposure to new concepts, Educationists investigate possibilities
to teach texts in various feasible manners. There are innumerable proposals/suggestions for
reforms and changes in educational system and there are infinite number of good ideas and
research results. The target is not just to pick one of them but rather it is to have
comprehensive attitude and approach within which to bring to action many good works
known to us (Hasim, 2013).
Educationists over the world are also not only looking at the annual or semester but
there are many other including quarterly and term semester (Hasim, 2013). In Nepal,
educationists are trying to implement semester system in Universities in master level so that
they can produce the manpower as per the need of the environment.
It can be said with confidence that Europe laid the foundations for the University
System. The first institution of higher education worldwide has established at Bologna in
the year 1088. No matter the origin country of the Universities, whether they were from
Europe, America or Asia, all have had a number of common features, similar needs and
development plans based on the same qualitative and quantitative principles(Manta et al
2015) As Ulrich Teichler stated, there are some key facts in this development such as:
advanced countries adopted the idea that expansion of higher education system would lead
to economic growth and also increasing diversity is desirable by stronger concentration of
resources, growing differentiation of the research role, diversity of talents etc. (Teichler;
2006, 2007).
Students’ evaluation based on end-of-semester student ratings instruments – has a
familiar and formidable presence in the contemporary international landscape of higher
education (Chalmers, 2007; Harvey, 2003; Johnson, 2000; Kulik, 2001; Moskal et al.,
2016).
Higher education is defined in simple terms as employment of individuals with
competent knowledge and skills based on the interests and ability of the individuals in the
areas that countries need. It can also be defined as raising individuals with
„entrepreneurial“ spirit to produce knowledge and qualified manpower (Erdem, 2000).
There are various functions of higher education institutions in the education system. Three
basic functions are the most important functions. These are Instruction, Scientific Research
and Public Service (Sari et al 2016).
Now a day, in competitive challenging environment every student has desires to get
maximum marks to be on top in admission, recruitment and selection process (Hasim,
2013) Semester system is not only an examination system rather an education system
whose primary concern is learning instead of teaching and whose approach is learner
centered instead teacher centered. The main motto of semester system is to put emphasis on
continuous, comprehensive and in-depth learning aiming at capacity building of the
students by developing required Knowledge, Skills and Attitude to become an efficient and
effective citizen in diversified (Pathak and Rahman, 2013) environment.
Though seldom disagreement found among educationists regarding the benefits of
semester system over the annual system, materializing the scheme effectively in an
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environment of poor physical and information resources like India is a challenging job. The
effective and successful implementation of semester system depends upon a number of
conditions as stated by Jadoon et al., (2012). These are: Well-designed curriculum, Course
coverage within stipulated time, Regularity of classes, Timely and constructive feedback to
students by the teachers; Accessibility of teachers to students outside the class; Availability
of information resources to students such as stat-of-the-art library and computer facilities;
Highest level of secrecy and confidentiality in examination; Transparency in evaluation and
grade; Timely declaration of semester results etc. Douglas et al., (2006) stated that
universities should provide such facilities to their students’ that satisfy them completely.
Aslam et al., (2012) in their study revealed that semester system is perceived to be
most effective way of effectual learning. They revealed that many factors can efficiently
enhance student’s satisfaction but teachers’ efforts and behaviour are the main factors
which are directly related to the students’ satisfaction. Aslam, et al., (2012) stated that
students who perceive themselves compatible to the environment of the institute acquire
more skills and get involved by putting efforts and participation in class confidently
(Pathak and Rahman, 2013).
In this age of globalization we need to make the Semester System more innovative
and futuristic in order to respond to the changing demands of the teacher and student all
over the world. To maintain the standards and to update the quality of Semester System we
require commitment and training of teacher concerned. Semester System provides an
opportunity to students for continuous learning and assessment or feedback and hence, a
better paced understanding of the subject (Singh and Kumar, 2016).
In semester system, examinations become a part and parcel of the daily routine and
the system no more produces any sort of stress and strain among the students. The external
examinations become more valid and reliable measure of performance due to continuous
internal evaluation being carried out as an integral part of the system. The teaching and
examination are spread over a longer period, and hence, the tendency of rote learning and
memorization is discouraged (Singh and Kumar, 2016).
Aslam et al. (2012) conducted research on analyzing factors affecting students'
satisfaction regarding semester system. The study explores various factors like role of
teachers, types of courses, time duration, the medium of learning, group work factors which
have significant impact on the satisfaction level of the students. Research results have
shown that Semester system is perceived to be most effective way of effectual learning;
however the satisfaction level of students can be enhanced by collaborative efforts of
teachers and students.
Universities now maintain various products and services with their brand and they
serve various stakeholder categories to which these brands mean something (Mainardes et
al., 2013). Yet, the most important stakeholders of a university are its students.
Universities, which want to gain competitive edge in the future, should begin searching for
effective and creative ways to attract, retain and foster stronger relationships with students.
Therefore, it is essential to understand how a strong university brand is created in the minds
of the students (Schee, 2011).
Currently, many European universities are undergoing a process of change in which
the development of students' competences becomes the central axis to articulate the
teaching-learning process, apart from the basic knowledge that the student also needs to
acquire (Hernandez-Lopez et al, 2016). In the education context, competences can be
viewed as the talents, skills and capabilities that graduates will have, and that will
contribute to productivity gains (García et al., 2004).
European Higher Education Area strongly fosters competence development as a way
to ensure education's effectiveness and maximize the efficiency of schooling. In this sense,
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many higher educational institutions are now developing increasingly close collaboration
ties with companies, in order to investigate the extent to which graduates are able to
transfer skills and knowledge to the workplace (Green, 2013).
According to Kember (2009), the role of the lecturer is the key to designing and
guiding learning activities. On the other hand, innovative methodologies play a key role in
competence development and the suitability of these methodologies facilitates learning.
Moreover, the relationship between the lecturer and the student makes it possible to adapt
the method to the required learning needs.
The role of the student has taken on a special significance because s/he is now the
driver of his/her own learning, and the lecturer becomes an instructor who helps the student
to study and find solutions to the different problems s/ he may face. The change in
methodology has made it necessary to rethink learning activities, materials and contexts,
and above all, it has required a change in mentality and routines on the part of the lecturer
and the student under the semester system.
The suitability of the teaching methods can also be analyzed from the perspective of
the literature on knowledge transfer. The level of interaction between the parties generated
by the transfer mechanism is a key element to analyze when determining its suitability
(Davenport and Prusak, 1998). Methods that favor relationships and exchanges among
participants include group discussions, which allow for face-to-face interactions, as well as
frequent exchanges of information (Wathne et al., 1996).
Study carried out by Hernandez-Lopez (2016), revealed that it is important for
University lecturers to be capable of building good relationships with their students. In line
with what outlined, efforts made by lecturers to create a relaxed atmosphere of mutual trust
and dialogue with students will produce benefits for each student, as students are more
likely to participate and clarify any doubts they may have. In addition, it will allow the
lecturer to identify any necessary adaptations to the teaching methods during the course,
and the group as a whole will benefit from these adaptations. Therefore, creating a good
relationship will make it possible, for example, to identify when the group has consolidated
knowledge they have to study more in-depth through a case study, or when assimilation has
been weak and an additional traditional class is needed to enhance their knowledge base
(Hernandez-Lopez, 2016).
Educational and research services, especially the services that are provided by
universities and institutes of higher education are one of the important service fields in any
society which play a unique role in the development of society. Therefore, taking into
consideration the improvement of the quality of educational and research services always
seems necessary. The lack of employment of scientific methods in assessment and
improvement of the quality of education and research services leads to poor utilization of
intellectual capitals in society and poor policymaking in researching. In addition, the
increasing development of educational and research centers in the knowledge-based
societies indicates the necessity of designing an efficient tool for assessment and analysis of
the quality of performance of the educational and research institution which is important in
academic and research systems of Iran, especially regarding its long-term perspective to
become a leading country in the region in the field of research and development
(Noorolsana et, al., 2008).
Business schools are the primary source of management education and form a link
between knowledge generation and knowledge transfer into businesses and society (Kolb et
al., 2017). Thus, they prepare professionals who will lead, manage and work and, as such,
influence organizations in the future. As a primary place for future decision-makers, they
bear significant responsibility, not only for students, but also for businesses and society as a
whole (Kolb et al., 2017).
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This requires managers who are able to cross-link future trends to understand new
challenges in management. Following this direction, educating future leaders and
employees of corporations to adopt responsible business strategies in terms of sustainable
management is a win-win situation for companies, society and the environment (Kolb et al 2017).
Semester system
An annual system is a traditional method that gives students two years to understand
and grasps concepts, and sits for a comprehensive exam at the end of two years. This exam
includes both subjective and objective portions but it predominantly tests on subjective or
comprehensive exam.
In a research conducted by (Hasim, 2013) in Pakistan in the faculty of management,
the data showed that 74% students out of 50 students have given preference to semester
system and 20% students were in favor of annual system and remaining 6% students
showed their tendency towards both systems (Hasim, 2013). In this research, he found that
students perceive that they could get jobs comparatively easily because students are up to
date and secured better marks as well (Hasim, 2013).
Bazdar (2013) conducted research on Assessment of Students’ Learning
Achievements under Semester System. Objectives of the study were; (1) to study the
current assessment procedures of semester system to evaluate the students’ learning
achievements in the public sector universities of Punjab, (2) to investigate the problems
faced by teachers and students during practicing current assessment procedures in semester
system, and (3) to prepare guidelines for the assessment of students’ learning achievements
under semester system in public sector universities of Punjab. Research findings indicate
that majority of students confirm their satisfaction with the semester system. An indicator
regarding the effectiveness of continuous assessment is teachers’ instructions for students
according to their results. Less effective time management of teachers may be a reason that
59% of students are not strongly agree with the statement that their teachers take feedback
from the results of continuous assessment in semester system (Bazdar, 2013).
Brophy, did the study on Semester system and the Teaching-Learning methods and
found that there was more overall variety in the teaching-learning activities of Semester
classes, and that teachers of Semester classes did have a better personal knowledge of their
students. Semester system has emerged as a response to the demand for individualization in
education. This study suggested that the philosophy and objectives of individualization in
education may indeed be achieved through the utilization of Semester patterns of
organization. The present results and findings are best seen as exploratory, and, hence, before
any firm conclusion can be reached as to the total effect of Semester system on school
environments and students; there is definitely a need for more large-scale analysis involving a
greater number of Semester and non-semester classrooms. (Singh and kumar, 2016)
Challenges revealed by (Singh and kumar, 2016) in the semester system, during their
research:
1. Hectic Examination activities simply contribute to pass the examination and
nothing else.
2. This system suits only to higher education.
3. This system suffers from all those evils which annual system of examination
suffers.
4. It is a difficult task to frame proper syllabus of each semester.
5. The system makes the students lazy and careless as there become enough chances
to re-appear in the examination.
6. At last one month time goes waste in starting next semester.
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7. In this system students are constantly under the hammer of examination.
8. Syllabus of the semester course is alike with the annual system and it becomes
difficult to complete the course within the time frame.
9. For many economically backward students the system is a costly matter.
10. Infrastructural structure in many colleges does not match to the requirement of the
system.
11. Due to continuous engagement of students in the study process, they are giving
very less time to their extra co-curricular activities.
12. Adjustment of faculties to the system is a challenge.
13. Students with average marks and quality mainly in rural and semi urban areas are
unable to adjust to the system.
In a research conducted by Darwin, many respondents expressed the belief that,
almost inevitably, pedagogical innovation results in disrupted student learning. Moreover,
pedagogical habits in higher education means there is a strong student familiarity with
certain approaches to teaching and assessment. Teachers who attempted to innovate tended
to face the difficult realities of trial and error as experimentation with new approaches are
piloted and refined. Several respondents reported instances where student ratings were
negatively affected by innovative pedagogical interventions, interventions driven by the
increasingly competitive demands for dynamic improvement (Darwin, 2016).
In Annual system students used to get ample time to master the target subjects,
whereas in Semester system, the students had to synthesize the subjects and were not only
made to undergo rigorous evaluation in terms of both intellectual and emotional growth
(Khattak,et al., 2011). Educators and higher authorities are always trying to devise new
ideas and explore several options for making education as effective as possible in terms of
learning outcomes. Outcomes in an academic set up means achievements of overall
excellence in terms of standard and result (khattak et al, 2011). So these are the things to be
kept in mind when running the semester system.
Methodology:
The study followed descriptive cum exploratory research design. Data collected
through structured questionnaire based DREEM. To assess the interns’ perceptions of their
learning climate, the Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM)
questionnaire was used. This valuable tool was originally designed in English (Roff, et al.,
1997) and has been translated into various languages such as Swedish, Greek and Spanish
(Dimoliatis et al., 2010; Jakobsson et al., 2011; Riquelme, et al., 2009) The DREEM
questionnaire is a validated questionnaire often used to assess undergraduate medical and
nursing students (Pimprayon et al, 2000, Farahmand et al, 2014 ) which is used for
collecting the data from Students of Masters of Business studies, semester system of central
department of management. 150 questionnaires were distributed to the semester students in
2016 and 2017. 137 were returned i.e. the response rate is 91%. Students’ perception about
learning, Students’ perception about teachers’ performance, Students’ academic selfperception, Students’ perception of atmosphere, Students’ perception about their social life
are the different components for measuring the environment used by DREEM which is also
used here.
All the students in Central department of Management under management of business
studies stream under semester system in the year 2016 and 2017 are the population of the
study. 150 students were taken as the sample among which 137 persons responded.
Convenience sampling method was used for selecting the sample size and the samples.
SPSS software has been used for calculating the data like R2, Chronbach alpha, F test,
t test as per the need of the study.
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Analysis
To find the factors or elements that make the impact on the students learning
regarding semester system different analysis is done. Data collected from the structured
questionnaires are analyzed for this. Chronbach alpha is calculated before running the other
analysis. All the items expressed in negative sense are converted like teachers are angry if
responded as 1converted to 5. These items were developed for cross checking.
Chronbach alpha of students’ perception about learning is 0.826. There are altogether
12 items under this variable but one item teacher centered is dropped during analysis, so
only 11 items are taken for further analysis.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.826

11

Chron bach alpha for students perception about teachers performance is 0.824. Three
items are dropped. Dropped items are teachers get angry, teachers are authoritarian and
administration is supportive.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.864

8

Chron bach alpha for students’ academic self-perception is 0.794. No items are
dropped under this variable . Altogether there are eight items.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.794

8

Chronbach alpha for perception about atmosphere is 0.776. Two items cheating is a
problem on this course and experience disappointing are dropped. Altogether there are 12
items under this variable and after dropping two, 10 are left.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.776

10

For the variable perception about their social life no good chronbach alpha could be
found so all the 7 items related to this variable are dropped as well the variable itself.
273

ХIX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

As suggested by Nunally, value of cronbach’s alpha above than 0.6 is sufficient value
in an exploratory research, which indicate that all items and factorial group of this research
are sufficiently reliable measures.
Calculated correlation between the variables of learning

students
perception
Students’
about teachers academic self- perception of
performance
perception
atmosphere
students perception
about learning

students perception
about teachers
performance
Students’ academic
self-perception

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.646**

.642**

.597**

.000
137

.000
137

.000
137

.445**

.542**

.000
137

.000
137
.674**
.000
137

Regression analysis
Regression is done to find out the impact of independent variables on dependent
variables. Here students’ perception about learning is a dependent variable whereas
student’s perception about teacher’s performance, students’ academic self-perception and
perception of atmosphere are the independent variables.
This can be expressed in the equation as follows:
Y= a + b1x1 + b2x2 + b3x3 …………………..(1)
Where Y is the dependent variable and x1, x2, x3 are the independent variables.
This can be again expressed as,
Students perception about learning= a + b1 students perception about teachers
performance +b2 Students academic self perception + b3 perception of atmosphere
Model Summary

Model
1

R
.762

Model Summary
Adjusted R
R Square
Square
0.581
0.572

Std. Error of the
Estimate
0.40483

DurbinWatson
1.86

a.
Predictors: (Constant), perception of atmosphere, students perception about
teachers performance, Students’ academic self-perception
b.
Dependent Variable: students perception about learning
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Enter method is used for the regression analysis. Generally value of R square greater
than 0.6 is acceptable but here value of R square is slightly below than 0.6. Anova table
shows that Value of F is 61.47 and is significant. So we can say that independent variables
are capable in the explaining the dependent variable. That is perception of atmosphere,
students perception about teacher performance and students’ academic self- perception
about learning affects students’ perception about learning. Durbin Watson value near 2 is
acceptable which explains that there is no problem of multi-collinearity.
ANOVA
Model
Regression
Residual
Total

Sum of Squares
30.223
21.797
52.020

df
3
133
136

Mean Square
10.074
.164

F
61.471

Sig.
.000

a. Predictors: (Constant), perception of atmosphere, students perception about teachers
performance, Students academic self perception
b. Dependent Variable: students perception about learning
Coefficientsa
Model
1 (Constant)
students perception
about teachers
performance
Students academic
self perception
perception of
atmosphere

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
B
Std. Error
Beta
.715
.217

t

Sig.

3.296

.001

.329

.054

.414

6.149

.000

.368

.074

.379

4.941

.000

.121

.084

.118

1.438

. 043

a. Dependent Variable: students perception about learning
Table shows that independent variable s
Residuals Statisticsa
Minimum
Predicted Value
2.3404
Residual
-1.32239
Std. Predicted Value
-2.521
Std. Residual
-3.267

Maximum
4.5562
.98083
2.179
2.423

Mean
3.5289
.00000
.000
.000

a. Dependent Variable: students perception about learning
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Std. Deviation
.47141
.40034
1.000
.989

N
137
137
137
137
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All the assumptions required for regression analysis are met.
Conclusion
Central department of management has started semester system so that the quality of
education could be enhanced. Perception of atmosphere, students’ perception about teacher
performance and students’ academic self- perception about learning affects students’
perception about learning in central department of management. Analysis also showed that
there is a relation between the different factors of students’ perception about learning.
Faculties and the management as well as staff should focus on these factors for developing
and maintaining the quality of education. Regular research is to be done in this sector so
that timely update could be done.
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МОНТЕ КАРЛО СИМУЛАЦИЯ ЗА ИГРА С НУЛЕВА СУМА
Димитър Тодоров
Семо Кискинов
Бургаски свободен университет

MONTE CARLO SIMULATON FOR ZERO-SUM GAME
Dimitar Todorov
Semo Kiskinov
Burgas Free University
Abstract: Decision making is a major part of the management process and boils down to
choosing the best strategy. In contemporary strategic thinking exists the idea of looking at
business as a game in which any action by a player causes reactions in the rest of the
players. Practical application of Game Theory in various economic models gives new
solutions to a great field of problems in modern life. This calls for an attempt of software
implementation of some of the methods.
Key words: Monte Carlo simulation; zero-sum game; R; stochastic methods in AI
Методи Монте Карло
Монте Карло методите, познати също и като Монте Карло експерименти, (МК
методи/симулаци) са широк набор от изчислителни алгоритми, които разчитат на
повторяеми произволни извадки за получаването на числови резултати [3]. Основната им идея е да се използват случайни стойности за решаване на проблеми, които са
детерминистични по своята същност.
МК методите се разделят на 3 основни дяла: оптимизация, числово интегриране
и генериране на извадка от вероятностно разпределение.
Преди тяхното създаване са се използвали симулации на предварително известни детерминистични проблеми и се е използвала статистическа извадка за прогнозиране на несигурността в симулацията. МК симулациите обръщат този процес, използвайки вероятности за решаването на детерминистични проблеми.
За първи път подобни методи са използвани от Енрико Ферми при изучаването
на разпадането на неутроните но не е публикувал своите разработки. По-късно по
време на работата си по проекта „Манхатън“ Станислав Улам използва този подход
създавайки Монте Карло Марковска Верига. Малко след това, виждайки резултатите
на Улам, Джон фон Нойман програмира ЕНИАК да извършва МК симулации. Тъй
като работата на учените по проекта „Манхатън“ е била секретна, те не са можели
свободно да споделят своите открития и подходи за решаването на сложните задачи
свързани с разпад на атомни ядра, затова и възникнала идеята да нарекат тези подходи Монте Карло, тъй като разчитат на случайни стойности подобно на игрите в
казината в Монте Карло.
В годините след войната използването на МК методи се популяризира и в други
области на науката, не само ядрена физика. С помощта на МК симулации започват да
се решават проблеми в областта на икономиката, теория на сигналите, молекулярна
химия, биология, математика, икономика, изкуствен интелект.
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МК методите разчитат на генерирането на достатъчно на брой случайни числа в
даден интервал, като по този начин дават на използващия ги извадка, с чиято помощ
да се определи резултата от даден детерминистичен процес. Удобни са за използване
в компютъризирани симулации тъй като процеса по създаване на извадката е прост,
от изчислителна гледна точка, и при правилно зададени параметри дава достатъчно
точни резултати.
Сами по себе си МК симулациите са мощен инструмент за създаване на приближения на стохастичен модел, но не са достатъчни за пълен анализ. Те са по-скоро
допълнителен метод за улесняване на процеса по създаване на точни модели. Пример
за такива употреби в изкуствения интелект са „Гибс извадки“ (представител на алгоритмите клас Марковска Верига Монте Карло).
Нека си представим, че сме лекар който трябва да постави диагноза за рак, на
базата на вътрешни ефекти от развитието на рака и външни симптоми на тези ефекти.
Външните симптоми често са лесни и/или по-евтини за наблюдение. Вътрешните
ефекти пък могат да са сравнително по-скъпи и/или трудни за наблюдение. Би било
полезно да можем да наблюдаваме външните симптоми и да направим заключения от
тях за да определим вероятността за наличие на вътрешните ефекти. Можем да съберем наблюдения от пациенти с различни симптоми при които категорично е диагностициран рак и на базата на тези симптоми да построим модел на връзките между
симптомите и заболяването. По този начин можем да изградим модел, който да работи с ограничено количество данни. За простота можем да представим променливите
като насочен ацикличен граф, показващ причинната връзка между елементите.
Използвайки теорема на Бейс можем да изчислим вероятността за дадено вътрешно
състояние на базата на външни симптоми. Така построената структура можем да
превърнем в марковска верига, понеже стойността на всеки елемент зависи от стойностите на неговите родителски елементи. С помощта на МК симулация можем да
извлечем стойности за елементите, върху които нямаме директни наблюдения и да
получим вероятност те да са истина отговаряща на емпиричните данни. За целта задаваме произволни стойности на всички неемпирични елементи на графа и фиксирана стойност на елементите с директни наблюдения. След голям набор от итерации за
всеки елемент без директни наблюдения изчисляваме вероятността за неговата
стойност при условие текущите стойности в неговата марковска верига. Задаваме нова стойност изчислена от стойностите на вероятностите; събираме стойността на
вероятностите и на зададената стойност на елемента. В края на този процес пропорцията итерации в които на елемента е зададена определена стойност приближава истинската вероятност за този елемент; средните вероятности за всяка стойност на елемента също са добро приближение на истинската стойност на вероятността на всяка
стойност на елемента. Тази средна стойност също така се достига много по бързо.[1]
R език за програмиране
R е съвременната имплементация на статистическия програмен език S [4].
Eзикът S e създаден от Джон Чембърс през 1976, когато той е работил за Бел Лабс.
Въпреки наличието на съществени разлики между двата езика, голяма част от кодът,
писан на S, може да бъде изпълнен като код на R. Авторите му реализират също така
и лексикографското затваряне (или още „функционално затваряне“), вдъхновени от
езика Scheme. Scheme представлява един от двата основни диалекта на Lisp.
Езикът R следва минималистичния подход, който е заложен при реализацията
на S: да има малко ядро с възможност за разширяване посредством пакети. Целта е да
не се ограничават потребителите, а вместо това да се позволи повече гъвкавост за
прилагането на езика в различни области. Основната част от имплементацията на R е
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написана на C, Fortran и R. R е интерпретируем език, като кодът му се въвежда с помощта на командна конзола.
Създатели на езика R са Рос Ихака и Робърт Джентълмен от Университета
Оукланд, Нова Зеландия. Името на програмния език e от една страна първата буква
от имената на създателите му, а от друга – заигравка с името на езика S. Проектът за
разработването на езика R е започнал през 1992г. Първата версия е свободно достъпна от 1995 г, а първата стабилна бета версия – от 2000г.
Защо да използваме R
R е свободно достъпен софтуер в съответствие с лиценза GNU General Public
License. Това означава, че е възможно да се изследва сорс-кода с цел да се разбере,
какво точно се случва в съответни ситуации. Освен това се позволява употребата на
кода с каквато и да е цел, което включва разпространението както на модифицирани
така и на немодифцирани версии.
Езикът R е портируем и може да се използва на различни операционни системи.
Езикът R, заедно с библиотеките си, предоставя широко разнообразие от статистически и графични методи като линейно и нелинейно моделиране, класически методи за тестване в статистката, анализ на времеви редове, класификация, клъстеризация
и други.
R може лесно да се разиширява с допълнитени функционалности и общността
на R активно допринася за това, предоставяйки пакети за функционалности в специфични области на изследване. Много както от стандартните така и от предоставените
от потребители функции са писани на R, което улеснява потребителите да разберат
изборите, направени при имплементирането им.
Възможно е интегрирането на код написан на други езици за програмиране в
код на R. Например при решаването на тежки изчислитени задачи може да се използва отчасти код на С, С++, и Fortran, като бъде линкнат и извикан по време на изпълнение. Освен това е възможно R обекти да бъдат директно манипулирани от код
на C, C++, Java, .NET и Python.
Като наследство от S, езикът R има по-силно изразени черти на обектно-ориентиран език в сравнение с повечето статистически езици за изчисления.
Силна черта на R е създаването и визуализирането на статични графики, включително с математически символи. Създаването динамични и интерактивни графики
също е възможно с помощта на допълнителни пакети.
R притежава свой собствен формат за документация, нарече Rd. Той е подобен
на LaTeX и се използва за предоставяне на подробна документация както онлайн така
и в печатна форма.
Повечето хора могат да работят с поне един софтуер за електронни таблици
като например MS Excel. Потребителският интерфейс прави работата там по-интуитивна от колкото с програмният език R. Също така е възможно да се направи донякъде анализ на малък набор от предварително изчистени данни. Въпреки това преди да
се започне анализ с електронни таблици е добре да се има предвид следното:
o Ако анализ е започнат посредством R, то той може лесно в последствие да
бъде разширен в по-задълбочен и по-сложен.
o Пресъздаване на анализа с нови данни може да бъде скучно и да отнеме много време, а с R може просто да се зареди ново множество от данни и да изпълнят скриптовете отново.
o Споделянето на подхода за решение няма да е много лесно – с R можете да
споделите кода с решението.
o Лоша производителност – R е по-бърз.
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Съществуват и други статистически софтуерни продукти, като SAS, Stata и
SPSS, но те не предлагат същата гъвкавост. При тях се залага на алгоритми, които са
имплементирани по начин, който програмистите са решили за подходящ за всяко
възможно приложение. Това може да ограничи потребителите в подхода за решаване
на дадена задача.
R може да използва различни източници на данни като например:
o Електронни таблици,
o Други статистически софтуерни продукти,
o Файлове в различни формати.
В някои случай ще е необходимо инсталиране на допълнителен пакет преди
това. Допълнените пакети превръщат R в много по-мощен инструмент за анализиране на данни от Excel например. Освен това R документира стъпките от анализа на
данните, което предоставя възможност за лесно коригиране, репродуциране и преработване.
Езикът R е лесен за изучаване. Една от причините за интересът към него през
последните години е наличието на голяма и растяща общност. Популярността на R
през януари 2018 го подрежда на ранг 13 според индекса TIOBE, който взема под
внимание резултатите от най-използваните търсачки в уеб пространството. Това означава също така, че е сравнително лесно да се намери помощ онлайн, като например
на сайта на Stack-overflow (http://stackoverflow.com/).
Приложения на Монте Карло методи в изкуствения интелект
В грубо обобщение на задачите решавани в изкуствения интелект можем да кажем, че те най-чест се свеждат до задача за търсене. Обикновено пред системите базирани на изкуствен интелект стои въпроса “коя е най-добрата стратегия за постигане
на целта”. В много от задачите е възможно да се генерират предварително всички
възможни ходове и изследвайки ги да се избере стратегията, която носи най-добро
решение. В по-сложните задачи обаче броят на възможните стъпки може да достигне
такъв брой, че да е непрактично да се оценяват всички ходове и комбинации между
тях. В такива случаи учените и инженерите, които създават интелигентната система
трябва да изберат подходяща стратегия за вземане на решение, която не зависи от
пълното изчерпване на всички възможни решения.[2]
Такива задачи например са походовите игри, при които е възможно да се построи дърво на решенията и да се намери най-оптималния път в него при всеки ход.
По принцип МК симулациите се нуждаят от следното:
1. Възможността да се опише поведението на системата с помощта на императивен програмен език или свързани графични блокове;
2. Генератор на случайни числа;
3. Статистически инструменти за събиране и анализ на резултатите;
4. Инструменти за визуализация/анимация.
Примерна реализация на МК симулация на R за игра на морски шах
Игра на хиксчета и нулички. Това е игра, която се играе на поле 3х3, в което
всеки от играчите поставя Х или О. Целта на играта е да се подредят 3 еднакви символа в ред, колона или диагонал. Тъй като всеки от играчите вижда цялото поле и
ходовете на своя опонент, тази игра е от тип с нулева сума и пълна информация.
Компютрите играещи такива игри, особено тази, обикновено използват търсене в
дърво от резултати, което представлява всички възможни ходове след текущия. За
оценка на отделните ходове, най-често се използва алгоритъма minimax. По-долу е
представен алгоритъма, реализиран на R:
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минимакс
minimax <- function(games, player) {
free <- which(games == 0)
if(length(free) == 1) {
games[free] <- player
return(list(move = free, U = winner(games, player)))
}
poss.results <- rep(0, 9)
for(i in free) {
game <- games
game[i] <- player
poss.results[i] <- winner(game, player)
}
mm <- ifelse(player == -1, "which.min", "which.max")
if(any(poss.results == (player*10))) {
move <- do.call(mm, list(poss.results))
return(list(move = move, U = poss.results[move]))
}
for(i in free) {
game <- games
game[i] <- player
poss.results[i] <- minimax(game, -player)$U
}
random <- runif(9, 0, 0.1)
poss.results[-free] <- 100 * -player
poss.results <- poss.results + (player * random)
move <- do.call(mm, list(poss.results))
return(list(move = move, U = poss.results[move]))
}
Същността на този алгоритъм е да мине по дървото на репенията и да даде
оценка на всяка стъпка, като в края на претърсването се избира ход, чиято оценка е
най-висока.
Друга възможност за изследване на дървото на решенията е Монте Карло
симулация. По-долу е представен примерен код за такава симулация
getRandomMove <- function(games){
free <- which(games == 0)
if (length(free) == 0 ) {
return(0)
}else{
return( floor( runif(n = 1, min = 1, max = length(free) + 1) ) )
}
}
monteCarlo <- function(games, player, NoS){
free <- which(games == 0)
if(length(free) == 1) {
games[free] <- player
return(list(move = free, U = winner(games, player)))
}
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#set wincount
poss.results <- rep(0, 9)
for (s in NoS) {
simplayer <- player
simboard <- games
firstmove <- 0
while( (winmark <- winner(simboard, simplayer)) == 0 ) {
pos = getRandomMove(simboard)
if( firstmove == 0 ){
firstmove <- pos
}
simboard[pos] <- simplayer
simplayer <- -simplayer
}
if (winmark != 0 ) {
if (winmark == (player*10)) {
poss.results[firstmove] <- poss.results[firstmove] + abs(winmark)
}else{
poss.results[firstmove] <- poss.results[firstmove] - abs(winmark)
}
}
}
#update&check wincount
# now find the most common winning move
candidate <- rep(0, 1)
candidatecount = 0
maxwins <- max(poss.results)
for (i in poss.results) {
if(i == maxwins){
candidatecount <- candidatecount + 1
candidate[candidatecount] <- i
}
}
move <- floor( runif(n = 1, min = 1, max = candidatecount + 1) )
return(list(move = move, U = poss.results[move]))
}
Литература:
1. Talithia Williams, Learning Statistics: Concepts and Applications in R, The Teaching
Company, 2017.
2. Judea Pearl, Evidential Reasoning Using Stochastic Simulation of Causal Models,
Artificial Intelligence 32, Elsevier Science Publishers, 1987, 245-257.
3. Robert C., G. Casela, Monte Carlo Statistical Methods, Springer, 2nd edition, 2005
4. https://cran.r-project.org
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КРИПТОВАЛУТИ – ПАРИ НА БЪДЕЩЕТО
Мария Здравкова Янева
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов

CRYPTOCURRENCY - MONEY FOR THE FUTURE
Mariya Zdravkova Yaneva
Парите са универсален инструмент за стокова размяна и са едни от най-дискутираните обществени феномени. Съвременната икономика е парична икономика. В
условията на динамична среда, иновации и разпространено използване на интернет
услугите, все по-голяма популярност набират дигиталните пари т.нар. криптовалути.
Това превръща темата за криптовалутите в една от най-актуалните и дискутирани
теми на XXI век. Към моментът съществуват множество криптовалути стремящи се
да се интегрират и утвърдят на национално и международно ниво. Във връзка с това,
обект на настоящата разработка са криптовалутите, а основната цел е дифинирането
им като пари на бъдещето проследявайки еволюционния им път и същностните им
характеристики.
В условията на динамично развиваща се икономика криптовалутите са ново поколение средства на глобалния световен пазар. Тяхната цел е удовлетворяване на растящите потребности на икономическите агенти за осъществяване на покупко-продажбите на международно и национално ниво. Вглеждайки се назад във времето, откриваме дългия еволюционен път на средствата за размяна и търговия от натурално до
парично и валутно обръщение. През различните исторически периоди парите са изменяли своята структура и форма с цел да задоволяват потребностите на индивидите
от стоки и услуги.
Разглеждайки хипотетично криптовалутите като пари на бъдещето, трябва да
посочим, че съвременните пари са еволюционен етап за хомосапиенса, преминал през
парите като стокови и нестокови, като парични знаци и като съвременни пари. В исторически план хората приемат благородните метали, златото и среброто като стока,
отговаряща на изисквания за пари. Историята познава размяната в натура – стока срещу стока, при което едната стоката не е еквивалент на другата. В по-късен етап се
появяват медни монети, последвани от изработените от благородни метали.
Еволюционното развитие на човека, урбанизацията и електрониката, новите
технолигии, разплащането по електронен път създават условия на глобалния валутен
пазар да навлязат идеи за криптовалути. Истинска трансформация на паричната система ще настъпи, когато навлизащите криптовалути се утвърдят като пари на бъдещето. Важно е да се отбележи, че днес, във века на технологиите, в обръщение навлизат електронни пари, които са лесно преносими, гарантират сигурност и анонимност.
Възможно е разплащането чрез интернет услуги да е алтернатива и път за използване
на дигитални валути или криптовалути. В тази връзка осъществените транзакции са
без посредничество и контрол на банките, защото при криптовалутите контролът е
децентрализиран и не съществуват възможности за изземване. Логично е, че дигиталните валути, когато станат действащи валути, не само ще променят паричните системи, но ще откриват нови хоризонти за парично обръщение и продажби на световния
пазар. Живеем интензивно, във век на иновации и уникални технически открития,
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срещи с нови и непознати видове от животинския свят, а защо не и на ново парично
обръщение. Дали криптовалутите ще станат пари на бъдещето, е като Хамлетовия
въпрос „Да бъдеш или да не бъдеш?“. Времето ще покаже. Днес, от гледна точка на
пазарната капитализация, можем да подредим действащите криптовалути така:
Bitcoin, Ripple, Litecoin, Peercoin, Auroracoin и др. Въпреки бързото развитие на човечеството в сферата на икономиката, политиката, информационните технологии е
трудно да се прогнозира бъдещето на криптовалутната система.
Бъдещото утре за криптовалутите ще покаже дали ще се утвърдят като основни
средства за размяна. Възможно е сега да се основават на блокчейн технология за отчетност на транзакции и осъществяване на контрол върху създаваните нови единици.
Може да се посочи, че криптовалутата е вид цифрова валута, а първата децентрализирана известна криптовалута е Bitcoin през 2009 година. Основната техническа система за криптовалута е създадена от лице с псевдоним Сатоши Накамото, използвал
SHA-256 криптографска хеш-функция за функция „доказателство-за-работа“. По исторически данни, през октомври 2011 година е пуснат Litecoin, успешна криптовалута, използваща „скрипт“ като хеш-функция вместо SHA-256. Възможно е да възникнат и други криптовалути като Пиъркойн (Peercoin), която използва функция –
хибрид, между „доказателство-за-работа“ и „доказателство-за-дял“.
По статистически данни след март 2015 година са създадени множество криптовалути по подобие на първата. Важно е да се отбележи, че криптовалутите са алтернативни валути и по тази причина са трудно възприемани. Възможно е, развитието на
финансовите иновации да води до създаването на криптовалути като Монеро,
Ethereum, Dash и NXT, които са „второ поколение“ криптовалути с по-усъвършенствани опции (прикрити адреси, договори, странични вериги и активи). В исторически
план криптовалутата Монеро е с отворен код на база „Crypto Note” и означава „монета“.[11] Характеризира се с децентрализирано ръководство, с поверителност, сигурност и мигновени транзакции.
Популярността на криптовалутите е предизвикателство за централните банки, за
влиянието им върху икономиката и доверието във фиатните пари. Световната банка с
взаимодействието на международните валутни системи и националните правителства
регулира движението и доставката на валути, чрез банкови регистри и печатане на
фиатни пари, но те не са в състояние да произвеждат криптовалута. Когато навлизаме
в сферата на криптовалутирането, използваният термин „криптовалути“ е поради
„хеш“ функциите, използвани при генериране на валутата. Криптовалутите подобно
на действащите парични сиситеми са средство за размяна, но особеното е децентрализираната пиър-то-пиър мрежа и проекциите на криптографията, при което ролята
на централните банки или финансови институции при транзакции не са необходими.
Предимствата на криптовалутите са свързани с децентрализирана мрежа за размяна на транзакциите, с мигновенния и необратим трансфер през Интернет без посредник, премахване на двойното харчене, стабилност и сигурност на кода и мрежата
срещу фалшифициране, ограничено предлагане, информация за транзакциите в публичен регистър, сходен със счетоводна книга. Важно е да се отбележи като положително, че се поддържа от независими лица (копачи), които чрез компютърни програми завеждат транзакциите към счетоводната книга, която съдържа транзакции от създаването до настоящия момент. В тази връзка може да се отбележи, че счетоводната
книга е блок верига и към нея се привързват непрекъснато нови блок вериги със собствени транзакции. Криптовалутите имат и своите негативи, свързани с трудното възприемане от масовия човек, поради липсата на материален допир до паричния копюр;
отрицателното отношение на централните банки поради факта, че те губят контрол
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върху новата валута; разпространяващите се мнения за несигурност и липса на доверие към криптовалутите.
Криптовалутите са мозъчен експеримент на вечно търсещия човешки разум, на
неговите стремежи непрекъснато да увеличава своето богатство, но не трябва и за
миг да се забравя, че паричният ресурс може не само да нараства, но и да намалява.
Възможно е като нов финансов инструмент криптовалутата все още да не е познаваема, но това не означава да бъде игнорирана. Когато искаме да се занимаваме с
инвестиране в сферата на криптовалутите, трябва да приемем, че навлизаме в една
неизвестна финансова, търговска и икономическа среда. Гореизложеното е основание
да се отбележи, че в условия, когато традиционни познания няма, всеки сам си проправя път към глобалния криптопазар. Да се инвестира в нова парична единица никога не е късно, но трябва да се придържаме към познатите правила на действащия в
момента паричен пазар, да се внимава при инвестиране, да не се продава, когато цената пада, а да се купува, да не се влага твърде много и да се запазва спокойствие и
огромно търпение.
В условията на динамично развиваща се икономика криптовалутите са пари на
бъдещето. Възможно е - пари, но без познатите парични знаци. Да не се забравя, че
човек, докато живее и докато човечеството обитава планетата Земя, винаги има избор. Въз основа литературния обзор може да се обобщи, че възможностите предоставени от криптоикономиката са неограничени и лесно достъпни за икономическите
агенти. В тази връзка влизането на криптопазара се свързва със закупуване на валути
през борса, която ползволява обмяната на долари или евро в криптовалути, или да се
копаят валути, а може и да се открие познат, който има такава валута и е склонен да
се раздели с част от нея срещу пари на ръка. [2]
Развитието на криптовалутите се свързва със събитията във Венецуела. Важно е
да се отбележи, че венецуелското правителство в кризисен момент се обръща към
криптовалутата по повод икономическа изолация, наложена от САЩ и изострените
взаимоотношения между президентите на двете страни – Николас Мадуро и Доналд
Тръмп. Венецуела пуска в предварителна продажба криптовалутата си „петро“, след
като президента Николас Мадуро обявява план за създаване на собствена криптовалута в началото на декември 2017 година. Преминаването към криптовалута е начин
за справяне с финансовата блокада от страна на финансови и икономически органи
на американския президент Тръмп, които задълбочават икономическата криза в страната.
По статистически данни в началото на януари 2018 година президента Мадуро
нарежда да започне издаване на 100 млн. единици от националната криптовалута и на
20 февруари 2018 година започва предварителна продажба на виртуалната валута
„петро“. За събитието вицепремиера Ел Айсами посочва, че „Венецуела става първа
страна, която пуска в продажба своя криптовалута, обезпечена със собствени резерви
и природни богатства“. Този икономически акт ще се обезпечи със запаси от природни ресурси като злато, газ, петрол и диаманти. Същевременно се очаква да се привлекат инвестиции от Катар, Турция, държави от Средния Изток, както и европейски
държави. Първоначално венецуелското „петро“ няма да се разменя за венецуелски
боливари. Всъщност успехът за излизане от финансовата криза чрез венецуелската
криптовалута „петро“ не е съвсем ясен. Въведената криптовалута е факт, а начинанието е изключително смело.
Съвсем естествено е новата криптовалута „петро“ да създаде опозиционно недоволство, което открито да обявяви паричната единица за незаконна. Всъщност
местното население се съмнява, че това действие ще подпомогне икономиката на
Венецуела. Политическите сили смятат, че загубата на Венецуела е печалба за ОПЕК
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(Организация на страните износителки на петрол). Възможно е виртуалните криптовалути да привличат и нетрадиционни кредитори от Русия и Китай, от които в страната да навлязат нови свежи пари.
Важно е да се отбележи, че политическите и финансови групировки на
Венецуела са разединени. При наличието на хиперинфлация страната се изправя
пред крах, производството на петрол намалява и ако това спадане продължава, вероятността Венецуела да не е в състояние да плаща своите дългове се увеличава.
Съществува и мнение, че криптовалутата „петро“ е „отлична идея“, която може да
обедини страни и правителства, които имат проблеми с американски санкции и с
факта, че американския долар е световна резервна валута. Важно е да се отбележи, че
венецуелската криптовалута „петро“ може да се придобива от физически и юридически лица, както и че няма законова бариера те да не са венецуелски граждани, а също така че няма ограничения за националността на купувачите. При изказванията на
президента Мадуро от пуснатите общо 100 млн. единици, 82,4 млн. единици ще
бъдат достъпни за инвеститори. Цената на един венецуелски „петро“ ще се приравнява на 60 долара, толкова, колкото струва в момента един барел венецуелски петрол.
Венецуелският икономист Луис Енрике е в подкрепа на криптовалутата „петро“
и я определя като интересно явление, при което всеки човек, независимо от територията, може да придобива „петро“ срещу конвертируема валута и така заобикаля финансовите санкции и финансовата блокада на Венецуела. Същевременно „петро“
придобива широк спектър от възможности, защото може да се използва за разплащане на стоки и услуги, включително данъци, такси и мита на територията на страната,
а също и да се обменя срещу налични пари в обръщение. Логично е обменният курс
да се определя от обема на операциите, осъществени в обменните пунктове, които
притежават лиценз от властите за дейността си. Във връзка с това песимистично
настроените икономически кръгове определят тези планове като „димна завеса“ и
подчертават, че криптовалутата „петро“ няма да изведе венецуелската икономика от
хиперинфлацията и финансовите санкции. В такава насока е информацията, че Русия
обмисля пускане на дигитална версия на рублата, която да използва виртуалността на
криптовалутите, за да заобиколи санкциите, наложени й от Запада.
Възможно е в съвременния свят дигиталната криптовалута да се възприема като
алтернативна валута. Важно е да се отбележи, че и в Пуерто Рико след унищижителния ураган от септември 2017 година с нежно име „Мария“, страната се възстановява. Логично е, островът е пометен от урагана и се нуждае от взаимопомощ за възстановяване на инфраструктурата. Страната и преди бедствието не е в добро икономическо и финансово състояние, което мотивира пуерториканските жители да приемат
чуждестранни предприемачи на криптовалути, които искат да помогнат за възстановяване на Пуерто Рико и да превърнат страната в „крипторай“, в първата страна с
икономика, движена от дигиталните пари. В този „крипторай“ много от данъците отпадат, населението на „крипторая“ автоматично се освобождава от федералния
индивидуален подоходен данък и данъка върху прираста на капитала, данъкът върху
бизнеса се плаща при много изгодни условия и се запазва американското гражданство.[8]
Притежателите на криптовалута се надяват да покажат на света функциониране
на град на бъдещето, като използват блокчейн технология, която служи за транзакции
успоредно с развитието на нова дигитална валута. Изборът за Пуерто Рико като
криптовалутен рай е свързан с използването на природната и икономическа криза,
което води до насилствено преустройство на обществото. Всъщност криптовалутите
не са само пари за икономическо възстановяване, а средства за бъдещо разплащане.
Изхождайки от фактите в преходния период, когато потенциалът на криптовалутите
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и блокчейн технологията не е добре проучен, трябва внимателно да се подхожда към
инициативи като в Пуерто Рико.
Статистическите данни, макар и оскъдни, разкриват, че забогатяването от криптовалути е по време на бума на пазара за дигитални пари. Виртуалните пари са
навсякъде, те са технологичен продукт и пазарната капитализация на активно използваните 600 криптовалути расте, за което Световната финансова общност трябва
да вземе решение. Всичко това може да обобщи, че криптовалутите са универсално
разплащателно средство и в далечно бъдеще могат да са конкурент на общовъзприетата финансова система.
Настоящата разработка е основание криптовалутите да се определят като пари
на бъдещето. В заключение следва да направят следните изводи – парите преминават
през дълъг еволюционен път. Въз основа изложения литературен обзор считам, че
криптовалутите са неизменна част от еволуцията на паричната система. С развитието
на интернет услугите криптовалутите увеличават своята популярност и разширяват
приложението си. Навлизането на криптовалутите в реалната финансова икономика е
индикатор на бързото им адаптиране в света на парите. Промените в икономическата
бизнес среда води до търсене на нови приходоизточници с цел удовлетворяване
потребностите на икономическите агенти от стоки и услуги. В условията на бързо
развиваща се, динамична бизнес среда, свързана с технологичен прогрес, и иновации
криптовалутите са една възможност за увеличаване на финансовия капитал с цел
осигуряване на повече и по-достъпни финансови блага за индивидите.
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DOMESTIC WASTE TREATMENT
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Abstract: Domestic waste is an environmental problem but also a solution. If handled
properly can save harmful emissions, ground pollution and finances. The amount of waste
is growing faster than the world’s population, which in the long runs leads to negative
impacts on the environment. The report outlines modern methods for solving the problem
used by some European countries.
Key words: waste, EfW (energy from waste), recycling, smart solutions, biomass,
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Въведение
През 2025 г. се очакват 2.2 милиарда тона отпадъци по цял свят. По този начин
глобалното количество отпадъци расте по-бързо от световното население, което в
дългосрочен план води до отрицателни въздействия върху околната среда. Чрез
прекратяване на депонирането те обаче могат значително да бъдат намалени. Освен
това естествените ресурси стават все по-ограничени и обратното – добивът на енергия и вторични суровини от отпадъците – все по-важно. Обратното добиване на материали и енергия чрез термично и биологично третиране на отпадъците е съществена съставна част от модерното управление на отпадъците. Такава система се фокусира върху максималното използване на всички съдържащи се в отпадъците ресурси,
защитата на околната среда и на човешкото жизнено пространство.
I. Статистически данни за отпадъците в България
Направена е справка от Националният Статистически Институт за количеството
на събраните битови отпадъци на териториите на Република България и Община
Бургас. Събраните битови отпадъци се разделят на три основни категории:
1.1. Битови отпадъци предадени за депониране
1.2. Битови отпадъци предадени за предварително третиране – методите,
които се прилагат за предварително третиране на отпадъците могат да бъдат:
1.2.1. Отстраняване на опасните свойства на отпадъците чрез превръщане на
опасни компоненти в неопасни. Това може да се постигне чрез биологични, химични
и електрохимични реакции;

Използване на химични реакции за промяна на химичната структура на
опасните компоненти на отпадъците. Това може да промени свойствата на
отпадъците и да намали степента на опасност и следователно и риска за
околната среда;
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Превръщане на опасните компоненти на отпадъците в други вещества,
които въпреки че са опасни са по-податливи на последващо третиране с
помощта на други физични, химични или биологични методи;
Трансформиране на опасните отпадъци във форма, чрез която се цели предотвратяване или намаляване на разпространението им в околната среда;
Освобождаване на отпадъка от опасните компоненти чрез използване на
процеси, които избирателно задържат опасните компоненти на отпадъците;
Разделяне на компонентите на отпадъците на базата на физичните им
свойства;
Механично разделяне.

1.3. Битови отпадъци предадени за рециклиране
Количеството събрани битови отпадъци през 2016 година е показано на табл.1
Таблица 1
Общо
количество
(тон)

Депонирани
отпадъци
(тон)

Предварително
третирани
отпадъци (тон)

Рециклирани
отпадъци
(тон)

България

2.9˟106

1.38˟106

1.41˟106

0.08˟106

Община
Бургас

159˟103

54˟103

103˟103

2.2˟103

Съдържанието на отпадъците е съответно: пластмаса - 20.9%; хартия и картон –
20.5%; инертни материали – 16.9%; хранителни отпадъци – 14.7%; градински
отпадъци – 10,8%; стъкло – 6.9%; метал – 4.5%; текстил – 4%; дървени отпадъци –
0.5%; гума – 0.2%; кожа – 0.1%,
II. Рециклиране на отпадъците
В България се рециклират основно 4 вида отпадъци – стъклени, хартиени,
пластмасови и метални отпадъци
2.1. Процес на рециклиране на пластмаса
 В зависимост от примесите и характеристиките съществуват хиляди видове
пластмаса. В повечето случаи процесът, използван за рециклирането на
пластмаса, се нарича downcycling. Материалът се разгражда до основните
си елементи, след което към тях може да се добави първична суровина и да
се превърне в различен продукт. Това обаче влошава качеството на пластмасата, така че рано или късно се депонира. Така например от бутилки за вода
не могат пак да се направят бутилки. Новополученият материал се влага в
продукти като детски играчки, килими, имитации на дърво, части за автомобили и т.н.
 Селектират се пластмаси с различна твърдост и характеристики и се балират
заедно с пластмаси от същият вид. Рециклатор смила суровината и я изпира
за да се премахнат всички остатъчни материали и замърсявания. Добавя се
първична суровина, претопява се и се оформя на гранули, подходящи за
производството на нови продукти – ВиК тръби, чували за смет, термосвиваемо фолио и др.
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2.2. Процес на рециклиране на хартия
 Хартията може да се рециклира до 7 пъти в зависимост от качеството на
суровината. Хартия, съставена от по-дълги влакна, като офисната, може да
се рециклира повече пъти, докато такава с къси, като вестникарската, има
по-кратък цикъл.
 Хартията се претегля, измерва се съдържанието на влага и се сортира по
видове. В съоръжение, наречено хидропулпер, хартиената суровина не
смесва с отпадъчни води от производството на тишу. Отделят се примесите
от найлони, метал и други материали. Масата се изпомпва към приемен басейн, където замърсяванията допълнително се промиват. Изпомпва се към
вихров очистител, който отделя тежките отпадъци. Хартиената маса минава
през още едно пречистване през турбосепаратор, разрежда се с вода, поставя се на сито, оформя се хартиено платно и се дава посока на хартиените
влакна. Получената хартия се изсушава, навива се на рула и се нарязва.
2.3. Процес на рециклиране на стъкло
 Стъклените опаковки са сред най-природосъобразните и безвредни за човешкото здраве. При стъклото, за разлика от някои пластмаси, както и от
термичната хартия, не се отделя веществото бисфенол А (C15H16O2), което
създава риск от неврологични, туморни и хормонални нарушения, особено
при децата и бебетата. Освен това, ако е достатъчно добре сортирано, стъклото може да се рециклира вечно.
 В инсталацията за сортиране стъклените бутилки се натрошават, като предварително се изплакват. Трошките се смесват с пясък, оцветители и сода, а
обемът на стъклото достига до 80%. Сместа се разтопява при 1200÷1500 .
Разтопената и гореща стъкломаса се оформя в нови бутилки, буркани и др.
2.4. Процес на рециклиране на метал
 Най-често рециклираните метали са алуминий и стомана. За добиването на
500g алуминий се изразходват 7.5 kWh електроенергия, докато за преработването му – едва 4% от тази енергия. Рециклирането на стомана изразходва
40% от енергията необходима за добиването на първична суровина.
 Металът се сортира с магнитни сепаратори. Групира се, нарязва се и се пресова. Обезмаслява се, обеззаразява се и преминава през радиационен контрол. След това се оформя на блокове или листове. Претопяването се извършва по вида на метала и се пречиства най-често с електролиза
2.5. Получаване на компост от рециклирани био отпадъци
Процесът се разделя на три фази:
 Разграждане. Аеробните организми консумират кислород, като освобождават въглероден диоксид и произвеждат енергия, която повишава температурата на компостната купчина. Температурата достига 50÷60 . Продължителността на тази фаза е няколко седмици
 Превръщане. В този етап на процеса участват микроорганизми, които през
своя жизнен цикъл използват различни химични компоненти на биоразградимите отпадъци. Докато се хранят и размножават, те произвеждат енергия,
която повишава температурата на материала, докато техните хранителни източници се изчерпат. Продуктът от тази фаза е пресен компост
 Узряване. Това е финалният етап на процеса. Микробиологичната активност замира. Материалът се охлажда и предоставя идеална среда за земните
червеи, насекоми, ларви да довършат процеса. При производството на го293
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леми количества компост, постъпващи биоразградими материали найнапред се нарязват, след което се компостират в купчини. Полученият
материал се пресява, с цел отстраняване на по-едрите частици, които могат
да се върнат на купчината за доразграждане. Продуктът от тази фаза е узрял
компост.
III. Производство на енергия от отпадъци
Твърдите отпадъци са неизбежен продукт от човешката дейност. Поради недостига на пространство за депониране в световен мащаб и негативните ефекти върху
околната среда все повече държави разработват програми за оползотворяване на
твърдите отпадъци, като с най-голямо значение е потенциалът за производство на
електроенергия или ко-генерация посредством третиране на отпадъците чрез различни технологии и съоръжения.
Съществуват редица методи за производство на енергия от твърди отпадъци,
които се различават по технология, начин на изпълнение, капацитет, ефективност,
икономическа рентабилност и ефект върху околната среда. Основните методи се разделят на термични или термохимични (директно изгаряне, високотемпературно изгаряне или инсинерация, пиролиза, газификация, плазмени технологии, хидриране и
др.) и биологични.
3.1. Производство на топлинна и електро-енергия от твърди битови отпадъци
чрез изгаряне
Инсинерация (високотемпературно изгаряне) – инсинерацията е термичен процес, при който горимите компоненти (най-често предварително сепарирана горима
фракция) на даден поток твърди отпадъци се подлагат на термично окисление при
изключително високи температури (800÷1000 ) в специални съоръжения, наречени
инсинератори.
В резултат на процеса се отделя голямо количество топлина, която може да бъде
използвана за паропроизводство с цел генериране на електрическа енергия, за индустриални процеси или за топлоснабдяване. В допълнение към топлинната енергия,
продуктите от инсинерацията включват останала на дъното на инсинератора пепел
(дънна пепел), летлива пепел и димни газове, които съдържат голям брой регламентирани замърсители на атмосферния въздух.
Емисиите на химическите газове се очистват посредством скрубери, които
впръскват течност в газовия поток за неутрализиране на киселините. Платнени филтри и електростатични утаители очистват емисиите от частици. След това частиците
се смесват с дънната пепел и се изхвърлят периодично. Поради високата температура
(800÷1000 ), използвана за изгарянето на отпадъците, много от сложните химични
вещества се разпадат на по-прости, по-малко увреждащи съединения.
Пепелта може да съдържа високи концентрации на различни метали, които се
съдържат в първоначалния отпадък. Текстилните бои, печатарските мастила и керамиката съдържат металите олово и кадмий. Разделянето на отпадъците преди изгарянето може да реши част от проблема. Пепелта от централите за енергия от отпадъци
се изследва за химични вещества и метали, които биха могли да замърсят повърхностните и подпочвените води. Пепелта, която е безопасна, може да се използва
повторно – за ежедневно или окончателно запръстяване на сметища, за строителство
на пътища и за циментови блокове.
По отношение на ефективността на технологията, от един тон твърди отпадъци
чрез инсинерация могат да бъдат произведени приблизително 600÷900 kWh електро294
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енергия. Топлинната ефективност на метода е малко по-висока, като при инсинерация на един тон твърди отпадъци се произвежда приблизително 2 MWh пара, подходяща за топлоснабдяване. Инсинерацията на около 1000 тона отпадъци на ден е
достатъчна за производството на около 750 MWh електроенергия или повече от
2500 MWh топлинна енергия.
На фиг.1 е показана методиката на процеса за инсинерация. Инсталацията за
изгаряне на битови отпадъци е разделена на 5 основни сектора (таблица 2).

Фигура 1. Инсталация за изгаряне на битови отпадъци

Таблица 2
Получаване
и съхранение
на отпадъци
1. Разтоварваща зала

Изгаряне
и котел
4. Захранващ
бункер
5. Захранваща
линия

2. Бункер
за
отпадъци

3. Кран за
отпадъци

6. Скара за
изгаряне
7. Пет степенен парен
бойлер
8. Рециркулационен
въздух
9. Второ ниво
на рециркулация

Обработка
на димни
газове
10. Полу сух
реактор

Енергийно
оползотворяване

Обработка на
остатъците

14. Екстракционно- 18. Екстрактор
кондензана дънна
ционна турбина
пепел
11. Текстилен 15. Въздушно
19. Система за
филтър
охлаждан
пренос на
кондензатор
пепел от
бойлера
12. Индуциран 16. Трансформатор 20. Система за
вентилатор
пренос на
остатъци
13. Фабричен 17. Електропровод 21. Силоз за
комин
остатъци
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Отпадъците се доставят на място и се съхраняват в бункер. Разпределящ кран
смесва и подава отпадъците към захранващия бункер. След това се избутват от
захранващото устройство към скарата за изгаряне. Интегрирана система осигурява
оптимално изгаряне върху скарата. При завършване на изгарянето, останалата инертна пепел пада в дънния екстрактор за пепел, от където тя може да бъде изнесена до
бункер или склад за отделяне на металите. Газовете, отделени от отпадъците, се смесват с въздух и рециркулирани димни газове. Това осигурява пълно изгаряне и възможно най-ниски емисии на CO, NOx и VOC. Рециркулацията на димните газове
също увеличава енергоефективността на централата. Отделената енергия се използва
за загряване на пара, която се подава в турбинен генератор за произвеждане на електричество.
3.2. Производство на биогаз и електроенергия от био отпадъци
Биологичното третиране на твърдите отпадъци по аналогия на процесите в природата включва: аеробни процеси (с участие на кислород) – компостиране; анаеробни
процеси (в отсъствие на кислород) – биогазификация (анаеробна ферментация,
анаеробно разграждане, гниене). И при двата вида процеси се постига намаляване на
масата и обема на твърдите отпадъци, както и тяхната стабилизация от гледна точка
на спиране или ограничаване на по-нататъшното протичане на биохимични процеси.
При биологичното разграждане на твърдите отпадъци се получават и полезни целеви
продукти – компост или компост и биогаз, съдържащ метан (фиг. 2). Отделеният
биогаз при анаеробната биогазификация
може да се използва
директно като гориво,
за получаване на водна пара за консумация или на електроенергия. Постъпващият в инсталацията
органичен материал
(фиг.3) се обработва
до получаване на суспензия, която се отвежда за третиране в
зоната за анаеробно
разграждане. Първоначално така получеФигура 2. Методи за биологично третиране
ната суспензия при
механичната обработка постъпва в буферен резервоар, чиято роля е да смеси и хомогенизира материала. Буферният резервоар е оборудван с две бъркалки за изравняване
на пиковете в концентрацията и предотвратяване на утаяването.
Процесът на ферментация се осъществява в биореактор при мезофилен режим.
В резултат на това се получават биогаз и частично стабилизиран ферментационен
продукт.
Системата за биогаз събира и анализира биогаза и след пречистване и изсушаване го преобразува в електрическа и топлинна енергия в когенератори. Произведената електроенергия се подава към електроразпределителната мрежа, а топлинната се
използва за нуждите на процеса и от различните консуматори на площадката.
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Частично стабилизираният ферментационен продукт се хигиенизира чрез пастьоризация, след което се обезводнява, за да се подготви за последващия процес на
аеробно компостиране. Обезводненият продукт се смесва със структурен материал и
след хомогенизиране в декомпактор се зарежда в компостни клетки. Там се извършва
допълнително подгряване поради ниската биологична активност на входящия материал. Времетраенето на процеса на интензивно компостиране е три седмици. След
приключване на процеса компостът се подлага на фина обработка.
Поради специфичния състав на биоотпадъците фината обработка включва пресяване през барабанно сито и отделен сепарационен модул за отделяне на фината от
грубата фракция и примесите.

Фигура 3. Инсталация за компостиране на био отпадъци

Отработеният въздух от помещенията предварително се подгрява и се използва
за аерация в компостните клетки, след което се пречиства от амоняк в киселинен
скрубер. В резултат на това се получава амониев сулфат, който може да се използва
за наторяване в земеделието.
Заключение
Депонирането на отпадъци е метод, който не е приложим в настоящият момент.
Чрез по-добра преработка на отпадъците, като рециклирането, от тях могат да се извличат ресурси, които иначе биха били неизползвани. Като се предотврати депонирането се намалява вредният ефект върху околната среда и се стимулират процеси като
рециклиране, производство на топлинна енергия, електроенергия, биогорива и
компост.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ
В ОБЛАСТТА НА РАЗВИТИЕТО НА НОУ-ХАУ ЧРЕЗ
КОНСУЛТИРАНЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО
Виляна Янкова Русева
Бургаски свободен университет
Abstract: In this paper key phrases in the field of development of now-how are examined in
terms of usage in recent scientific publication. For the purpose of the research several online academic databases are used: Science Direct, Scopus, Scholar, and others. The
examined period is from the year of 2000 to present with focus on last decade. The terms
are used in two main directories: one oriented to the counseling of the business activity,
another one related to the training and motivation of the staff. Conclusions were made in
order to describe the need of above mentioned key words and the way it changed through
the years.
Key words: education, human resources, counseling, coaching, training, motivation,
Corporate social responsibility
I. Мотивация на изследването
Актуалността се обосновава и с факта, че за да се постигне нивото на устойчивост, което е доказано обвързано и с икономическата ефективност на туристическото
предприятие,трябва да се вземат новаторски решения от гледна точка на маркетингови, информационни, технологични, та дори и счетоводни и законови естества, непосредствено обвързани с безпосрният двигател в машината, туристическа индустрия
наречен човешки капитал и свързаните с него усъвършенстване и мотивация.
Икономическият растеж се обуславя изключително много с инвестирането в човешкия капитал както и в допълнителни специализирани консултантски решения и
съвети за бизнеса, разбира се в рамките на новото, в духа на нововъведенията или
т.нар ноу-хау.
II. Цел и постановка на изследването
Целта на настоящото изследване е да открие акцентите в научната продукция от
последните години, което от своя страна може да послужи като основа за бъдещи позадълбочени и по-тясно специализирани анализи. Задачи на изследването са да се
избере количествена мярка за обособяване на тези акценти, оценка на публикациите
според избраната мярка и анализ на получените резултати. Избраната мярка е брой
публикации, съдържащи определени термини от областта на консултирането на индустрията и обучението на кадрите и тяхната мотивираност за работа. Допълнителна
метрика е рейтинг на академични издания с насоченост с инвестиране в човешкия
капитал както и в допълнителни специализирани консултантски решения. За целите
на изследването, анализът беше разделен в две главни направления, по каквато методика са разделени източниците на информация, както и начинът на съждение на автора на този труд. Основоположните направления за анализиране на данните са именно
направление едно:консултиране, където ще подложим на търсене ключовите думи в
тази област: организационно консултиране (organizational counseling), в този смисъл
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подпомагане различните индивиди и групата като цяло да осъзнаят значението на
различните процеси – психологически и организационни, протичащи в системата, на
която са членове, и им създаде възможност за по-правилен избор да подпомогне
организацията да преодолее слабостите и проблемите си и да се доближи до съвършенството [1]., мениджмънт (management) • Бизнес консултиране [2] •Операционен
мениджмънт; •Управление на проекти; •Управление на промяната; •Управление на
човешките ресурси. • Корпоративна стратегия и организационно развитие на фирмата; •Финансови и административни системи; •Консултиране в областта на
информационните технологии • Business Consulting • Operational Management;
•Project management; • Managing change; •Human resource Management. • Corporate
strategy and organizational development of the company; • Financial and administrative
systems; • Consultancy in the field of information technology)
А за целите на туристическата индустрия ще разгледаме понятия като - План за
развитие на туризма (Tourism Development Plan)
Втората част на изследването засяга друго направление, в сферата на образованието на кадрите, като в основната теза залегнала в изследването тази за учене през
целия живот или т.нар „Lifelong learning” , където обучение и развитие е един от
основните функции на човешките ресурси[3] , • както и иновационните тренинг, •
менторинг • коучинг Buddying (наставничество) • Shadowing • Самообучение, (Self –
study) • Корпоративната социална отговорност(Corporate Social Responsibility). В
следващите таблици са систематизирани данните за период от 16 години (2000-2016)
и данни от 2017, за допълнително потвърждаване на откритите тенденции.
Таблица 1-4 отразяват данни от резултатите от търсенето на избраните термини
в базата данни Science Direct., където (1) и (2) се отнасят по направление „Консултиране“ и всички засягащи го термини, а (3) и (4), кореспондират на направление
„Образование” или по-конкретно квалификация и усъвършенстване на кадрите в
индустрията. Повечето от термините са красноречиво ясни, но терминът Корпоративна социална отговорност (Corporate social governance) има нужда от едно допълнително пояснение а именно че КСО е „…непрекъснат ангажимент на бизнеса да се държи
етично и да спомага за икономическото развитие, като подобрява качеството на живот на заетите и техните семейства, на местната общност и обществото като цяло”. [4]
Таблица 1
година Organizational Business
consulting
consulting

Operational
Management
consulting

Human
Information
resource
Technology
Management. Consulting

2017

2787

5252

2380

32 470

7828

2016

2427

4666

2035

27 725

6600

2015

2506

4695

1988

26 768

6658

2014

2236

4205

1811

23186

5980

2013

2001

3894

1637

20 813

5563

2012

1872

3669

1418

18 744

5124

2011

1654

3113

1136

15 765

4503

2010

1636

3238

1177

13 845

4551

2009

1446

3036

1119

13 365

4355
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2008

1591

3363

1197

12 866

4947

2007

1636

3328

1197

11 895

4680

2006

1402

2833

1020

11 049

4120

2005

1286

2611

921

9 664

3630

2004

1204

2344

857

8 391

2913

2003

1122

2214

826

8160

2657

2002

954

1975

693

6514

2385

2001

925

1854

603

6487

2070

2000

911

1726

606

5817

1883

Таблица 2
Tourism
Development
Plan

година

Corporate
strategy and
organizational
development of
the company;

Financial and
administrative
systems;

Project
management

2017

2595

7425

59 888

3816

2016

2303

6244

51 751

3328

2015

2393

6206

49 346

3149

2014

2106

5599

44 163

2570

2013

1714

4950

39 168

2232

2012

1632

4364

34 894

1988

2011

1344

3873

30 312

1665

2010

1289

3488

27 309

1384

2009

1203

3311

26 050

1342

2008

1365

2995

24 332

1466

2007

1317

2771

22 899

1318

2006

1212

2608

21 360

1249

2005

1112

2274

19 005

982

2004

1084

2169

16 778

753

2003

1057

2003

16 039

800

2002

885

1729

12 883

591

2001

842

1774

12 361

742

2000

871

1548

11 924

560
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Данните от горните две таблици свидетелстват за прогресивно увеличение на
изследванията по темата в последните 15 години. В сравнение с 2000 години, началото на века, към днешна дата можем да заявим , че цифрите се увеличават в зависимост от термина с около 400-700%. Най-обсъждани са понятията „Human resource
management” (32 470 за 2017), където през 2000 г. са били 5817 и „Project management”
(59 888 за 2017), където за 2000 г. са били 11 924
Таблица 3
година

lifelong
learning

Training

Mentoring

Coaching

Buddying

2017

2996

103028

2115

4304

22

2016

2709

89191

1824

3579

5

2015

3294

87215

1879

3503

11

2014

2820

78784

1574

3154

11

2013

2313

73262

1467

2740

6

2012

2160

67070

1314

2641

8

2011

1903

61903

1236

2431

2

2010

1885

56404

1172

2240

3

2006

1219

44870

779

1647

10

2005

1127

40945

766

1493

4

2004

1012

36065

654

1269

3

2003

960

33279

600

1315

-

2002

795

27957

520

1030

1

2001

758

27147

470

926

-

2000

666

26573

376

823

-

Таблица 4
година

Shadowing

Self-study

Corporate social
responsibility

Motivation of HR

2017

11175

133597

3661

1688

2016

9755

113453

3378

1346

2015

9516

111578

4009

1255

2014

8855

101794

3366

1144

2013

8430

94200

2620

1017

2012

7600

86310

2546

901

2011

7506

80365

1909

847
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2010

6755

73396

1690

693

2006

5402

59526

1344

531

2005

5040

53945

1162

528

2004

4565

47449

1015

475

2003

4346

44008

938

416

2002

3740

36430

875

382

2001

3699

36115

947

351

2000

3341

34135

806

312

Mendeley е програма за споделяне и менажиране на научни материали, създадена през август 2008 година. В следващите редове са изнесени резултатите от търсенето на гореспоменатите термини в областта на консултирането и обучението в индустрията. За целта на изследването е разгледан по-обобщен терми, а именно
„Consulting”, който само по себе си ангажиран понятието „Management Consulting”.
Актуални заглавия по темата са „The Boston consulting group” (Philip Evans,
2016), “The management consulting industry” (2014 IIMB Management Review R
Shrinivasan).
Под понятието „consulting” в Mendeley бяха открити 60 140 заглавия на
публикации.
Разгледани са и другите термини, засягащи темата, а именно:
Таблица 5
Mendeley organizationa
l consulting
450 867

Business
consulting
1,009,171

Operational
Human
Information
Management
resource
Technology
consulting Management. Consulting
4 491 440

11 057 557

6 991 872
Таблица 6

Mendeley

Corporate
strategy and
organizational
development of
the company;

Financial and
administrative
systems;

Project
management;

Tourism
Development
Plan

7 482 907

4,791,884

4,556,620

6,118,721

Прави впечатление,че по данни от този източник резултатите са милиони, което
е обнадеждаващо, т.е през всичките години има нужда и желание от публикации по
темата. Актуалността на темата не остарява през годините, а напротив усеща се осезаема необходимост от допълнителни новаторски мнения
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lifelong
learning

Training

Mentoring

Coaching

53 877

1 151 735

28 052

30 150

Shadowing

Self-study

Corporate social
responsibility

11 607

17 361 834

2 953 464

Таблица 7
Buddying

49
Таблица 8
Motivation
of HR
4 644 721

Що се отнася до данните по второто направление, както условно ги разделихме
още в началото, тук нещата стоят доста контрастно. Данните за Lifelong learning ,
training, Self-study, Corporate social governance и Motivation of HR, заемат челни позиции по публикации. Това не означава, че другите не са обект на академични изследвания, а по-скоро нови термини, които се налагат в последните години в областта на човешките ресурси, като терминът Buddying е изцяло новаторски е областта,
където най-ранните данни за публикация за от съвсем близката 2006 г.
По данни на Scopus статистиката за използването на термините стои по следния
начин:
Таблица 9
Business consulting
Operational management consulting
Human resource management
Information technology Consulting
Corporate strategy and organizational development of the
company
Financial and administrative systems;
Project management consulting
Tourism Development Plan

4036
13 299
23 812
29 998
78 070

Lifelong learning
Coaching
Mentoring
Corporate social responsibility
Motivation of HR
Buddying

5445
12 390
204
9180
68 694
0

69 502
14 568
19 450

Резултатите от Scopus потвърждават тенденциите за повече изследвания в
познати теми като мотивацията на човешките ресурси и консултантски услуги в
областта на финансите и администрацията и по-малко такива по отношение на туристическата индустрия, разглеждайки показателя “Tourist Development Plan”.
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IV. Заключение
В абсолютно всички изследвания на бази данни се наблюдава ръст на публикациите в областта на консултирането в индустрията, както и на обучение на кадрите,
които са живия организъм на компаниите. Консултантската индустрия е получила
малко академично внимание поради различни причини. Първо, това е силно фрагментирани с разнообразни консултантски фирми, отличавайки се от „големите три“ глобални стратегически консултантски фирми до голям брой индивидуални / независими консултанти. На второ място, индустрията не е била регулирана, за разлика от останалите – професионални фирми за услуги като счетоводство и право; малко внимание се отделя дори на създаването на професионални организации като консултантски асоциации. На трето място, освен разликите в размера и мащаба, съществува голямо разнообразие в позиционирането и диференциацията на различни консултантски фирми. Има фирми, които се фокусират върху разнообразие от въпроси на един и
същ пазар, като стратегическия консултант фирми, тъй като има фирми, които се
съсредоточават върху конкретни като информационните технологии (ИТ). И накрая,
липсата на обширни проучвания за консултантската индустрия може да бъде отдадени на естеството на услугите, които предлагат трудни за изучаване, измерване и
количествено определяне. Що се отнася до второто направление, а именно обучението, в последните години възникват нови течения в менторството на кадрите, в
това число с доста холистични препратки. Това разбира се е обект на изключително
задълбочено изследване, излизащо от границите на академичната литература,тъй
като ръководенето на хора в едно предприятие, както и тяхното усъвършенстване не
върви в установения ред. Нови иновационни подходи са обект на изследване и синтезиране.
Литература:
[1] Джонев, С., Димитров, П., „Организационно консултиране, мениджмънт, управление на човешките ресурси” Том I(2014), с 149-150
[2] Gross, A. C., & Poor, J. (2008). The Global Management Consulting Sector. Business
Economics, 43(4), 59–68. http://doi.org/10.2145/20080408
[3] http://www.managementstudyguide.com/training-development-hr-function.htm
[4] Holme R., Watts P., 2000. Corporate Social Responsibility: Making good business
sense. World Business Council for Sustainable Development. ISBN 2-94-024007-8,
стр.8
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СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЕРИФЕРИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
И ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ PV-ЦЕНТРАЛА
Хрусав Хрусафов, Радостин Димитров, Павел Белов, Момчил Димитров
Бургаски свободен университет

SPECIALIZED PERIPHERY FOR STORAGE AND PROCESSING
OF PV-CENTER DATA
Hrusav Hrusafov, Radostin Dimitrov, Pavel Belov, Momchil Dimitrov
Burgas Free University

Abstract: In this paper is presented a visualization system for data storage and processing
from a PV station. Sensors for measuring the surface temperature of the PV panels have
been selected. A system for data extraction and storage is additionally developed. The PV
panel’s performance is modeled in Matlab.
Key words: PV-System, Sensor, Matlab, Model.
Въведение
В наши дни PV-системите се използват все по-често като източник на енергия,
както за домакинствата, така и за големите производствени предприятия. Количеството електрическа енергия, получена от слънчевата радиация е екологична и всяка
година спестява тонове вредни емисии. В последните години интересът към добиването на екологично „чистата“ енергия от слънцето съществено нараства.

Фиг 1. Замесваща схема на фотоволтаична клетка

Количеството електрически ток, което може да бъде произведено от фотоволтаичната клетка може да се определи от следната зависимост:
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 G
G
 
I cell  I r     Tc  Tcr   
 1  I sc 
G
G
 r
 
  r 

Където:
 G и Gr са активната и референтна радиация;
 Tc и Tcr са модулната температура и референтната температура на модула.
Производителите принципно предоставят технически спецификации на PVмодулите за стандартни условия на тестване – слънчева радиация 1000 W/m2 и температура на клетката 25 0С. Тези стойности кореспондират респективно на Gr и Tcr.
Параметърът Isc е еквивалент на късо съединение в модула,  е температурният
коефициент на тока на късото съединение. Напрежението на PV-клетката и тока се
определят с помощта на следните уравнения:
(2)

Vcell    Tc  Tcr   Rs I  Vr

(3)
(4)

 G
G
 
I     Tc  Tcr   
 1  I sc 
 Gr
 
  Gr 

Коефициентът  отчита спада на напрежението на изхода на PV-клетката. Параметрите Ir и Vr са референтни стойности, отчетени от волт-амперната характеристика
на клетката.
PV-модулът се формира при последователното и паралелното свързване на
фотоволтаичните клетки. В такъв случай получените ток и напрежение могат да се
определят от зависимостите:
(5)

Vm  N scVcell

(6)

I m  N pc I cell

Където:

Vm – изходното напрежение;

Im – изходен ток;

Nsc и Npc – брой на последователно и паралелно свързаните PV – клетки.
I. Модел на периферия за визуализация на данни от учебна PV- централа
1.1. Избор на датчици за получаване на данни от повърхността на фотоволтаичните панели
За да се прецени какво количество електроенергия могат да произведат фотоволтаичните панели може да се използва система от сензори, контролер, записвач на
данни (дейталогер) и сървър, които заедно с помощта на подходящо избран софтуер
могат да дадат моментни и прогнозни стойности за произведената електроенергия,
както потенциалното количество вредни емисии, които се спестяват при производството ù.
Идеята е да се създаде лабораторна постановка, която да допълни вече изградената метеорологична станция Fronius в лаборатория N013 в БСУ и с помощта на коя306
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то ще може да се изследва влиянието на температурата при добива на електрическа
енергия.
За целта на изследването се използва развойна платка Ардуино за събиране на
информация от датчици и изпращането и към сървър с база от данни.
Датчиците измерват стойностите на температурата на околната среда, на лицевата част на панела и на гърба на панела. Използвани са два сензора за измерване на
температурата на панела – термосонда, базирана на технологията DALLAS DS18B20
(Фиг. 2, а) и безконтактен температурен измерител MLX90614 BBA(Фиг. 2, б).

А.

Б.

Фиг. 2. Сензори за измерване на температурата на панела: термосонда (A)
и температурен измерител (Б)

А.

Б.

Фиг. 2. Сензори за измерване на скоростта на вятъра (A) и на енергия и мощност (Б)

Тези два датчика, както и съществуващите в системата на метеорологичната
станция на БСУ – измерител на енергия и мощност (Фиг. 2, А) и анемометър (Фиг. 2, Б) се
управляват от микроконтролер Арудино мега 2560 (Фиг. 5).
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Фиг. 5. Платка Ардуино Мега

Микроконтролерът получава информацията от тези датчици, превръща я в
използваема бинарна такава и я праща към дейталогера. Това става с помощта на
Ethernet shield module 2 for Arduino Фиг. (5).
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1.2. Разработка на комплексна система за извличане и запис на данни от
датчиците
На Фиг. 6 е представена комплексната разработка за извличане и запис на данни
от датчиците.

Фиг. 6. Блок-схема на алгоритъм за визуализация на данни, постъпващи от платка Arduino

Данните се съхраняват в дейталогера докато не се активира програмата за
прехвърляне на информацията от него към сървъра, която има предварително зададен
интервал от време за работа.
1.3. Разработка на модел в среда Matlab за прогнозиране на количеството
произведена електроенергия
След като информация постъпи в сървъра, тя се визуализира с помощта на
Grafana (удобен софтуер за визуализация на данни). След това се изпраща към създаден предварително модел в среда Matlab, който се използва за прогнозиране на количеството произведена електроенергия на база получената информация.
Моделът е показан на Фиг. 7.

Фиг. 7. Модел в среда Matlab за прогнозиране на количеството произведена енергия
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Моделът симулира работата на фотоволтаичната система в зависимост от предварително зададени температури на панелите.
На Фиг. 8 са показани получените резултати при тест на модела.

Фиг. 8. Волт-амперни характеристики на един и осем
последователно свързани фотоволтаични панела

Изводи
В настоящата разработка е представена система за визуализация на данни от
енергиен учебен комплекс. Предимство на системата са допълнително монтираните
датчици за измерване температурата на повърхността на фотоволтаичните панели
като фактор, оказващ влияние на тяхната производителност.
Създадена и е система, която представя данни в графичен вид. Разработен е
удобен модел в среда Мatlab за прогнозиране на произвежданата от централата
електроенергия на база обработка на получените за даден период данни.
Използвана литература
[1]. Изследване влиянието на някои фактори върху изходната мощност на PV модул –
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2008, том 47, серия 3.1
[2]. Изследване температурата на фотоволтаични модули при най-голямо годишно
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ИНТЕГРИРАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ
ИЗТОЧНИЦИ В СЪВРЕМЕННАТА УРБАНИЗИРАНА
ГРАДСКА СРЕДА
Диана Илиянова Димитрова
Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
IN THE MODERN URBAN ENVIRONMENT
Diana Iliyanova Dimitrova
University of Civil Engineering & Architecture (VSU) „Lyuben Karavelov“ – Sofia
Abstract: Nowadays the need of using renewable energy sources is growing bigger. This
affects not only buildings but urban environment also. In order to be an attractive force for
the masses it should meet the latest tendencies. The implementation of new elements with
renewable energy character of the urban environment requires individual approach and
innovative thinking of combining the different types of renewable sources in order to
achieve maximum efficiency.
Key words: renewable energy sources, urban environment, smart/mobile environment, new
city elements, solar power, kinetic energy, energy carousel
Въведение:
Двадесети век отбеляза голям ръст в добива на органични горива – нефт, газ
въглища, но те ще бъдат изчерпани след 70-130 години. С напредването на времето
цената им ще расте. Изгарянето на тези горива създава значителен въглероден
отпечатък, увеличава парниковия ефект. Ограничеността и наличието на запасите на
тези горива върху определени територии създава политически проблеми и е предпоставка за конфликти и войни. Тези фактори водят до разработването на т.н. възобновяеми енергийни източници /наричани за кратко – ВЕИ/
„ВЕИ са слънчевата, вятърната, водната и геотермалната енергия, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни топлини, енергията от растителна и животинска биомаса, в т.ч. биогаз и енергията от индустриални
и битови отпадъци“/Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и
биогорива/. Това е едно непълно определение, т.к. непрекъснато се разработват и
откриват най-различни нови източници на възобновяема енергия /използване на шума като източник на енергия; осмотична енергия и др./. Базирайки се на това, смятам
за безпредметно да говорим за вписването на конкретни модели ВЕИ, като елементи
на градската среда. Следва да бъдат изложени примери за придобиване на представа,
но основният предмет и фокус на тази научна разработка ще бъде развитието на
тезата за необходимостта за интегриране на ВЕИ в съвременната урбанизирана
градска среда и начина за достигане до осъществяване на този процес.
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Изложение:
Модерно е, важно е и наблюдаваме как започват да се използват ВЕИ в сградите
и съоръженията, но не трябва да пренебрегваме тяхното вписване в урбанизираната,
заобикалящата ни градска среда, защото в една сграда, ако те служат на нейните обитатели и посетители, то навън – на улицата, на площада, в парка, в междублоковите
пространства – те служат и се ползват от всички. Вследствие резките екологични
промени през последното десетилетие упорито започна да се говори за енeргефетино
и природосъобразно строителство. Това изисква прилагане на съвременни архитектурно-строителни решения, в които са заложени естествени материали и инсталации,
базирани на ВЕИ и безотпадните пречистващи технологии. Растящите предизвикателства пред градовете поставят на дневен ред екологични въпроси за средата в която
живеем. Ние, всички заедно, трябва да превърнем градовете в едно по-здравословно,
атрактивно и сигурно място за живот!
Урбанизацията е едновременно движеща сила за икономическия растеж и глобалната промяна на климата. 60% от глобалното население се очаква да живее в
градовете до 2030 г. Между 2011 и 2023 година, градските райони на света се очаква
да добавят 1.4 милиарда хора.
Никоя стратегия за намаляване на влиянието на промяната на глобалния климат
не е цялостна, без да се адресира предизвикателството на урбанизацията. Градовете
допринасят за около 70% от свързаните с енергията парникови газове, въпреки че
обхващат само 2% от световната земна повърхност. Особена загриженост предизвиква качеството на въздуха в градовете, което се предвижда да се превърне в найсериозната екологична причина за преждевременна смъртност до 2050 г. При тези
прогнози, ние архитектите не може да останем безпристрастни, защото сме тези,
които отговарят за създаването на здравословна среда на живот, една от задачите ни е
да правим нещата по- красиви и по- удобни за хората, да намираме решения, поставящи в центъра човека.
Хората се нуждаят от обществено пространство. Те се нуждаят от място, което е
лично за тях и принадлежи на целия град, място, което е активно и предлага слънце
или сянка и места за сядане. Хората харесват кафенета и концерти, или вечеря след
дългото пазаруване в града. Те искат място, което намигва към историята на града,
като същевременно отговаря и на съвременните им нужди. И ако има публично
пространство, което отговаря на всички тези нужди и да се превръща в дестинация
сама по себе си, хората ще го посещават и ще прекарват там повече време, а също и
обектите за търговия на дребно и заведенията за хранене ще процъфтяват. Растящите
градове са растящи възможности, само когато се погрижим за адаптирането на кварталите и предлагането на решения, които ще направят града още по-привлекателен,
красив и вдъхновяващ за всички хора, демонстрирайки екологична, културна, икономическа и социална грижа.
Градовете трябва да се стремят да дават приятно преживяване на населението,
подобрявайки качеството на градския живот и насърчавайки използването на
външните пространства. Това може да се постигне чрез устойчиви инициативи за
територията на целия град, насърчения за частния сектор, зелени правила, развитие
на устойчиви общности, енергийни стандарти, зелени училища, зелени жилища на
достъпна цена и мерки за устойчиво придвижване. Неминуемо трябва да си отговорим на въпроса как и за какво използваме ресурси в градската среда? – Дълго време
навън в урбанизираните пространства, гражданите са се нуждаели от електрическа
енергия само за захранването на осветителната система на града. Днес ситуацията е
различна, появили са се нови нужди, но градската среда сякаш е изостанала в задоволяването им. ВЕИ могат да допринесат за покриването на тези нови необходимости,
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когато сме в града. Местата, където ги интегрираме ще бъдат „S-класата“ на обществените пространства, предлагайки ниво на качеството на обществените услуги в градска среда над съществуващия към момента минимум. Необходимостта от предлагането на тези услуги се поражда от факта, че градската управа е останала в 70-те години
на миналия век. Но целите на градската среда съвсем не трябва да се изчерпват с
предлагането на по-добри услуги. Живеем във времена на мобилност – имаме мобилни
телефони, мобилни таблети, мобилни лаптопи, но имаме ли „мобилна среда”? Когато сме
навън и батериите на тези устройства се изчерпат – какво правим? А сега си представете,
че можете да ги зареждате навсякъде – на спирката, на улицата, в парка, пред блока –
интегрирането на ВЕИ в градската среда биха ни дали тази възможност.
Кметовете, градските плановици и други лидери трябва да се възползват от възможността да се действа сега. Решенията, които те правят днес могат да стимулират
икономическия растеж и привличането на нови инвестиции точно в техните населени
места – изследване доказва, че качеството на живота е сред трите най-важни характеристики една прогресираща фирма да избере място за седалището си. ВЕИ допринасят за „интелигентността“ на един град и пестят ценни средства на градската хазна.
Но изграждането на интелигентни градове изисква не само обществени политики, а и
активно гражданско участие, ключовия процес на обмена е заложен в основата на
всички програми. И все пак първоначалната инвестиция е голяма, но при една добре
водена политика на местната управа могат да се привлекат водещи брандове да инвестират своите рекламни бюджети във обновяването и внедряването на ВЕИ в даден
градски участък, срещу възможността да изложат своите реклами там, в това място,
което неминуемо ще стане притегателен център за местното население.
Някои нефинансови предимства например, като по-добрите условия за работа
или по-здравословната среда, не могат да бъдат превърнати в пари, и така съществува
риск зелените аспекти или мерките за устойчивост да не бъдат обективно оценени.
Не липсват и примери как градовете могат да се развиват по устойчив път дори
при ограничен бюджет.
Трябва да започнем с осигуряване на достъп за всички до тези пространства.
Необходимо е да се породи местно чувство за собственост, за да се насърчи грижата
за тези пространства и елементите, вписани в тях. Демонстрирането, съдействането и
насърчаването на доброто екологично поведение и здравословните ползи от контакта
с природата също са важни . Прекараното време сред природата подобрява физическото и психическото здраве. Градските защитени територии предлагат възможности
за достигане до голям брой хора на информация относно причините и последствията
от климатичните промени и демонстрации на енергийна ефективност; енергийно и
водно спестяване и намаляване консумацията, повторно използване и рециклиране на
материали. Изключително важно е да въвеждаме природата в създадената среда от
човека и да контролираме посегателството над нея.
При процеса на вписване на нови елементи с възобновяем енергиен характер се
изисква познание на начина, по който съществуващата вече градска среда функционира – както физическите й, така и социалните й аспекти – би ни дала най-пълна
информация относно бъдещето развитие на дадено градско пространство. ВЕИ могат
да се разглеждат като нови преместваеми или статични елементи на градската среда
или да станат част от едни иновативни материали за нейното изграждане. Различните
начини за произвеждане на възобновяема енергия могат да се комбинират помежду
си за по-голяма ефективност.
Във всяка ситуация и при всеки казус се действа индивидуално. Например при
използването на въздушните течения може да се задвижат вятърни турбини и да се
произведе електричен ток. Когато се използват ВЕИ от този вид се предпочитат
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места, където ветровете са по-силни и по-продължителни, като морските брегове и
високи места с постоянни и устойчиви въздушни течения. Ветрогенераторите се разглеждат критично от гледна точка на опазване на околната среда. На определени места съществува опасност за прелитащите птици и за прилепите, но не липсват образци
за тяхното използване.

Соларно-вятърен мост в Италия – автори Франческо Колароси, Луиза Зарачино
и Джованна Зарачино /за конкурса Solar Park Works/

Предложението включва 26 вятърни турбини, интегрирани в конструкцията на
моста – намират се между стълбовете му. Предлага се традиционният асфалт да бъде
заместен с 20 km соларна настилка, състояща се от гъста мрежа соларни клетки, поставени на повърхността на платното. Дизайнерите твърдят, че с това съчетание биха
могли да захранят с електричество за една година приблизително 15 000 домакинства.
При използването на активни слънчеви електросистеми – чрез фотоволтаични
модули /ФВм/ преобразуват слънчевата енергия в електрическа като се използва
свойството на фотоните от слънчевата радиация да предизвикват насочено движение
на електрони, което всъщност е протичане на електрически ток. В България, една от
най-слънчевите държави в Европа, не можем да се похвалим с рационално използване на светлината за разлика от държави с по-неблагоприятен климат от нашия. Но ето
и някои решения, които може да интегрираме в своите градове: Идеята за „зелен ток”
вълнува ума на всеки иноватор, изобретател, еколог, учен и всеки, отдаден на мечтата за бъдеще с по-благоприятна и независима среда на живот. Преобразуването на
светлина в електроенергия, чрез умна, ефективна, иновативна, мощна, високотехнологична и портативна система, отнема само четири години на откривателите на
Smartflower – от раждането на проекта, разработката до пускането му в експлоатация.
През 2014, вдъхновени от формата и устройството на слънчогледа, австрийците
Александър, Петер и Кристоф дават на света първата соларна система всичко-в-едно.
„Искаме да направим независими градове, общества и компании, да ги освободим от
натоварването на нарастващите енергийни разходи до най-висока възможна степен“ –
споделят създателите.
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Соларна велоалея – Нидерландия

Намира се в Кромени, градче северно
от Амстердам. Седемдесетметровата алея
генерира 3 000 kWh или достатъчно, за да
се захрани с електрическа енергия едно
малко домакинство за цяла година. Ако
тези резултати се приведат в единица норма, тя би била около 70kWh/m2. Това
показва огромния потенциал на тази
технология. Панелите, използвани в проекта, са тип сандвич, съчетаващи няколко
материала – стъкло, силиконова гума и бетон. Достатъчно здрави са, за да издържат
12-тонна пожарна кола без щети. Всеки панел е свързан с компютърна система, която
оптимизира произведената електрическа енергия, като я подава или на уличното
осветление, или директно в електрическата мрежа.
С подобни технологии не само може
да се генерира електричество за домакински и други нужди, но и да се предоставят интересни начини за нощно осветление на пътищата и градските пространства.
Представената на фигурата алея използва
акумулираната енергия, за да освети велосипедната алея чрез красива LED инсталация, вдъхновена от творбата на Винсънт
Ван Гог „Звездна нощ“.
Човекът е успял дори да улови кинетичната енергия. Ето и няколко пример за
това:

Паважни плочки, които преобразуват енергията от стъпките на хората в
електричество, са използвани са за първи път в най-големия мол в Европа, този в
олимпийския комплекс в Лондон, домакин на игрите през 2012. Произведените от
рециклирана гума PaveGen плочки използват кинетичната енергия от човешките
стъпки и могат да я съхраняват до 3 дни в собствени батерии. Проектирани са да се
свиват с 5 mm, когато човешки крак стъпи върху тях. Те са реален начин да се извлече полза от тълпите чрез малки приноси от страна на огромен брой хора. „Човек извървява средно по 150 милиона стъпки през живота си – представете си потенциала!“
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© Emilio P. Doiztua - „Енергийна въртележка” в град Дордрехт, Холандия

На изображението е представена „Енергийна въртележка” в град Дордрехт,
Холандия. При въртене, съоръжението създава енергия, за да се превърне в цветна
светлина вечер. Едновременно с това то насърчава образованието чрез игра, представя на деца един алтернативен метод за генериране на електрическа енергия със собствен физически опит. Създателите вярват, че чрез проекти, които наблягат на екологичната педагогика, можем да изпратим на следващото поколение граждани послание за творчески и по-устойчив подход към градския дизайн.
При ВЕИ се налага да се вземат допълнителни мерки, за да може неравномерността в производството да не пречи на потреблението. Една възможна мярка е произведената в сградите и градската среда енергия да се включи в националната
електро-разпределителна мрежа. Това нивелира достъпа до енергия независимо от
климатичните условия над конкретната къща и град. Другият начин да се преодолее
проблема с неравномерното производство е съхраняването на произведената „свръх”енергия за периоди, когато тя ще е нужна. Един от отдавна известните методи за това
е чрез различни типове батерии (акумулатори). Такъв пример е използването на слънчева енергия за нощно улично осветление, като произведената през деня енергия се
съхранява в акумулаторни батерии и се използва след залез слънце. Разработват се
както батерии с по-малък капацитет, подходящ за едно домакинство, така и по-големи батерии, подходящи за обслужването на цял квартал или дори град.
Предимствата на ВЕИ може да се разглеждат в четири насоки – те имат намалено влияние върху изменението на климата – по-нисък въглероден отпечатък по време
на строителството и почти нулев по време на експлоатацията им. Достъпност и
сигурност на доставките на енергия – слънцето, вятърът и водата са налични почти
навсякъде и са безплатни. Чрез тях всяка държава може да бъде независима от внос
на енергия от други страни; дългосрочни икономически изгоди – тенденцията е цените на ВЕИ да спадат, а на изкопаемите горива да нарастват. Населението одобрява
екологично чистата енергия. Не всички ВЕИ имат еднакво малък въглероден отпечатък. Но и също така не е еднакво лесно да се разчита на всички.
Биогоривата са по-лесни за добиване и използване, но отделените от тях емисии
засилват парниковия ефект. Слънцето не грее и вятърът не вее през цялото денонощие. Няма панацея във вид на ВЕИ. В зависимост от местните климатични дадености, един или друг вид ВЕИ се явява най-подходящ. Обаче с оглед на ограниченото
време на добив на енергия най-доброто решение е да се комбинират няколко типа
ВЕИ, за да може недостатъкът на всеки от тях да се компенсира от предимствата на
друг.
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Водната и геотермалната енергия изискват големи съоръжения за добива им,
поради тази причина, за сега, тяхното вписване в градската среда изглежда невъзможно.
Извод:
Възобновяемите енергийни източници не са обект на самото изграждане на
градски пространства, но предвидени и смислено използвани, водят до чувствително
снижаване на експлоатационните разходи и са средство за опазването на околната
среда и съхраняването на изчерпаемите природни ресурси. Това е основната характеристика, която превръща градската среда в „зелена“ и „устойчива“ – оставя по-малък
отпечатък върху природата. Интегрирането на ВЕИ е от особено значение за постигане на една по-икономична, екологична, здравословна и устойчива, заобикаляща ни
урбанизирана система.
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MYFINANCE – ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В МОБИЛНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
Мирослав Петров Петров
Станимир Петров Стойчев
Бургаски свободен университет

MYFINANCE – ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN A MOBILE
APPLICATION
Miroslav Petrov Petrov
Stanimir Petrov Stoychev
Burgas Free University
Abstract: MyFinance is a mobile application for controlling personal financial resources.
Artificial Intelligence is implemented in it for giving advices of its users. Its simple and
intuitive design makes it extremely easy to use.
Keywords: mobile application, artificial intelligence, finance
Приложението „MyFinance”
Мобилното приложение „MyFinance” е студентска разработка, която има за цел
да улесни контрола над личните финанси. Потребителите му разполагат с възможността да записват своите приходи и разходи, като както приходите, така и разходите
биват разделени на категории и подкатегории, които потребителя избира. Всеки от
тях може да добавя свои лични категории за приходи и разходи, след което те се запазват на потребителският му профил и са достъпни по всяко едно време. Също така
всеки потребител има възможността да добавя и записва планувани приходи и разходи на профила си – наем, заплата, рента и т.н.. Те се запазват в профилът му и са
достъпни от всички устройства, които той използва – смартфони или таблети. При
вход от няколко различни устройства информацията се синхронизира и се предоставя
достъп от всички налични устройства.
Работата по проекта стартира с няколко проучвания на мобилният пазар, за да
се установи има ли аналогични апликации на пазара и проучване относно нуждите на
потребителите в сферата – кой дизайн на приложение се счита за по-удобен, полесен, по-интуитивен.
Резултати от проучването на пазара
След проучване на пазара се установи, че вече има няколко съществуващи аналогични приложения. Някои от тях са „Wallet“, „Easy home finance“, „Monefy“, „Daily
Expenses 2“ и прочие[1]. Всяко от изброените приложения има съответно своите
преимущества и недостатъци. Установихме какви са предпочитанията на потребителите, и кое те смятат за недостатък.
Също така обърнахме особено внимание на дизайна на самото приложение и
взаимодействието приложение-потребител. Дизайна на „MyFinancе“ е изграден на
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база потребителски мнения, за да бъде максимално интерактивно и приятелско с
потребителя. „MyFinance“ комбинира преимуществата на всички тези приложения и
ги предоставя на своите потребители.
Категории на функционалност в „MyFinance“
В мобилната апликация, всеки потребител има възможността да записва своите
приходи в категории като „заплата“, „наследства“, „наеми/рента“, „акции и ценни
книжа“ и категория „други“. В категория „други“ потребителя сам създава своя лична категория, която се обвързва с потребителският му профил и при следващо добавяне на приход, тя ще бъде налична сред другите категории (Фиг.1). Подобно е и в
раздел разходи, където потребителя също може да въведе своя лична категория за
ползване. В „разходи“ заложените категории биват следните – „храна“, „дрехи“,
„превозни средства“, „пътувания/почивки“, „здраве“, „кариера“, „забавления“ и
прочие.
Функционалности в „MyFinance“
След въвеждане на първият приход или разход, „MyFinance“ динамично генерира графики и таблици, които нагледно илюстрират дневният, седмичният или месечният разход/приход. Всеки потребител може да избира между различни типове
графики и да коригира тяхната подредба според личните си предпочитания.

Фиг. 1. Страници за генериране на графики, потребителски профил
и въвеждане на приход/разход

Изпълнение на проекта
За изграждането на проекта разработихме проектоплан, в който описахме как
ще функционира приложението, на какви езици ще бъде написано, как ще изградим
дизайна и как ще свържем всички елементи, за да функционира правилно.
При избора на платформа и езици, на които ще бъде написано приложението
срещнахме трудности, понеже изборът е сравнително голям и всяка платформа има
своите преимущества и недостатъци. Изборът беше между езици като C#, Java,
AngularJS, Objective C и т.н. и платформи като Android Studio [2], Swift [3], Xamarin
[4], Apache Cordova [5], Phonegap, Ionic и прочие.[2][3][4][5]
След проучване на платформите и езиците, на които ще е написано приложението избрахме HTML5, CSS и AngularJS за „Frontend“ и PHP (RESTful API) за
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„Backend”.[6] За база от данни използвахме MySQL.[7] За платформата, на която се
разработва приложението избрахме Apache Cordova. Изборът ни беше повлиян от
това, че с нашият избор ние създаваме един продукт, който едновременно може да
бъде приложен за Android, iOS и Windows Phone с еднаква база. В противен случай,
за всяка една операционна система трябва да се напише на различен език и да се имплементира поотделно. Както всяка друга платформа, Apache Cordova също има
своите недостатъци, един от които е, че приложението е прототипно, а не „native“.
Производителността при по-сложни задачи и изчисления е по-ниска, но за целта,
която преследвахме, Apache Cordova удовлетворяваше изискванията ни.
При изграждането стартирахме с проектирането на базовите страници в приложението – вход, регистрация, потребителски профил и начална страница след вход в
апликацията. (Фиг. 2)

Фиг. 2. Страници за вход, регистрация и потребителски профил

Едновременно с проектирането на дизайна, ние изграждахме и RESTful API,
което ще служи за „Backend“ на приложението. То е написано на езикът PHP и съответно е свързано с MySQL база от данни. Комуникацията между приложението и
RESTful API се осъществява чрез асинхронни заявки (AJAX)[8].
В мобилното приложение „MyFinance” има няколко форми, които събират потребителски данни – форма за регистрация, вход, допълнителни данни за потребителя и съответно данни за приходи и разходи, разграничени по категории. Всеки
потребител има правото да бъде „забравен“ – всички негови данни, които се съхраняват в базата данни и на мобилното му устройство да бъдат заличени. Също така,
той има и опцията, дали данните му да бъдат синхронизирани между устройствата,
които използва.
Модул с изкуствен интелект
Размита система за изводи (fuzzy inference system = FIS) е изчислителна структура, базирана на теорията на размитите множества, правила от вида IF-THEN и размитата логика. Тъй като размитите системи за изводи имат разнообразна структура и
предназначение, за тях се използват различни наименования като: размита експертна
система, размит модел, размита асоциативна памет, контролер с размита логика, размита система и др. Основната структура на размита система за изводи съдържа три
концептуални компонента – база от правила, където са включени всички размити
правила за вземане на решение; база от данни (речник), където са дефинирани всички
функции на принадлежност, използвани в размитите правила; апарат за изводи, който
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изпълнява процедурата за вземане на решения от правилата и дадените факти, за да
се получи коректен изход или заключение. (Фиг.3)[9]

Фиг. 3. Илюстрация на процесите в една размита система[9]

Модулът с изкуствен интелект в „MyFinance“ е в процес на разработка и като
краен резултат цели да достигне една размита система[9]. „MyFinance“ използва една
терм променлива „SAVE“ с три параметъра. Променливата „SAVE“ представлява
оценка на склонността за спестяване. След обработка на данните въведени от потребителя, те се вземат от базата данни за изисканият от него период.
Използват се две сигмоидални (1) и една гаусова (2) функции за принадлежност.
Параметри за сигмоидалните функции са съответно за първата – α = -10; β = 0, и за
втората – α = 10; β = 0.(Фиг.4).

(1) Сигмоидална функция за принадлежност

(2) Гаусова функция за принадлежност
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Фиг. 4. Графика на функциите от (1) и (2) по зададени стойности за α и β

Следваща стъпка е изчисляване на коефициента на склонност за спестяване по
следната формула:

(3) Формула за изчисляване на коефициента на склонност за спестяване.
След като се изчисли коефициента, той се нанася на графика, като се замести
във функцията f(x) = 0. Функцията, изчислена с коефициента на склонност за спестяване, се пресича с всяка от останалите три функции в съотвено толкова точки.
Стойността на абсцисата за всяка една от точките представлява степента на принадлежност към всяка от тях (Фиг. 5). Получените стойности се размиват от системата,
след което се обработват според зададените базови правила. Като се вземат под
внимание всички стойности и се обработят от апарата за изводи, отговорът от системата се деразмива и се генерира подходящ съвет на крайният потребител.

Фиг. 5. Графика на четирите нужни функции за оценка на принадлежността
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Изводи
За създаване на приложението са използвани най-новите технологии за разработка на мобилни апликации, технологии за изкуствен интелект и улеснен потребителски интерфейс. В развитието му ще бъдат добавяни още функционалности като
сканиране на касови бележки, групиране на продуктите добавени от касова бележка,
гласови команди (speech-to-text) и извеждане на вече въведените финансови приходи
и разходи в подходящи формати на документи като Excel и PDF.
Литература и интернет източници
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6.
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РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХАРДУЕРНАТА ПЛАТФОРМА
НА ЛАБОРАТОРЕН КОМПЮТЪРЕН КЛЪСТЕР
Радослав Симионов
Бургаски свободен университет

DEVELOPMENT AND REALIZATION OF HARDWARE
PLATFORM OF LABORATORY COMPUTER CLUSTER
Radoslav Simionov
Burgas Free University
Abstract: Cluster systems bring with them many advantages of scalable parallel
calculations. Many of these benefits are a result of the cost / performance ratio of large
supercomputers. Other important aspects are related to the structure and method of
implementation of the cluster structure.
Key words: high performance cluster, Raspberry, parallel programing
Въведение:
Клъстерните системи имат много преемства на скалируемите паралелни изчисления. Много от тези предимства са следствие на съотношението цена/производителност спрямо големите супер компютри. Други важни аспекти са свързани със структурата и метода на имплементация на клъстерната структура (Фиг. 1). Хардуерният
интерфейс на мрежата служи като комуникационен процесор и е отговорен за предаването и получаването на пакети от данни между възлите на клъстера, посредством
мрежовия хардуер.

Фиг. 1. Блокова схема на клъстер
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Възлите могат да работят, както заедно като единна машина, така и като индивидуални компютри. Клъстерният посредник (middleware) е отговорен за създаване
на илюзията, че многото свързани компютри работят като унифицирана интегрирана
система.
Средите за програмиране предлагат преносими, ефективни и лесни за използване инструменти за проектиране на приложение. Те включват библиотеки за паралелно предаване на данни (message passing libraries), софтуери за откриване на грешки,
както и специални профили за MPI. Клъстерите могат да се използват за изпълнение
на паралелни и последователни приложения
I. Клъстери от едноплаткови компютри (Single Board Computers – SBCs)
Едноплатковият компютър е напълно функционална компютърна система, изградена върху една единствена печатна платка. Те имат микропроцесор, памет, входно/изходни системи и други характеристики, нужни за основната работа на един
компютър. За разлика от персоналните компютри при едноплатковите често няма
слотове за разширяване, основните му компоненти са запоени за платката, така че
последващ ъпгрейд на процесор или оперативна памет е невъзможна (фиг. 3).
Съществуват много вариации на едноплатковите компютри по размер, форма,
форм-фактор и характеристики. Поради напредването на технологиите цените на
тези устройства обикновено са ниски, за това те са все по-търсени.
В таблица по-долу са показани основните разлики между едноплатковите
компютри и персоналните компютри.
Таблица. 1 - Разлика между SBS и PC
Характеристика

Едноплаткови компютри

Персонални компютри

Процесор (CPU)

Вграден в основната платка
(System-On-Chip)

Оперативна памет
(RAM)

Вградена в основната
платка, често едноплаткова

Форм фактор

Малка платка съдържаща
всичко необходимо

Отделен чип поставен на
сокет в компютъра
Отделен чип поставен на
сокет в компютъра, като
може да бъдат поставени
няколко платки
Голяма конфигурация от
различни елементи

Малка

Голяма

Не

Да

Ниска

Висока

Консумация на
мощност
Възможност за
ъпгрейд
Цена

II. Описание на съществуващия в момента лабораторен клъстер на базата
на едноплаткови компютри
2.1. Компоненти на клъстера:

Четири брой едноплаткови системи Raspberry Pi (фиг. 2);

Операционна система – интегрирана;

Високоскоростни мрежови компоненти (комутатори, маршрутизатори);
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Мрежови интерфейсни карти (NICs) – в повечето случаи на главния възел
му трябват поне две мрежови карти;

Хардуер или софтуер посредник на клъстера (Cluster Middleware):

Хардуер (Digital Memory Channel – DMC, Symmetric Multiprocessing –
SMP);

Програмни приложения (System Management Tools, Cluster Manager);

Ресурсно менажиране и софтуер за графици (Load Sharing Facility – LSF,
Computing in Distributed Networked Environments – CODINE).

Среда и инструменти за паралелно програмиране (компилатори, Parallel
Virtual Machine, Message Passing Interface – MPI);

Приложения за справяне с конкретни проблеми и задачи:

Последователни;

Паралелни или дистрибутивни.

Фиг. 2. Лабораторен клъстер

2.2. Хардуерната платформа
▰
▰
▰
▰
▰
▰

4 x Raspberry Pi 3;
4 x SD карти Class 10;
10/100 Mbit Tenda S108 Switch;
6 ports x 2,4A Tecknet U601 14,4A Power Supply;
4 x UTP кабели CAT 5E;
4 x USB захранващи кабели.

2.3. Софтуерна платформа
Raspbian е Linux операционна система базирана на Debian, специално оптимизирана за хардуера на Raspberry Pi, който е с ARM архитектура. Операционната система предоставя повече от 35000 налични пакета в хранилището си, прекомпилиран
софтуер, наличен веднага след инсталацията на Raspbian. След 2015 г. е официално
призната от Raspberry Pi Foundation като основна операционна система на Raspberry.
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Графичният потребителски интерфейс се нарича PIXEL (Pi Improved Xwindows
Environment Lighweight) и е модифициран LXDE (Lightweight X11 Desktop
Environment (фиг. 5).

Фиг. 3. Блокова схема на Raspberry Pi3

Фиг. 4. Схема за свързване на лабораторен клъстер
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Самата операционна система, на която е базирана Raspbian, Debian е създадена
като операционна система изцяло със свободен софтуер, лицензиран най-вече под
GNU (General Public License). Debian е една от най-популярните GNU/Linux
дистрибуции за сървъри и персонални компютри, и на негова база са създадени над
300 дистрибуции, включително Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux и др. Основната версия на Debian използва Linux ядро и GNU програми, но съществуват и други версии,
базирани на FreeBSD ядрото – Debian GNU/kFreeBSD, и на GNU Hurd ядрото –
Debian GNU/Hurd. Всичките използват GNU потребителското пространство и GNU C
библиотеката (glibc).
Debian има достъп до онлайн хранилища, които към днешна дата съдържат
между 50000 и 60000 пакета компилиран софтуер, което е една от най-големите колекции в света. Включва софтуер като офис пакетът Libre Office, браузърите Mozilla
Firefox, Chromium, плеърите VLC, Rhythmbox, редакторът на изображения GIMP, уеб
сървърите Apache, Nginx, базите данни MySQL/MariaDB, PostgreSQL, MongoDB,
програмните езици PHP, Python, Perl, Ruby, също така се поддържат езиците Java, C#,
C++, Rust и т.н., средите за разработка Eclipse, NetBeans, MonoDevelop и други.
Пакетната система на Debian, dpkg и инструментите за работа с нея, основаващи
се на Apt, контролират зависимостите между пакетите. Затова Debian е операционна
система със силно проследяване на зависимостите: когато потребителят инсталира
програма, се проверява дали за нормалната ѝ работа не трябва инсталирането и/или
донастройката на други програми.
Поради факта, че Raspbian e официално поддържана операционна система от
общността, има хранилище с над 35000 пакета и е Debian базирана, за това е избрана
именно нея за работа на клъстера.
Kонфигурира се рутера да задават статични IP адреси за всяко устройство.
Резервирането става по MAC адрес. Така е сигурно, че при всяко включване всяко
устройство си приема съответния за него IP адрес (фиг.4).

Фиг. 5. Графична потребителска среда на Raspbian

III. Развитие и реализация на хардуерната компонента
Клъстерът е представен като изградена система, която работи с помощта на отделен компютър. Тази система е първата стъпка към реализиране на лабораторен
клъстер (фиг. 6).
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Фиг. 6. Конфигурация на лабораторния клъстер

Към съществуващия лабораторен клъстер бяха добавени:
 Wavashare 5 inch HDMI LCD display;
 липсващи разделителни способности на новия дисплей в настройките на
видео картата;
 настройки на Touch pen for lcd monitor;
 калибрира се дисплея;
 виртуална клавиатура, която да работи с Touch pen for lcd monitor.
При така направения ъпгрейд на системата се изключва потребността от допълнителен компютър за управление и визуализация на изследваните процеси.

Фиг. 7. Самостоятелна компютърна система на база Raspberry Pi 3

При така направения ъпгрейд на системата се изключва потребността от допълнителен компютър за управление и визуализация на изследваните процеси.
Извод: След хардуерното надграждане на клъстера, системата е самостоятелна
и независима от друга компютърна система (фиг.7).
Литература
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СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
НА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ
Ивайло Иванов Иванов
Бургаски свободен университет
Abstract: Предлага се софтуерно решение за визуализация на събития, отразени в
различни web сайтове .
1. ВЪВЕДЕНИЕ: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРОСТИКИ НА UNIVERSAL
WINDOWS PLATFORM
Това е платформа създадена от Microsoft и представена за първи път в Windows
10, проектирана като разширение на платформата Windows Runtime представен за
първи път в Windows Server 2012 и Windows 8. Целта на UWP е подпомагане на
създаването на Metro-style приложения , които работят едновременно на WIndows 10
и на Windows 10 Mobile без да е необходимо пренаписване на кода. UWP поддържа
разработката на приложения за Windows с помощта на C ++, C #, VB.NET, или
XAML. API е реализиран в C ++, и поддържан в C ++, VB.NET, C #, и JavaScript.
Windows 10 значително улеснява разработването на приложения с UWP – само
с един набор API, един пакет на приложението, и един магазин, с който приложението достига до всички Windows 10 устройства (PC, таблет, телефон и др).
Основна дефиниция на UWP приложение [1,2]:
Какво прави UWP приложението специално? Ето някои от характеристиките,
които правят UWP приложения на Windows 10 различни.
1. Целта е семейства от устройства, а не Операционна система.
2. Приложенията са „опаковани“ и се разпространяват във формата .AppX.
Всички UWP приложения се разпространяват като AppX package. Това осигурява надежден инсталационен механизъм и гарантира, че приложенията могат да бъдат
разпространявани и актуализирани безпроблемно.
3. Има един магазин за всички устройства.
След като се регистрирате като програмист, можете да качите приложението си
в магазина и да го направи достъпно за всички семейства устройства, или само тези,
които сте избрали. Можете и да управлявате всичките си приложения за Windows
устройства на едно място.
4. Има една обща API повърхност за всички устройството.
APIs са едни и същи за всички семейства устройства с Windows. Ако приложението ви използва само най-основните APIs, то ще работи на всяко Windows 10
устройство.
5. Разширението SDKs прави приложението ви да работи на определени
устройства.
SDKs добавят специализирани програмни интерфейси (API) за всяко семейство
устройствa. Ако приложението ви е предназначен за конкретна устройство, можете
да го направите да работи с помощта на тези APIs.Все още имате един package на
приложението, който работи на всички устройства, чрез проверка на кой тип устройство работи приложението, преди да използването на API разширение.
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2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА JSON
JSON, или JavaScript Object Notation, е текстово базиран отворен стандарт създаден за човешки четим обмен на данни [3]. Произлиза от скриптовия език JavaScript,
за да представя прости структури от данни и асоциативни масиви, наречени обекти.
Въпреки своята връзка с JavaScript, това е езиково независима спецификация, с анализатори, които могат да преобразуват много други езици в JSON.
Форматът на JSON първоначално е бил създаден от Дъглас Крокфорд (Douglas
Crockford) и е описан в RFC 4627. Официалният Интернет медия тип за JSON е
application/json. Разширението на файловете написани на JSON е .json.
Форматът на JSON често е използван за сериализация и предаване на структурирани данни през Интернет връзка. Използва се главно, за да предаде данни между
сървър и Интернет приложение, изпълнявайки функциите на алтернатива на XML.
3. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО – ОСНОВНИ СТЪПКИ НА
АЛГОРИТЪМА
3.1. Алгоритъм на програмата на приложението
1. Избираме нов проект за „Windows Universal“ от „File--> New project -->Blank
App(Universal Windows)“.
2. Чрез NuGet мениджъра за пакети, инсталираме „Json.NET“ пакет, който
съдържа класове за обработка за JSON данни.
3. Във файла „MainPage.xaml“ се намира кода за потребителския интерфейс на
програмата.
4. Във файла „MainPage.xaml“ се намира бизнес логиката на програмата
5. Създаваме класове които да поемат JSON данните. За целта се копират JSON
данните в необработен вид и след това се избира „Edit-->Paste Special-->Paste JSON as
Classes“. Главните JSON обекти се въвеждат в „RootObject“ класа.
6. Създаване на асинхронен метод за сваляне на данни от интернет. Добавя се
представка „async“ пред името на метода.
7. Създаваме HTTPClient обект с „new HttpClient();“ който ни позволява да
правим заявки към HTTP протокол и да сваляме данни от интернет асинхронно. За
асинхронно сваляне на данни се използва ключова дума „await“.
8. Използваме метода „JsonConvert.DeserializeObject“ който е „Json.NET“ пакета, за преобразуване на JSON обектите в C# обекти с които можем да работим.
9. Създаваме динамична колекция от данни „ObservableCollection“ която позволява свързване с “ListView” на потребителския интерфейс „UI”.
10. Чрез свойството “Binding” на контролата, се свързва с променлива в бизнес
логиката. В примера свойството „Text“ се свързва с променливата „Title“, която
съдържа заглавието на новината. Пример: „Text="{Binding Title}"“
11. С контрол “ListView” в потребителския интерфейс визуализираме данните.
В контролата „ListView” се създава шаблон, които описва какво ще съдържа всеки
ред.
12. С контрола „Image“ визуализираме изображението към новината.
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4. C# КОД – БИЗНЕС ЛОГИКА
using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Net.Http;
using Windows.UI.Popups;
using Windows.UI.Xaml;
using Windows.UI.Xaml.Controls;
//
The
Blank
Page
item
template
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=402352&clcid=0x409
namespace IvailoWeather
{
public sealed partial class MainPage : Page
{
public MainPage()
{
this.InitializeComponent();

is

documented

at

}
//Асинхронен метод за извличане на JSON данни и свързването им с
контроли от потребителския интерфейс
async void DownloadJSON()
{
//Създаване на обект HttpClient с който да се свалят JSON данните
var hc = new HttpClient();
//Променлива която запаметтява JSON данните асинхронно
var resp = await hc.GetAsync(new Uri("https://newsapi.org/v2/topheadlines?country=bg&apiKey=4cf077bf1ecb4011a29adeb891735abd"));
// Асинхронно прочитане на JSON данни
var str = await resp.Content.ReadAsStringAsync();
// Създава Главен JSON обект съдържащ подобекти
NewsJSON jNews = JsonConvert.DeserializeObject<NewsJSON>(str);
//създаване на лист с данни които да се свържат с ListView в xaml
ObservableCollection<News> dataList = new ObservableCollection<News>();
//Цикъл за извеждане на данни от всеки JSON обект от клас articles
foreach (Article b in jNews.articles)
{
try //Прихващане на грешка
{
if (b.urlToImage != null) //Проверява дали стойността на
urlToImage e 0
{
//Добавя данни в свързания с xaml лист
News NewsObject = new News() { Title = b.title, Description =
b.description, UrlToImage = b.urlToImage };
dataList.Add(NewsObject); // Добавя се обект в листа с данни
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//Свързва се контролата от потребителския интерфейс ListView със
списъка с данни
NewsList.ItemsSource = dataList;
}
}
catch (Exception ex) //Извеждане на грешка
{
var dialog = new MessageDialog(ex.Message);
await dialog.ShowAsync();
}
}
}
//Метод който прихваща натискането на бутона
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
DownloadJSON(); //Извиква метода
}
}
}
5. JSON КЛАСОВЕ
using System;
namespace IvailoWeather
{

public class NewsJSON // Клас за главните JSON обректи
{
public string status { get; set; }
public int totalResults { get; set; }
public Article[] articles { get; set; }
}
public class Article // Подклас за JSON обректи
{
public Source source { get; set; }
public string author { get; set; }
public string title { get; set; }
public string description { get; set; }
public string url { get; set; }
public string urlToImage { get; set; }
public DateTime publishedAt { get; set; }
}
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public class Source // Подклас за JSON обректи
{
public object id { get; set; }
public string name { get; set; }
}
public class News //Клас към който е свързан потребителския интерфейс
{
public string Title { get; set; }
public string Description { get; set; }
public string UrlToImage { get; set; }
}
6. XAML КОД (ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС)
Page
x:Class="IvailoWeather.MainPage"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:local="using:IvailoWeather"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
mc:Ignorable="d"
Width="500"
Height="800"
MaxWidth="500"
MaxHeight="1000">
<StackPanel Background="White" Orientation="Vertical" MaxHeight="1000">
<StackPanel Height="auto" HorizontalAlignment="Stretch">
<Button Content="Зареди актуалните новини" Foreground="Black"
Background="White"
Height="80"
FontSize="36"
Click="Button_Click"
HorizontalAlignment="Stretch" FontFamily="Monotype Corsiva" FontWeight="Bold" >
</Button>
</StackPanel>
<StackPanel HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch" >
<ListView
x:Name="NewsList"
Height="720"
Width="auto"
HorizontalAlignment="Stretch" VerticalAlignment="Stretch" >
<ListView.ItemTemplate>
<DataTemplate >
<!-- създаване на шаблон за данните на всеки ред в листа-->
<StackPanel
Background="White"
MaxWidth="500"
Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Stretch">
<StackPanel BorderBrush="Black" BorderThickness="1" >
334

ХIX Конференция за СНТ

Orientation="Vertical"
Width="400">

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

<Image Width="100" Height="100" Stretch="Fill">
<Image.Source>
<BitmapImage UriSource="{Binding UrlToImage}" />
</Image.Source>
</Image>
</StackPanel>
<StackPanel
BorderBrush="Gray"
BorderThickness="1"
Background="White"
HorizontalAlignment="Stretch"

<TextBlock
Text="{Binding
Title}"
Width="400"
Height="20"
FontFamily="Monotype
Corsiva"
TextWrapping="Wrap"
ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Auto"
HorizontalAlignment="Stretch"
FontSize="20" FontWeight="Bold"/>
<StackPanel
BorderBrush="White"
Height="80"
BorderThickness="1" VerticalAlignment="Stretch">
<TextBlock Text="{Binding Description}" Height="80"
Width="400"
TextWrapping="Wrap"
HorizontalAlignment="Stretch"
FontFamily="Monotype Corsiva" FontSize="18"/>
</StackPanel>
</StackPanel>
</StackPanel>
</DataTemplate>
</ListView.ItemTemplate>
</ListView>
</StackPanel>
<StackPanel>
</StackPanel>
</StackPanel>
</Page>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработено е приложение, което може да бъде използвано за визуализация на
актуална информация за актуални събития, която се доставя чрез интернет информационни източници.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА ОПАШКИТЕ
В УПРАВЛЕНИЕТО НА УСЛУГИ
Яна Апостолова
Бургаски свободен университет

QUEUING THEORY APPLICATION IN SERVICE MANAGEMENT
Yana Apostolova
Burgas Free University
Abstract: The paper explores the possibility of applying Queuing Theory to service
management, in particular to determine the required capacity of a Call Center service
system. Based on the calculated service system characteristics some conclusions about the
usability of the system capacity are drawn.
Key words: Queuing Theory, service management, Call Center, capacity
Едно от честите, нежелани явления в услугите е необходимостта клиентът да
чака на опашка за да бъде обслужен. Поради високата степен на едновременност на
производство и потребление, услугите са характерни с това, че търсенето трябва да
бъде удовлетворено в момента на възникването му. Това изисква от организацията за
услуги да осигури в точния момент точното количество капацитет на операциите. И
недостатъчният и по-големият от нужното капацитет води до загуби в краткосрочен
или дългосрочен план. В случаите, когато капацитетът на обслужващата система е
недостатъчен за да поеме постъпващите заявки за обслужване се образува „опашка”.
Опашката изпълнява ролята на „склад“, който съхранява клиентите за организацията,
чакайки те да бъдат обслужени. Разбира се престоят в този виртуален склад трябва да
се минимизира, защото не носи полза нито на клиента, нито на организацията. Времето, прекарано в чакане на опашка, е загубено и за двете страни. Чакането има и
психологически ефект и директно въздейства върху удовлетвореността на клиентите
и оценката им за качеството на предлаганите от организацията услуги.
Проблемът за съчетаване на търсенето и капацитета на обслужващата система е
особено важен, поради това, че от една страна е свързан с ресурсното осигуряване, а
от друга с привличане и задържане на потенциалните клиенти на организацията. Решаването му изисква точно прогнозиране на търсенето и определяне на необходимия
за посрещането му капацитет за различните времеви периоди. За постигането на тези
цели в управление на услугите се използват различни количествени модели. [2,3]
Целта на настоящата работа е да изследва възможността за прилагане на инструментариума на Теория на опашките в управление на услугите, в частност за определяне на необходимия капацитет на обслужваща система за предоставяне на конкретна услуга.
Обект на изследване е обслужваща система за предоставяне на услуга с масов
характер, изпълнявана в Кол център.
Предмет на изследването е определяне на основните характеристики на обслужващата система и връзката им с капацитета.
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Отказали се

Образуване
на опашка

Напуснали

Желае отново
услугата

Процес на
обслужване

Изход

Заявки

Дисциплина на
опашката

Постъпване

Теоретична постановка на проблема
Теорията на опашките се появява в началото на 20-ти век и за неин основоположник се счита датският телефонен инженер А.К.Ерланг. Тя се опира изключително
на апарата на теория на вероятностите и изучава вероятностни ситуации, свързани с
масовото обслужване. Целта на тази теория не е изучаването на отделни конкретни
процеси на обслужване, а разработването на методи за прилагане към типични задачи
от различни области, включително от управление на услугите. Основното в теорията
на опашките е, че разглежданите в нея въпроси са свързани с процесите на обслужване, на извършване на услуги в смисъла на ежедневната употреба на тези думи.[3]
Схематично една обслужваща система, в която се образува опашка може да
бъде представена по следния начин: (фиг. 1)

Не желае повече
услугата

Фиг. 1: Обща схема на обслужваща система за услуги с масов характер [3]

Анализирайки системата за извършване на услуга се установява, че опашка се
образува, когато нивото на постъпване на заявките (среден брой постъпили заявки за
единица време) надхвърля нивото на обслужване на системата (среден брой обслужени заявки за единица време). Например, при услугите на Кол центъра, опашка се
образува, когато позвъняванията за единица време са повече, отколкото операторите
могат да обслужат за същото време.
За да се определи необходимия капацитет на обслужващата система е необходимо да се моделира връзката ниво на постъпване на заявките – ниво на обслужване на
системата – опашка.
Теорията на опашките предлага инструментариум, подходящ за използване в
ситуации от този тип. [1,5,6]
Основна задача в теорията на опашките е решението за промяна в отношението
на променливите – λ, μ и к, където:
λ – ниво на постъпване на заявките за услуга (брой за ед.време);
μ – ниво на обслужване (брой за ед.време);
к – брой работещи канали.
Параметрите λ, μ и к са основни параметри на обслужващата система. При
планиране и управление на услуга, трябва да се определи и поддържа необходимия
капацитет на системата за обслужване. Той е пряко свързан с нивото на пристигане
на потребителите в системата λ, желаещи конкретната услуга и нивото на обслужва337
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не на системата кμ. На практика тези величини са относително променливи и се
влияят от различни фактори.
За да се моделират процесите, протичащи в една система за масово обслужване
е необходимо да бъдат ясно определени основните и компоненти, а именно:
 Входящ поток от заявки.
 Физически особености на опашката.
 Правила за обслужване.
 Процес на обслужване.
 Изходящ поток.
Задаването на системата трябва да включва и описание на взаимодействията
между отделните и части. Когато системата е описана, изследването на нейното
поведение е задача на масовото обслужване.
В теорията на опашките аналитичните модели на системите за обслужване са
обикновено съпроводени с някои предположения. Те са обобщени в така наречената
символика на Кендал. [3]
За да бъдат използвани методите от теория на опашките в случаите, когато се
решава практическа задача, трябва да са изпълнени следните условия: [3,5,6]
1. Входящият поток заявки да е прост поток, т.е. да притежава свойствата стационарност, ординарност и липса на последствие.
2. Клиентите образуват група с неограничен брой потребители т.е. безкрайна
опашка.
3. Итервалите от време между две последователни постъпвания на заявка в
системата са експоненциално разпределени случайни величини т.е. разпределението
на броя на заявките за единица време е Поасоново.
4. Времената за обслужване са експоненциално разпределени.
5. Всички клиенти се обслужват по правилото „първи дошъл, първи обслужен”.
Това е класическа система за масово обслужване, която според символиката на
Кендал се означава като:М/М/к/FCFS/п/∞.
Изследването на една система за услуги с масов характер изисква наличието на
данни за взаимодействията, които протичат между отделните й части и установяване
зависимостите между елементите на системата. Необходимо е да се събере информация за източниците на заявки, формиращи входящия поток, неговата специфика и
свойства, за процеса на обслужване, за особеностите на опашката, която се образува
и т. н. Когато системата е описана, изчисляването на съответните характеристики и
изследването на нейното поведение и тенденции е обект на математическото моделиране.
Характеристика на изследвания обект
Обект на изследване е обслужваща система предназначена за изпълнение на
услугите на Кол център. Потребителите на услуга с масов характер като разглежданата могат да бъдат отнесени към групата с неограничен достатъчно голям брой заявки.
Мерната единица на постъпващите заявки е „една по една“. Те постъпват независимо една от друга от голям брой източници. Това обуславя случайния характер на
постъпване на заявките и те формират прост входящ поток.
Предвид естеството на тези услуги правилото за обслужване на клиентите е
най-популярното в практиката „първи дошъл, първи обслужен“ т.е. заявките се обслужват по реда на постъпването им.
Опашката от заявки за услуги е една. Системата разполага с 5 канала за обслужване, като за всеки от тях технически е възможно да се поддържа опашка от 20
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заявки, без да бъдат отхвърлени. Максималният брой заявки, които могат да бъдат
обслужвани едновременно съответства на броя на обслужващите канали – к = 5.
Системата е пълнодостъпна, тъй като каналите и са в състояние да приемат всяка следваща заявка веднага след приключване обслужването на предходната.
В работата са използвани данни за период от два последователни месеца включващи:
 брой на постъпващите заявки λ през интервал от един час за цялото денонощие;
 средно време t за обслужване на заявката за всеки интервал в секунди, като
се приема, че то е с отрицателно експоненциално разпределение на вероятностите [2,5].
Изходът от услугата Кол център е с „голяма вероятност от повторна услуга“,
тъй като тя най-често е уникална по своето предназначение и възможности, които
предоставя на клиентите.
Методика на изследването и резултати
За да се изясни начинът на функциониране на системата и да се направят изводи
относно капацитета и, трябва да се изчислят съответните операционни характеристики. Определящ за подбора на характеристики, чиито стойности да се анализират е изборът на ключов показател за дейността на системата. Такъв може да бъде, както
времето за чакане или дължината на опашката, така и продължителността на престой
на клиента в системата или броят клиенти в нея, в зависимост от спецификата на
услугата и управленските цели. [2]
Ако целта на ръководството е да се минимизира или избегне натрупването на
опашка, могат да се използват данните за Lq. В случаите, когато лимитиращо е времето за чакане ще се оценяват данните за Wq. и т.н. За конкретния пример на
услугите на Кол център е удачно да се използва като ключов показател Wq. В конкретния случай, може да се приеме, че клиентите за услугата биха изчакали до
30 секунди за отговор на оператор от Кол центъра.
Изходна точка е възприемането на стандарт за приемливата продължителност
на чакане на опашка, без това да доведе до отказ на клиента от услугата или до негативна оценка. По обратен път, използвайки получените резултати операционният
ръководител може да вземе с достатъчна точност решение за необходимия капацитет
на системата (брой работещи канали), позволяващ удовлетворяване на търсенето на
услугата и постигане на поставените цели. [2]
За провеждане на изследването с наличните данни за обслужващата система е
използвана, известна от литературата методика, включваща следните стъпки:[4]
1. Обработка на статистическите данни и проверка за съответствие с
условията за прилагане на инструментариума на теория на опашките.
За всеки месец е изчислен средният брой заявки λ [бр./час] през интервал от
един час по отделно за делнични и празнични дни. Пресметнати са и средните времена за обслужване на една заявка t за всеки интервал от денонощието за всеки един от
разглежданите месеци. 1
Направената проверка за закона на разпределение на постъпващите заявки
показва, че постъпването на заявките се разпределя по закона на Поасон.
1

Поради големия им обем изчисленията при апробирането на модела с конкретни данни не са
представени в работата.
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2. Избор на математически модел на системата.
Анализът на системата показва, че условията за използване на инструментариума на теория на опашките са удовлетворени. Системата се определя със своите
характеристики като пет канална, еднофазна. Ползвайки символиката на Кендал тя се
означава като М/М/5/FCFS/20/∞.
3. Изчисляване на операционните характеристики на системата.
За всеки едночасов интервал от денонощието по месеци, с данните за делнични
и празнични дни, при различен брой к = 1 ÷ 3 работещи канали са пресметнати следните операционни характеристики, използвайки формулите от таблица 1:
вероятността да няма клиенти в системата Р0;
среден брой клиенти в системата Ls;
средно време, прекарано от клиентите в системата Ws ;
среден брой клиенти на опашката Lq;
средно време, прекарано от клиентите на опашката Wq ;
Табл. 1: Операционни характеристики на обслужваща системата [5]
Операционна
характеристика

Вероятност да няма клиент
в системата Po

Формула за пресмятане

Po=

1
 k 1 1   
  
 n 0 n!   

n

 1    k k
   
 k!    k  
k

Среден брой клиенти
в системата Ls

Ls=


  


Po 
2

k  1! k   

Средно време, прекарано от
клиентите в системата Ws

k

  
1 Ls

Po  
Ws=
2
 
k  1!k   

Среден брой клиенти на
опашката Lq

Lq= Ls 

Средно време, прекарано от
клиента на опашката Wq

Wq= Ws 



1





Lq



За пресмятане на операционните характеристики е използван Excel. Получените
резултати за първия месец през делничните дни за дължината на опашката Lq [бр.] и
за времето прекарано на опашка Wq [s] при едновременно работещи канали к = 1 ÷ 3
са представени в Табл. 2.
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Резултатите за втория месец са съпоставими, а за празничните дни са аналогични по характер, но с по-малки стойности, поради намаленото търсене.
Табл. 2: Стойности на Lq [бр.] и Wq [s] за І-ви месец – делник
Час (от-до)
00_01

Lq [бр.]
k=1
0

Lq [бр.]
k=2
0

Lq [бр.]
k=3
0

Wq [s]
k=1
3

Wq [s]
k=2
0

Wq [s]
k=3
0

01_02

0

0

0

1

0

0

02_03

0

0

0

1

0

0

03_04

0

0

0

3

0

0

04_05

0

0

0

7

0

0

05_06

0

0

0

1

0

0

06_07

0

0

0

8

0

0

07_08

1

0

0

44

3

0

08_09

*

3

0

*

48

5

09_10

*

10

1

*

119

7

10_11

*

17

1

*

206

8

11_12

*

*

1

*

*

14

12_13

*

2

0

*

24

3

13_14

*

2

0

*

32

4

14_15

*

*

2

*

*

22

15_16

*

3

0

*

44

5

16_17

*

1

0

*

21

3

17_18

*

1

0

*

17

2

18_19

*

0

0

*

13

2

19_20

4

0

0

108

5

1

20_21

6

0

0

149

5

1

21_22

2

0

0

73

4

0

22_23

0

0

0

12

1

0

23_00

0

0

0

5

0

0

Символът * в таблица 2 означава, че за тези данни операционните характеристики не са пресметнати, т.к. не е изпълнено условието λ < к μ .
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Формулиране на изводи за използваемостта на капацитета на системата

За да се формулират изводи се анализират получените резултати. При условие,
че клиентът трябва да чака не повече от 30 секунди за да започне обслужването може
да се направят следните изводи:
1. През делничните дни за да се посрещне търсенето на услугите е достатъчно
да работят максимум 3 канала през периода от 8 до 16 часа, 2 канала за времето от
16 до 23 часа и 1 канал от 23 ч. до 8 ч. сутринта.
2. През празничните дни резултатите са съответно: 2 канала от 8 до 20 часа и
1 канал през останалата част от денонощието.
3. Използването на 5 паралелно работещи канала показва наличието на излишен капацитет в обслужващата система.
4. Оптимизиране използваемостта на наличния капацитет би могло да се търси
чрез:
– разширяване на пазара, чрез обхващане на други райони с потенциални
клиенти;
– добавяне на друг вид услуги, което е технически осъществимо;
– намаляване броя на обслужващите канали.
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ПРОБЛЕМЪТ ЗА КОНСУМИРАНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
И ОТДАВАНАТА ТОПЛИНА - РЕШЕНИЯ В ПОНЯТИЯТА
НА ЕКОЛОГИЯТА
Христиана Бурмова
Бургаски свободен университет
Павел Йорданов, Владимир Колев
ПГЕЕ „Константин Фотинов, Бургас

THE PROBLEM OF ELECTRICITY CONSUMPTION AND HEAT
SUPPLY - SOLUTIONS IN THE CONCEPTS OF ECOLOGY
Hristiаna Burmova
Burgas Free University
Pavel Yordanov, Vladimir Kolev
Abstract: Modern times require solving increasingly complex and large-scale tasks.
Reliasing them seeks unlimited resources. Most powerful computers realize these trends by
consuming less and less energy. High speed becomes synonymous with ecology
Key words: speed, efficiency, flawlessness, computational power
ВЪВЕДЕНИЕ
Високопроизводителните изчисления се отнасят за начина на реализиране на изчислителната мощност, така че да се осигури по-висока производителност отколкото
може да се получи при настолен компютър или работна станция. Решават се специализирани проблеми в науката, бизнеса, инженерството.
Високопроизводителни машини са реализирани чрез технологиите, заложени в
тях и мащаба, по който са изградени. Често броят на процесорите в една такава машина достига 20 000 и повече. Компании като Cray и IBM, работят върху сериозни
проблеми на човечеството в областта на науката и инженерството – нови лекарства,
ДНК модели, произход на видове и много други. Машините на IBM могат да захранват системи, използвани за метеопрогнози. За целта се използва изчислителната
мощ на суперкомпютрите на технологичен гигант, създаващ симулации и метеорологични модели не само за определен район, а за цялото земно кълбо.
Високопроизводителните машини намират приложения в най-различни области –
от развлекателните, до индустриалните и научно изследователските. В сравнение с
традиционните компютри, имат завишени изисквания към използваните компоненти –
процесор, памет, диск, операционна система. Конфигурират се в клъстери с много
процесори, имащи повече от едно ядро. Високата производителност е реализирана от
отделни възли, работещи заедно – взаимосвързаност, осъществена чрез компютърна
мрежа.
Стремежът за увеличаване скоростта на обработка и обмен на информацията е в
основата на архитектурните решения за компютърните системи. Днешната висока
производителност може да е нормална за бъдещите компютри.
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Първите машини са с много бързи скаларни процесори, надвишаващи около 10
пъти скоростта на най-бързите системи, предлагани от други фирми. С въвеждането
на векторните процесори се реализират компютри с 4 и 16 паралелно работещи
такива.

ИЗЛОЖЕНИЕ
В края на 80-те и началото на 90-те години се акцентира на масивните паралелни системи с много на брой процесори. Днес вече има осъществени серийни сървърни микропроцерсори като Power PC, Opteron и Xeon, копроцесори като INVIDIA
Tesla GPGPUs, AMD GPUs, IBM Cell, FPGAs. Много от съвременните суперкомпютри са организирани като компютърни клъстери – много компютри, работещи паралелно като една машина.
Високопроизводителните изчисления (High Performance Computing, HPC) обединяват скорост на изпълнение и ефективност на връзката, осъществена на паралелни машини или клъстери. Това е съсредоточване на изчислителните ресурси, с цел
постигане на изчислителна мощ за решаване на сложни проблеми. Сравнявайки
ресурсите, предоставени от персоналния компютър и тези от HPC, при високопроизводителните машини те са неограничени. Съвремието изисква решаването на все посложни задачи чрез паралелни изчисления, тъй като серийните компютри не могат да
осъществят това за нужното време.
Модели, изпълнени с паралелен клъстер са в области като квантовата информатика, нанотехнологиите, биофизиката, молекулярно моделиране, разработването на
нови информационни продукти и др. Ползите за потребителите, ползващи високопроизводителни изчисления са в надежността и бързия достъп до данните.
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Архитектурни решения за изграждане на суперкомпютър
Решение за високата производителност, надежност, възможност за възстановяване на паралелността на компютърна система е клъстерирането. Това са интегрирани изчислителни агрегати, обхващащи до хиляди процесора, както е при суперкомпютрите. Високопроизводителният клъстер може да се представи и като суперсървър
с архитектурно решение без споделяне на общи ресурси. Компютърният клъстер се
състои от изчислителни възли и системна комуникационна мрежа, осъществявайки
пълна свързаност между изчислителни възли в клъстер, ефективна комуникация
(както от точка до точка така и колективна) и пермутация, подредба на мрежовия
пренос. Най-популярна мрежова топология за паралелно изчисление е Омега. Характеризира се с така нареченото „свойство на приятелите“, показващо начина на конфигуриране на връзките, с осигурена висока степен на скалируемост.
При проектирането на суперкомпютрите важен етап е свързването на кабелните
линии. Сремежът е те да са къси, с цел намаляване закъснението на преноса на информацията (в размер на десетки наносекунди).
Високопроизводителните компютърни системи консумират големи количества
енергия, като голяма част от нея се превръща в топлина – а това изисква подходящо
охлаждане. Това е фактор, ограничаващ мащабността на системата. Най-бързият
компютър, произведен в Китай – Tianle-1A консумира 4 MW електроенергия.
Решения за хардуера
Векторните процесорни системи са създадени специално за суперкомпютрите и
продължават да се прилагат в специализирани приложения с висока производителност. На масовия пазар навлизат архитектурите SIMD (Single Instruction Multiple
Data ) за компютри с общо предназначение. Изчислителната мощ на някои достига
няколко терафлопа. Терафлоп е мярка за производителността на компютрите. Показва броя операции с плаваща запетая, които компютърът може да извърши за една секунда. Произлиза от Floating poin Operations Per Second, a тера е 1012
С развитието на видео обработката, графичните процесори (GPU) се доразвиват
до степен на разработване на компютърни графични процесори с общо предназначение GPGPU. В момента в Top 500 има три суперкомпютъра, базирани на GPGPU.
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Компютърните схеми, шините, комуникационните адаптери, графичните, звуковите, мултимедийните карти и интерфейси, захранващите устройства, памети и периферия се развиват в съответствие със зададената при проектирането производителност. Акцентира се на многоядренността, много команди и инструкции, кеш нивата и микроядрата.

Решения за софтуера
Паралелните архитектури често налагат използването на специални програмни
техники за достигане на максималната им скорост. Използват се програмните езици
като Fortran и C и чрез специални библиотеки за обмен на данни между отделните
части на суперкомпютрите. Новите масивни паралели GPGPU притежават стотици
ядра, които са програмирани да използват програмни модели като CUDA и Open CL.
Каквито и алтернативни решения да се създадат за висока производителност на
компютърната система, главен фактор в това се оказва промяната в софтуера. Развитието е главно в подобрението на алгоритмите в софтуера, а не в самия хардуер. Системите HPC имат способността да осигурят устойчивост, като се използват едновременно много изчислителните ресурси.
IBM, Toshiba и Sony работят съвместно именно в тази насока – високопроизводителни разпределени изчисления. Това е компютърна архитектурна философия, наречена Cell – хардуерни и софтуерни клетки. Тя е доста динамична по измерения,
обединяваща мощността и производителността на няколко процесора в решаването
на една задача, изискваща значителен ресурс .
Екологични решения
Gren 500 е списък с най-екологичните суперкомпютри в света – компютри,
които въпреки големите си размери консумират малко електроенергия.
Top 500 е списък на суперкомпютрите в света, подредени по производителност .
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LINPAC
performance

Cores

Memory

Power

Xeon
D-1571

794,4

34,816 GB

49.50 kW

1.3GHz

1,127.68
TFlop/s

841.96
TFlop/s

Xeon
D-1571

19,86

575,552 GB

1.350 МW

1.3GHz

28,192
TFlop/s

19,135.8
TFlop/s

Xeon
E5-2698

22,44

16,896 GB

62.00 kW

2.2GHz

1,819.75
TFlop/s

1,070
TFlop/s

Opteron
6274

560,64

Xeon
E5-2690

361,76

Sunway
SW26010

10,649

Performance

Theoretical
peak

Processor

17,590
TFlop/s

710,144 GB

8,209 kW

2.2GHz

27,112.5
TFlop/s

340,480 GB

1.631МW

2.6GHz

1,819.75
TFlop/s

19,590
TFlop/s

1.45GHz

125,436
TFlop/s

93,014.6
TFlop/s

1,310,720 GB 15.371 МW

Списъкът Green 500 нарежда Top 500 суперкомпютъра в света с енергийна
ефективност. Фокусът при изпълнението на компютърните операции за минимално
време, независимо от всякакви разходи, води до появата на суперкомпютри, консумиращи огромно количество електроенергия и произвеждащи много топлина. Това
от своя страна изисква охладителни системи, конструирани така, че да се осигури
нормалната им работа. За да се отговори на тази тенденция, списъкът Green 500 поставя акцента върху енергийно ефективните резултати, запазвайки устойчивата работа на суперкомпютрите.
Списък Green500 е обявен на 15 ноември 2007 г. в SC 07 като допълнение към
TOP500. Откриването на Green500 дава началото на нова ера, при която суперкомпютрите могат да бъдат сравнявани с производителност на ват.
В последния списък GREEN 500 първите три позиции се вземат от новоинсталираните системи в Япония, като всички те се основават на архитектурата ZettaScaler 2.2 и ускорителя PEZY-SC2. SC2 е второ поколение 2048-ядрен чип, осигуряващ
върхова производителност от 8.192 терафлопа. Използването на 2048-ядрени копроцесори правят суперкомпютрите по-енергийно ефективни от другите.
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Подборът на всеки показател за ефективността на суперкомпютрите е противоречив. Понастоящем се избират „FLOPS-per-Watt“ или брой плаващи запетаи за ват.
Този показател е широко използван в общността на IEEE IPDPS за високопроизводителни изчислителни системи.
На SC 09, Green500 обявява създаването на три нови проучвателни списъци Little, Open и HPCC – придружители на списъка Green500. Докато списъкът Green500
продължава да е официалното класиране, тези нови списъци позволяват да се изследват нови показатели, базирани на общността на IEEE IPDPS.
Цел на двата списъка е да се обединят и покажат, че високата скорост може да е
синоним на екологията. IBM все повече навлиза в класациите на „зелените“ и са на
четвърто място сред най-енергийно ефективните
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все още има области, в които високопроизводителните системи навлизат поетапно – геофизиката, молекулярната биология, обработка на сигнали и изображения,
моделиране на електронни схеми.
Интелигентните компютърни системи ще притежават софтуерни продукти,
търсещи, обработващи и предаващи информация в най-подходяща форма и в точен
момент.
Фирмите, производители на суперкомпютри ще редуцират разходите на своите
информационните центрове по света. Новите системи ще са компактни и леки, с повишена енергономичност, с нисък разход на енергия и с оптимизирани параметри от
екологична гледна точка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА BLOCKCHAIN
Иван Стефанов Батаков
Бургаски свободен университет

BLOCKCHAIN APPLICATION
Ivan Stefanov Batakov
Burgas Free University
Abstract: A blockchain is essentially a distributed database of records or public ledger of
all transactions or digital events that have been executed and shared among participating
parties. Each transaction in the public ledger is verified by consensus of a majority of the
participants in the system. And, once entered, information can never be erased. The
blockchain contains a certain and verifiable record of every single transaction ever made.
Key words: blockchain technology, data integrity, tracking.
1. Увод
Blockchain е разпределена база данни, която съхранява информация за всички
транзакции, включително с дата и час и веднъж записани е невъзможно те да бъдат
манипулирани, без това да остане незабелязано. Достъп до регистъра за транзакции
имат всички потребители на blockchain – те влизат в ролята на колективен нотариус,
който потвърждава, че информацията в базата данни отговаря на истината. Именно
липсата на централизирано управление прави външната намеса почти невъзможна.
Технологията blockchain може да се прилага за финансови операции, здравеопазването, идентификация на потребители, създаване на средства за киберсигурност и др.
Важни елементи на Blockchain:
1. Споделенa счетоводна книга (Shared Ledger) – Разпределена система за запис, споделена в цялата бизнес мрежа. Всички участници имат копие чрез репликация на данните.
2. Умни Договори (Smart Contracts) – Бизнес термини, вградени в базата данни
за транзакциите и изпълненo чрез тези транзакции. Те са проверими, подписани и са
кодирани в програмен език.
3. Поверителност (Privacy) – Осигуряване на подходяща видимост; транзакциите са сигурни и заверени. Участниците имат нужда от поверителност и самоличността на потребителят да не се свързва със самата транзакция. Всичко това се осъществява благодарение на силна криптография.
4. Консенсус – Blockchain е абсолютно децентрализирана и същевременно успява да постигне консенсус за състоянието, в което се намира. Мрежата се състои от
хиляди независими компютри и всеки от тях пази копие на блокверигата. Същественото обаче е, че всяка от тези машини сама, независимо от останалите, решава кое е
вярното копие на блокверигата. Няма централизирани сървъри, които да „казват“ на
останалите участници в мрежата коя е вярната блокверига. И все пак на всеки
10 минути всички компютри в мрежата независимо един от друг избират верига,
която да приемат за правилна.
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2. Сигурност нa Blockchain
Мрежата е настроена да приема за вярна веригата, за която се изразходвани наймного изчислителни ресурси. Това се приема като един вид гласуване за това коя е
блокверигата, която се приема за вярна от болшинството от копачите. Това означава,
че ако някой злонамерен играч реши да подмени настоящата блокверига с друга, той
ще трябва да отдели по-голяма изчислителна мощ от всички останали копачи, които
поддържат настоящата блокверига.
Да приемем, че някой успява да организира машини с повече изчислителна мощ
от всички останали копачи, взети заедно, т.е. че той владее повече от 50 % от цялата
изчислителна мощ, насочена към копаене на дадена криптовалута в мрежата. Трябва
да имаме предвид, че това по никакъв начин не означава, че той може да прави каквото си поиска със следващите блокове във веригата, които генерира. Този участник
ще продължи да бъде принуден да генерира и разпространява валидни блокове, за да
може те да бъдат приети от останалите участници в мрежата. Това означава, че той
няма да може да емитира повече криптовалути, отколкото се очаква да има в следващата емисия, както и да прехвърля криптовалути от чужди сметки, защото тези транзакции трябва да бъдат подписани, а контролиращия блоковете играч няма да има
частните ключове, необходими за целта.
Злоупотребите, които може да постигне някой, който има надмощие в изчислителна мощ (над 50% от цялата мрежа):
1. Двойно харчене на собствената криптовалута – Нарушителят може да разпространи в мрежата транзакция, с която прехвърля свои криптовалути на трето лице, извършвайки плащане за стока или услуга. След това може да генерира следващия блок в мрежата, така че той да не включва тази транзакция. В резултат на това
транзакцията няма да бъде създадена и човекът, приел криптовалутите ще бъде ограбен. Подобни действия обаче сравнително бързо ще доведат до създаването на лошо
име на нарушителя и в бъдеще никой няма да иска да приема плащания от него.
2. Недопускане в следващите блокове на набелязани от него транзакции – Да
кажем, че нарушителят генерира следващите блокове, той на практика решава кои
транзакции да бъдат включени в тях. В резултат на това той може да наложи цензура
на някои транзакции, така че те никога да не бъдат включени в блокверигата.
Манипулирането на blockchain мрежата е не просто изключително трудно, но и
твърде скъпо за постигане. Заложените в системата стимули са такива, че от подобни
манипулации не е позволено да се печели.
3. Ползи на Blockchain в бизнеса
Blockchain технологиите могат да бъдат прилагани с успех в редица ситуации,
включително:
1. Здравеопазване – Blockchain система която свързва пациенти, доставчици на
здравни услуги и здравноосигурителни дружества, би могла да изпълнява ролята на
цялостна информационна екосистема за целите на здравеопазването.
2. Елиминиране на кражбата на интелектуални права – Използването на файл с
музика например може да бъде записвано в публичен blockchain. Композиторите биха могли да пускат своите произведения в blockchain базирана екосистема и да контролират условията за използване на техните произведения, предоставяйки права за
това в реално време чрез „умни договори”.
3. Плащане за резултат – Използвайки технологията за „умни договори“,
blockchain системите могат да реализират автоматично плащане според качеството и
бързината на предоставянето на услугите. Например, ако сте си поръчали пица и я
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получите за по-малко от 20 минути, плащате определена цена, ако пицата ви пристигне до час, цената е по-малка, а ако поръчката ви се забави повече от час – не плащате нищо.
4. Ефективно противодействие на укриването на данъци – В света на дигиталните транзакции, записвани в реално време, би било много трудно да се скрие провеждането на незаконни транзакции.
5. Индустриални IoT решения – Комбинирайки индустриални mash-up и IoT,
технологиите могат да помогнат на компаниите да оползотворят по-добре своите
най-ценни активи, свързвайки всичко – от контейнери за транспортиране до апарати
за магнитно-резонансна томография и инженерно оборудване, в дигитални пазари в
реално време, които дават възможност на фирмите да купуват и да продават мощности в престой.
Компаниите трябва да идентифицират новите възможности, които им предоставят blockchain технологиите, да оценят рисковете и нужното време, което им е необходимо, за да заемат добри стратегически позиции.
4. Различни начини за постигане на консенсус
Blockchain технологията в момента има няколко основни вида за постигане на
конесус:
1. Доказателство за работа (Proof of Work)
2. Доказателство за залог (Proof of Stake)
4.1. Доказателство за работа
За да извършите даденото действие, преди това трябва да свършите някаква работа. Трябва да се гарантира, че това е възможно, но отнема много време.
Самата идея за Доказателство за работа беше формулирана в 1993, но името й
бе получено само в 1999 и преди световното разпространение на технологиите трябваше да чака появата на Сатоши Накамото. Осъзнавайки, че изчислителните сили,
свързани с добива, ще се променят постоянно, Сатоши извърши преизчисляване на
сложността на задачата, която трябва да бъде решена, в зависимост от текущия капацитет на мрежата. Това позволи да се гарантира, че монетите няма да бъдат произведени преди планираното време.
4.2. Доказателство за залог
Вторият най-популярен алгоритъм за постигане на консенсус. Идеята беше
предложена в 2011 а през 2012 вече е била интегрирана в една криптовалута. Създаването на нов блок може да се извърши от възел в мрежата, който има монети в
чантата си. В този случай колкото повече монети има, толкова по-голяма е вероятността за генериране на нов блок. Това означава, че потребител с 10% от всички монети ще генерира нови блокове със средна вероятност за 10%.
Производството на криптовалута с алгоритъма на Доказателство за залог консенсус се нарича коване. Състои се в създаването на възел – отделен компютър,
който е постоянно свързан с интернет и на който е стартиран портфейла с минимално
необходимия брой монети. Цената на такъв компютър е около 600 долара. Но за
сметка на това трябва да има голям брой монети, чиято обща стойност може да бъде
с пъти по-висока.
6. Разработено приложение
Blockchain мрежата, която аз съм създал има следните възможности (приложението е реализиранo чрез програмният език Java):
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Генериране на 3 блока.
Създаване на два портфейла.
Генериране на транзакции.
Криптиране на информация използвайки алгоритъма SHA-256.

По-важни части от кода:

Показаният горе код описва в криптографията и компютърната наука едно хеш
дърво или дърво на Меркле (Merkle tree/root), в което всеки листов възел е означен с
хеш от блок данни и всеки нелистък възел е означен с криптографски хеш на етикетите на неговите детски възли. Хеш дърветата позволяват ефективна и сигурна проверка на съдържанието на големи структури от данни. Хеш дърветата са обобщение
на списъците на хеш и хeш вериги.
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7. Заключение
На практика, технологията Blockchain може да се използва във всяка сфера,
която изисква поддръжката на независима и прозрачна информационна база от данни. Blockchain технологията дава много по-сигурен, прозрачен, бърз и ефикасен
начин за извършване на транзакции. Вече няколко десетки компании развиват
Blockchain платформи, а много повече използват технологията, за да предлагат друг
тип продукти и услуги. Общността работи за изграждането на един свят, в който
всичко – от наема на апартамент и управлението на автомобилен парк, до абонамента
за периодичен печат или за фитнес ще може да се извършва посредством Blockchain.
Така се елиминира нуждата от посредници в почти всяка сфера.
В развиващия се свят тя може да запълни празнината от липсата на ключови
инфраструктури като например, банкови клонове и банкомати. По-напредналите държави пък могат да я използват, за да оптимизират значително своята администрация
и да намалят разходите.
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Сложното явление организирана престъпност е разбирането, че за разлика от
престъпността в „нормалните общества“, в посткомунистически държави като
България тя не е толкова феномен, колкото характеристика на до голяма степен криминален преход от държавна към частна собственост.
Публичните институции и преди всичко правозащитните органи на държавите в
преход не разполагат с нужните инструменти за противодействие и идентифициране
на организирана престъпност. Характеризиращи се с функционално съчетаване на легален и криминален бизнес.
Oценка на уязвимостта към рекет
Изнудването и рекетът са ефективни инструменти, използвани от организираната престъпност за натрупване на финансови ресурси и проникване в легалната икономика.
• Фактът e, че предприемачите работят в сивата или черната икономика, в повечето случаи ги отказва да сигнализират за проблемите си. В резултат на това, поголямата част от случаите на рекет остават нерегистрирани.
• Изследването показа, че изнудването и рекетът могат да се извършват не
само от организирани престъпни групи, но и от групи и мрежи от представители на
администрацията. Такива групи бяха идентифицирани в България, Румъния, Гърция
и Испания, основно в областта на селското стопанство и в по-малка степен в хотелиерството.
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Изследване на корупционни практики при трафика на хора
• Трафикът на хора продължава да е сериозен проблем за Европейския съюз.
Като трети в света по доходност криминален пазар след трафика на наркотици и оръжие, той е важен източник на незаконни средства за организираните престъпни
групи.
Въпреки известно изместване на фокуса към други видове експлоатация, принудителната проституция, предимно на жени, остава основната цел на извършителите.
През 2016 г., съвместно с експерти от Италия, Косово и Хърватия, бяха изследвани корупционните практики при трафика на жени с цел сексуална експлоатация в
четирите държави, както и ефектът от тези практики върху жертвите на трафик.
• Като трети в света по доходност криминален пазар след трафика на наркотици и оръжие, той е важен източник на незаконни средства за организираните престъпни групи.
• Въпреки известно изместване на фокуса към други видове експлоатация,
принудителната проституция, предимно на жени, остава основната цел на извършителите. Докато през ранните години на века са действали големи криминални организации, сега, поради възможността за свободно движение и засилен полицейски натиск, преобладават по-малки групи, за които тази дейност е основен бизнес. Корупционните практики в момента са по-скоро ориентирани към предпазване от криминално преследване, прекратяване на разследвания и осигуряване на оправдателни или
леки присъди. Важността на корупционните последици са нараснали значително, докато директните корупционни връзки се избягват все повече.
• Основни стъпки за подобряване на противодействието на корупцията при
трафика на жени са: повишаване капацитета на вътрешно ведомствените структури
за противодействие на корупцията в полицията и съдебната система, по-добра осведоменост за връзката между двете престъпления, както и тяхното общо разследване,
подобряване събирането и анализа на данни, засилване на международното полицейско сътрудничество, осигуряването на по-добра защита на жертвите, както и стимули за съобщаване на полицията за престъплението.
Проституция и трафик на хора
Организираната проституция и трафикът на хора формират значителни приходи
за организираната престъпност в България.
• Българският пазар на секс услуги носи по-ниски приходи за организираната
престъпност в сравнение с организираната проституция зад граница.
• За периода 2005-2009 г. може да се направи оценка за 11 000-21 000 проституиращи зад граница. При средно 18000 лица проституиращи зад граница, и среден
дневен оборот 300 евро и 270 работни дни в годината става въпрос за оборот от приблизително 1,46 млрд. евро годишно.
• Броят на проституиращите в страната се оценява в рамките на 6000-10000,
като 33% от тях са заети с улична проституция, 61 % – в проституцията на закрито
(офиси, клубове, еротични барове), и 6 % – в предлагането на ВИП ескорт услуги.
При оценка на базата на тези данни годишният оборот от секс услуги на вътрешния
пазар възлиза на 123-205 млн. евро.
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Организираната престъпност е предприела две стратегии за компенсиране на
намалените обороти:
 нарастване на трафика и проституцията в чужбина;
 засилено използване на интернет(както чрез сайтове за запознанства, така и
през социални мрежи, чат услуги) за набиране на клиенти склоняване на момичета
към проституция, както и за доставяне на секс услуги в дома, офиси т.н. В резултат
от засилените съвместни действия на българското и френското, белгийското и холандското правителство предпочитаните крайни дестинации на българските своднически мрежи се пренасочват към Швейцария, Австрия и Германия. Спадналото търсене на секс услуги в някои страни в Западна Европа преориентира част от престъпните мрежи към търсене на възможности в други държави и България.
През 2011 г. минимум 380 000 чужди туристи са ползвали секс услуги, генерирайки обороти от поне 26 млн.лв. Ако обаче се добавят чуждестранни посетители по
служба, както и транзитно минава щи шофьори на тирове, тази оценка би нараснала
значително. България заема по-скоро средна позиция от гледна точка предлагане на
секс услуги (1,46 лица на 1000 души от възрастното население над 15 години).
Оценката на пазара на база наличните данни за потреблението на секс услуги
показва, че 3,8 - 5,9 % от мъжкото население над 15 години е плащало за секс услуги
някога през живота си”, което е сравнително нисък процент на фона на други страни
в Европа (Италия – 16,7 – 45 %, Холандия – 13,5 % - 21,6 %).
Противодействие на прането на пари в България
Прането на пари и престъпленията срещу финансовата система често са свързани с различни престъпления, извършвани най-често от организирани престъпни
групи (пари, придобити от трафик на хора и наркотици, проституция, оръжия, компютърни престъпления и т.н.).
• За успешно противодействие е необходим системен подход за събиране на
финансова информация за дейността на организираните престъпни групи, по-широко
прилагане и тълкуване на съществуващата законодателна рамка, както и увеличаване
капацитета на отговорните правораздавателни органи.
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• Българското законодателството е в съответствие с почти всички европейски
и международни норми, но липсата на ефективност при прилагането му води до
липса на значими резултати в борбата с изпирането на пари. През последните години
се наблюдава тенденция към увеличаване броя на сигналите за изпиране на пари, на
наблюдаваните и на новообразуваните досъдебни производства, както и на лицата,
изправени пред съда по обвинения за изпиране на пари. Относителният дял на присъдите за това престъпление обаче продължава да е значително по-нисък в сравнение
с други видове престъпления. Така например през 2015 г. лицата с влязла в сила
присъда по обвинения за трафик на наркотици са 444, а тези за данъчни престъпления – 88. В същото време при изпирането на пари те са само 4.
• Икономическата и финансова криза през 2009 г. доведоха до съживяване на
нелегалното и „хищническо“ кредитиране и лихварството в България. Затруднени от
своето финансово положение, значителен брой домакинства и бизнеси се обръщат за
съдействие към сенчести „финансисти“.
Контрабанда и нелегално разпространение на наркотици
Продължават да бъдат заплаха за обществото. Трафикът на хероин през
България регистрира спад през последните години поради три основни причини. На
първо място, трафикантите все повече пред почитат алтернативни маршрути на
старото Балканско трасе – основно през турско-гръцката граница или през бившите
съветски републики.
• Пазарът на канабис е най-бързо растящият пазар през последните 5 години,
особено в групата на младите хора (15-34 години). От 2007 до 2008 г. делът на употребилите канабис през последния месец нараства приблизително два пъти.
• Големината на вътрешния пазар на наркотициза 2011 г. може да се оцени
средно на около 350 млн. лева.
• По данни на Министерството на здравеопазването метадонът, използван в
тези програми, се е увеличил от 38,2 кг през 2007 г. на 77,5кг през 2010 г.
• Редовно употребяващите кокаин (4 и повече пъти в месеца) са между 4 000 и
8 000 души в страната, а употребяващите за развлечение са между 20 000 и 40 000
души. Въз основа на тези данни общата консумация на кокаин в България може да се
оцени приблизително на 300 кг годишно. При цена на дребно 70 евро за грам годишният обем на пазара е между 22,3 - 80,3 млн.евро.
• До 2007 г. България е сред производителите на амфетамин, който освен за
задоволяване на местния пазар се изнася и за страни от Близкия изток. Въпреки че
ЕС продължава да е един от големите производители на синтетичните наркотици в
света”, в България след 2008 г. се наблюдава рязък спад на производството на амфетамин, свързан с износ.
Измами с ДДС
• Заплахата от този тип измами е особено важна, като се има предвид, че ДДС
носи средно над 20% от доходите на държавите в ЕС. Проблемът с ДДС условно
може да бъде разделен на две части: организирани и неорганизирани ДДС измами.
• Измамите с данък добавена стойност (ДДС) са едни от най-мащабните данъчни престъпления и носят значителни приходи за организираната престъпност.
Загубите на Европейския съюз от неплатен ДДС се оценяват на между 60 млрд. и
100 млрд. евро годишно. В резултат от това европейските държави губят около
11 - 13 % от приходите.

357

ХIX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

• Заплахата от този тип измами е особено важна, като се има предвид, че ДДС
носи средно над 20% от доходите на държавите в ЕС. Проблемът с ДДС условно
може да бъде разделен на две части: организирани и неорганизирани ДДС измами.
Участниците в тази престъпна дейност са с висок социален статус и висока степен на обществено влияние, тъй като много от тях са участници в легалната икономика. След пика на тези измами през 2008 г. се наблюдава спад от около 30 %, което
се обяснява както с икономическата криза, така и с нарасналия натиск на НАП, МВР
и ДАНС. Въпреки това нивата на загубите на бюджета от тези измами остават много
високи и достигат до 10 - 11 % от приходите от ДДС.

За мащаба на този проблем е показателен фактът, че по оценки на НАП под
различни форми близо 20 % (около30 000) от всички активни фирми по ЗАА С
участват в подобни измами. След влизането на България в ЕС през 2007 г. се
забелязва и значителен ръст на международните схеми за измама (напр. измами от
типа ,,въртележка”). Ако през 2006 г. международните схеми са генерирали 8 % от
всички щети, през 2009 г. те съставляват 19 %, т.е. на лице е двойно увеличение.
Пазарът на цигари без легален бандерол
• През периода 2009-2010 г. нелегалните цигари се превърнаха в най бързо
растящия пазар за организираната престъпност. Като стойност на оборота целият
черен пазар на цигари и тютюн през 2010 г. достигна 500 млн. лв., или 16 - 18 %, при
2,417 млн. лв. легален пазар. Като обем на пазара в натура (брой късове) нелегалният
пазар е значително по-голям и достига 30-40% от общия обем на пазара на тютюневи
изделия.
• С приемането на България в ЕС започва и процесът на синхронизиране на
акцизната политика, което довежда до увеличаване на нивата на нелегална търговия с
тютюневи изделия. Законно произведени цигари се внасят контрабандно и/или се
продават незаконно, като се избягват дължимите акцизи ДДС. Според някои оценки,
основани на т.нар. метод на „празната кутия”, употребата на такива цигари се
увеличава от 14% през 2008 г. до 34 % през 2010 г. в големите градове на страната. В
много малки градове, гранични и селски райони нелегалната търговия над хвърля
50% през 2010 г.

358

ХIX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

• Според същите оценки през 2011 г. се наблюдава значително подобряване на
ситуацията и се регистрира спад на нелегалната употреба, която в края на 2011 г. се
оценява между 19 и 22% от общото потребление на тютюневи изделия, или около
3 млрд. къса цигари годишно. Според алтернативната оценка обаче, нелегалното
потребление е по-високо в края на 2011 г. и е от порядъка на 25- 30 % от общия пазар
(или около З,6 - 4,6 млрд. къса годишно).
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 Около 20% от черния пазар на цигари в страната обаче, не са свърза ни с
организираната престъпност, а по-скоро с „куфарни търговци“. Към края на 2011 г.
обемите на незаконна търговия с цигари, свързана с организираната престъпност,
предполагат контрабанден внос(или незаконно производство), което се равнявана
23 - 25 контейнера на месец.
Заключение:
След като се вземат предвид всички тези области, може да се заключи, че влиянието на организираната престъпност върху икономиката на страната е значително.
Въпреки устойчивото намаляване през последните 14-15 години на влиянието върху
икономиката на криминалните структури (особено по отношение на различни форми
на рекет) делът на нелегалните пазари в страната продължава да е сериозен риск,
който деформира конкурентоспособността в някои сектори на икономиката и
заплашва демократичното функциониране на институциите.
Най-значима заплаха остават областите на действие на организираната престъпност, които са значително над средните за ЕС нива: контролираният от организираната престъпност пазар на сексуални услуги (особено трафика на хора), ДДС измамите
и пазарите на акцизни стоки(особено тютюневи и петролни продукти).
Сериозно предизвикателство остава и използването на корупция, особено на
корупцията, свързана с олигархичните структури.
Настоящата Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност бе
извършена в условията на изключително динамична среда на икономическа криза и
очерта серия от нови заплахи. Традиционните заплахи са свързани с възникването на
големи устойчиви криминални мрежи за разпространение на нелегални тютюневи
изделия, които могат да се превърнат в „носеща конструкция“ на нови форми на организирана престъпност.
Нетрадиционните заплахи са свързани с използването на новите технологии при
предлагането на сексуални услуги, онлайн измамите, кражбите на коли и т.н. По
настояще използването на насилие и рекетът, свързани с организирана престъпност,
остават на ниски в сравнение с предходни години нива.
Все пак този факт не е достатъчно основание да се предполага, че тази заплаха е
преодоляна. Обществените, икономическите и политическите промени през последни
те месеци в страните от Близкия изток и Северна Африка пред поставят също външен
риск за повишаване миграционния натиск към България като страна, намираща се в
непосредствена близост с Турция и Гърция. Този риск е свързан с възможността за
вторично придвижване на нелегални емигранти от Близкия, Средния изток и Северна
Африка, които влизат в Гърция, да са Бъдещи рискове и заплахи насочени към
България след влизането и в Шенгенската зона. Не по-малък е и рискът от нови
форми на трансгранични данъчни и митнически измами, като се имат предвид продължаващата икономическа криза и нарастването на обемана нелегалната търговия
с тютюневи и петролни продукти в съседна Гърция.
Източници:
1. https://books.googleusercontent.com/
2. http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=15984
3. http://www.csd.bg/fileadmin/user_upload/Security_Program_AR_2016_BG.pdf
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СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИ
ОТ ЕНЕРГИЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС
Тони Ганчев, Радостин Димитров, Павел Белов
Момчил Димитров, Калоян Тотев
Бургаски свободен университет

SPECIALIZED PERIPHERY FOR STORAGE AND PROCESSING
OF DATA FROM AN EDUCATIONAL PV-CENTER
Toni Ganchev, Radostin Dimitrov, Pavel Belov, Momchil Dimitrov, Kaloyn Totev
Burgas Free University
Abstract: In this paper is presented a visualization system for data storage and processing
from a PV station. Sensors for measuring the surface temperature of the PV panels have
been selected. A system for data extraction and storage is additionally developed. The PV
panel’s performance is modeled in Matlab.
Key words: PV-System, Sensor, datalogers.

Въведение
Системите за мониторинг са есенциални за модерните фотоволтаични системи.
В миналото следенето на работата на една централа е било считано като екстра и
много често е било избягвано с цел спестяване на разходи.
Днес, за да се оптимизира работата на централата и да се извлече целият потенциал от нея, са необходими множество данни относно работата ù и средата, в която
тя работи. Ежедневното получаване на информация от работата на фотоволтаичните
панели вече е не само желателно, а дори се изисква в някои страни.
Необходимостта от мониторинг е довела до това, основните производители на
инвертори и специализирани фирми в областта на мониторинга, като Solare
Datensysteme и Papendorf Software Engineering, да започват да произвеждат инвертори
с вградени Системи за мониторинг на функционирането на централата.
Това задоволява някои от изискванията за мониторинг, но има какво да се желае
относно следенето и на други фактори, влияещи върху работата на системата.
I. Основни елементи за мониторинг на фотоволтаичната система.
Фотоволтаичната система на БСУ има монтирани следните сензори за измерване на параметрите на околната среда:
 Сензорът за температура е важен за следене на работата на панелите, тъй
като тяхната производителност е пряко свързана с работната им температура. С помощта на данните от този сензор може да се построят диаграми, които да дадат информация за това в кои периоди от годината се произвежда най-много електроенергия и по-важното – през кои периоди се произвежда най-малко. Тази информация
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дава възможност да се констатират проблеми в работата на централата, ако има
такива, и да се търсят начини да се отстранят ефективно;

Фиг. 1. Сървър и събиране на данни

 Сензорът за слънчева радиация позволява да се изчисли енергията, която
могат да произведат панелите в момента на отчитане на радиацията.
 Панелите често биват замърсени от прах и други частици, което влияе негативно на производителността им, поради намаляване на ефекта на въздействие на
слънчевата радиация, която пада върху повърхността им.
 При възможност да се инсталира почистващ робот с дистанционно управление, ще се елиминира необходимостта от човешка намеса за почистването на панелите, което от своя страна ще увеличи и честотата на почистване. Роботът ще „разпознава“ четири степени – сухо, росене, валеж и силен валеж и ще се включва автоматично след дъжд за почистване;
 Електромерът позволява получаване на информация за произведената електроенергия годишно. Това дава възможност да се правят прогнози за бъдещата работа на фотоволтаичната централа през следващите години;
 Анемометър измерва скоростта на вятъра и спомага за оценка на функционалността на PV-централата при едновременното изследване на въздействието на
другите фактори на околната среда;
 Цифрова IP камера дава възможност за подаване на информация в реално
време на сайта на БСУ и спомага за мониторинга на фотоволтаичните панели, както и
метеорологичните условия в областта на университета.
 Данните от всички сензори се записват на с помощта на записващо
устройство (дейталогер). При избран интервал от време те се изтеглят от сървъра, за
да се освободи място за запис на следващите постъпващи данни.
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 Сървърът, записващ и обработващ данните от сензорите е модел Hewlett
Packard ProLiant ML 370 Generation 5 (Фиг. 1).
 След като се запишат и обработят данните се изпращат на Grafana – модерен, удобен и безплатен софтуер за създаване на графики. Когато тези графики са
готови те предоставят възможност за изследване на работата на панелите на база информацията от всички сензори (Фиг. 2).
 Като се има предвид произведената електроенергия, отчетена от електромера, получената слънчева радиация, температурата на панела, скоростта на вятъра и
влажността, може да се реализира максимален контрол над процеса на производство
на енергия и да се търсят решения за отстраняване на намерените проблеми.

Фиг. 2. Визуализирани данни от Grafana

II. Визуализация на фотоволтаичната централа в интернет
Централата разполага със сайт, на който всеки може да получи информация за
данните от сензорите в реално време.
Връзката между сайта и базата с данни, намираща се на сървъра, се осъществява
чрез CakePHP, при което се използват добре познати софтуерни концепции, като
model-view контролер, динамичен запис на данни, асоциативен data mapping и frontend контролер.
Създаването на CakePHP води началото си от април 2005 г., като авторът му е
полския програмист Михал Татарянович, който написва минималистична версия за
бързо създаване на приложение на PHP, наричайки го Cake.
Той публикува framework-a под MIT-лиценза и го предоставя на програмистите.
През декември 2005 г. Masters и Woodworth създават първата версия 1.0, излязла
през май 2006 г.
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Фиг. 3. Код за генериране потребителски интерфейс на сайта

На фиг. 3 е показана основната част от кода генериращ интерфейса на сайта.
Секцията <header> се използва за конструиране заглавието на страницата.
Основната секция е елемент с име на клас „container“, в който се извършват
заявките за данни посредством няколко променливи.
В елемент <div> с име на клас „col-lg-12“ се извежда последната измерена
температура.
След това в елемент <div> с име на клас „row-hours-temp” се извежда температура почасово, като се създават нови елементи с име на клас „col-lg-2“.
На фиг. 4 е показан резултата от компилацията на кода от фиг. 3.
Използваните функции и променливи се обработват и извеждат от сървъра в
разбираем за уеб браузъра формат.
След това сървъра изпраща HTML кода и нужните ресурси на браузъра, който
визуализира данните.

364

ХIX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХVII, 2018

Фиг. 4. Потребителски интерфейс на сайта

Този тип уеб сайт разчита на сървъра за динамично генериране на страницата.
Това е предимство, когато трябва да се визуализират динамични данни – сървъра
извлича и обработва данни, а клиента (браузъра) визуализира резултата.
Това свързано със сигурността на базата данни. Единствено сървърът притежава
нужните права за директен достъп до данните.
Изводи
В настоящата разработка е представена система за визуализация на данни от
енергиен учебен комплекс.
Предимство на системата са използването на един сървър, възможност за събиране на данни от различни източници съхранението им и графичното им представяне.
Системата е насочена към практическото обучение на студентите.
Използвана литература
[7].
[8].
[9].
[10].
[11].
[12].
[13].
[14].
[15].
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ
И ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
В „НУРСАН ОТОМОТИВ“ ЕООД
Славка Николова
Бургаски свободен университет
За „Нурсан Отомотив“ ЕООД
През 2002 година при съвместното сътрудничество между „Нурсан Електрик
Донанъм“ и „Куш Груп“ се основава фирмата „Нурсан Отомотив“ ЕООД, която понастоящем осъществява дейността си в предприятие намиращо се в с. Люляково,
община Карнобат. Обект на производство в предприятието са електрически инсталации за автомобили. Клиенти на „Нурсан Отомотив“ ЕООД по настоящем са Форт
транзит.
„Нурсан Отомотив“ ЕООД произвежда автомобилни кабелни системи и акумулаторни кабели за леки автомобили, леко-товарни автомобили и камиони.

Цел на политиката по ЗБУТ
Създаването на здравословни и безопасни условия за труд (ЗБУТ) е един от найважните фактори за опазване на здравето, работоспособността и живота на работниците. Това спомага за ефективното изпълнение на техните задължения. Съгласно разпоредбите на Европейския съюз, главно внимание се обръща на въпросите, свързани
с опазване на здравето на хората.
Обхват на рисковете във фабриката
1. Работни процеси
2. Работно оборудване
3. Помещенията
4. Работните места
5. Организацията на труда
6. Използването на суровини и материали
7. Други странични фактори, които могат да породят риск
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Задачи за превенция на риска
Да се подобряват условията за безопасност и здраве при работа и следят за тяхната непрекъснатост във времето, с цел повишаване на производствените резултати и
издигане имиджа на бизнеса т.е. да осъзнава на икономическата целесъобразност на
трудовата безопасност.
Да се извършва периодична оценка на риска. Да се следи, анализира и осмисля
резултатите от нейното прилагане и така да дава път за подобряване условията на
труд и минимизиране и елиминиране на инцидентите на работното място.
Да се вземат мерки за минимизиране и елиминиране на професионалните рискове, чрез периодично обучение и предоставяне на актуална информация.
Да изисква от Службата по трудова медицина да предлага планове за подобряване условията на труд и да следи за тяхното изпълнение.
Стандарти внедрени в „Нурсан отомотив“ ЕООД
 ISO 16949:2002.
 ISO/TS 16949:2002 – международен отраслов стандарт, разработен за автомобилната промишленост на основата на стандартите ISO 9000.
 ISO/TS 16949:2002 е приет и издаден във вид на техническа спецификация и
се прилага към всички звена в автомобилната индустрия.
 ISO 14001:2004.
 ISO 14001:2004 е международен стандарт, който съдържа изискванията към
Системите за управление на околната среда (СУОС). Тази система позволява на всяка
организация да контролира и непрекъснато да намалява вредните въздействия от
дейността си върху околната среда.
Внедряването на Система за управление на околната среда в съответствие с
изискванията на ISO 14001:20 спомага за устойчивото развитие на бизнеса, въз
основа на:
1. Определяне на аспектите на околната среда, върху които организацията
оказва вредни въздействия
2. Въвеждане на регламент за действие в извънредни ситуации
3. Познаване и спазване на разпоредбите на националното законодателство в
областта на екологията
4. Нарастване на доверието на клиентите на организацията
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Риск в процеса на ползване на режещи машини
Идентифицирани механични опасности.
 Възможни травматични увреждания и електротравми :
 порязване, срязване, пробождане, убождане от остри ръбове и повърхности.
 от технологичното оборудване с което се работи и от техническото му състояние.
 При липса или неизправни защитни приспособления на въртящите се машинни елементи и части.
 при ремонтни дейности по технологичното оборудване.
 при индиректен допир с оборудване с повредено ел. захранване.
Методи за отстраняване на риска:
 На режещите машини са монтирани защитни приспособления
 Монтирани са още блок бутони – при вдигнат капак машина не тръгва и по
този начин риска от травма е незначителен.
 Ползване на ЛПС.
 Провеждането на инструктажи по здраве и безопасност при работа.
 Допълнителни обучения за повишаване на професионалната квалификация
на работниците.
 Непрекъснат контрол върху техническата изправност на съответните машини.
Идентифицирани немеханични опасности:
Те са в резултат от използването на машината и произтичащите от това опасности и рискове
 Опасност от използването на режещи машини е шума, който излъчва от тях
по време на работа.
 Използват се ЛПС – тапи за уши или антифони.
Процеси и предпроцеси
Предпроцеси - топлинна изолация и усукване
Предпроцесите при слагането на снадки, изолация на кабелите и усукване предплагат следните рискове:
 Риск от пожар
 Риск от електротравми
 Риск от травматични увреждания
Мерки за минимизиране и елиминиране на риска:
Непрекъснати проверки върху техническото състояние на оборудването и
инструктажи по здравословни и безопасни условия на труд!
Процеси:
Монтаж
Рискове при процес Монтаж
 Възможни са травматични увреждания и електротравми
 Порязване, срязване, пробождане, убождане от остри ръбове и повърхности
 Наранявания от технологичното оборудване, с което се работи и от техническото му състояние
 При липса или неизправни защитни приспособления на въртящите се машинни, елементи и части
 При ремонтни дейности по технологичното оборудване
 При индеректен допир с оборудване с повредено електрическо захранване
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Бага
Багата е вид уплътнение, чиято роля е да предотврати навлизането на вода в купето на автомобила.
Багата или „overmoulding” уплътнението е специален изолационен материал
Полиуретан, състоящ се от два съставни компонента (полиол и изоцианат). Нанасянето му се извършва посредством пръскане върху повърхнината за изолиране. Двата
съставни компонента се смесват непосредствено преди изпръскването и в зависимост
от реакционното време на материала, той е готов за експлоатация до няколко минути
след това. Полиуретанът се приготвя в специална машина, която работи с високо налягане между 160-180 bar.
Рискове при процес БАГА
 Възможни са травматични увреждания и електротравми
 Порязване, срязване, пробождане, убождане от остри ръбове и повърхности
 Наранявания от технологичното оборудване, с което се работи и от техническото му състояние
 При липса или неизправни защитни приспособления на въртящите се машинни елементи и части
 При ремонтни дейности по технологичното оборудване
 При индеректен допир с оборудване с повредено електрическо захранване
Немеханични рискове при процес БАГА:
 риск от разлив на химикали
 риск от работа с химикали
 риск от неблагоприятна работна поза
Работа с химикали
За да се запази контрола върху рисковете при работа с химикали, е нужно да се
знае техния химичен състав.
Информацията се намира в MSDS лист – информационния лист за безопасност.
 Въздействието им върху здравето на хората
 Информацията за първа помощ
 Как да се работи с тях
 Експлозивен профил на химикала
 Информация за тяхното съхранение – транспорт
 Как да се действа при разлив
 Методи за изхвърляне
Процес Клип тест и Електрически тест
Клип тестът е един от методите за качествен контрол на готовата продукция.
Той е първият етап на тестване, през който преминават кабелните комплекти. При този процес се осигурява правилното и пълно разпределение на клиповете в една инсталация. Точното местоположение на клиповете е от съществено значение, тъй като те
служат за монтиране и закрепяне на електрическата инсталация в купето на автомобила.
Готовите кабелни комплекти преди да се доставят на клиента се тестват за тяхната електрическа функция. Така се установява, дали всички електрически връзки са
били свързани според техническия чертеж.
Електрическият контрол се провежда на тестмаса. Тест масата има монитор,
принтер за етикети и множество контролни модули.
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Рискове при процес Клип тест и Електрически тест
Механични опасности:
Възможните травматични увреждания и електротравми са:
 Порязване, срязване, пробождане, убождане от остри ръбове и повърхности
 Свързани с технологичното оборудване и неговото техническо състояние
 При ремонтни дейности по технологичното оборудване
 При индеректен допир с оборудване с повредено електрическо захранване
Немеханични опасности:
 риск от неблагоприятна работна поза
 риск от неблагоприятното въздействие на физическото натоварване
Процес Пакетиране
Безопасна работа при ръчно боравене с товари
 Ръчното повдигане и носене трябва да се разглежда, като крайно средство на
работното място. Когато е възможно е по-добре да се използват подемнитранспортни системи (транспалетни колички, високоповдигачи, верига подемник и т. н. ).
 Товара се повдига, като клякаме близо до него и го захващаме здраво с двете
си ръце. Повдигаме го плавно, докато не постигнем равновесие.
 По време на повдигането и преместването на товара трябва да се въздържаме
от всякакви действия, като например промяната на точката на захващане.
 При повдигането трябва да се носят работни ръкавици.
 При тежки предмети могат да се използват триещи колела, които улесняват
самото предвижване.
Безопасна работа при машинно боравене с товари
 В завода има много тежки товари, при работа в склада и на рампата с готовата продукция.
 За преместването на тези товари се изисква използването на подемни съоръжения, като мотокари и транспалетни колички.
 Лицата които работят с тези подемни съоръжения трябва да са преминали
съответното обучение за работа с тях.
Безопасни работни практики
 Една от добрите практики на „Нурсан Отомотив“ ЕООД за контрол на риска
са началните инструктажи по здраве и безопасност, както и тези на работното място. Основна цел на тези инструктажи е да запознаят работниците с
рисковете, които ще срещнат по време на работа. Това е един от начините за
минимизиране и елиминиране на злополуките на работното място.
 Друга добра практика е поддържането на съоръженията в техническата изправност
 Всички нови работници се обучават и квалифицират за съответното работно
място, чрез допълнителни обучения, които обхващат не само техническата, а
и технологичната безопасност.
 При работа със съоръжения с повишена опасност (СПО) работниците преминават специфични обучения за безопасна работа с тях – например ремонтнопрофилактични дейности по оборудване и инфраструктура.
 Осъществява се мониторинг за установяване и отстраняване на несъответствия по прилаганите системи за качество.
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 Следи за прилагането на мерки, предотвратяващи животозастрашаващи събития и инциденти със и без последствия.
 Вземат се мерки работниците изложени опасни фактори на работната среда,
да получават нужното медицинско обслужване и профилактика при обективна необходимост.
 Установява се ред за действие при извънредни ситуации, с цел минимизиране на рисковете за работниците и служителите.
 Осигурява се достъп на работещите до информация, засягаща техните юридически права и отговорности.
 Осигуряват се обучения с цел създаване на работна среда без конфликти.
На базата на всички анализи на рисковете при извършваните дейности по време
на работа и съответствието с изискванията на нормативните актове и стандартите
внедрени в „Нурсан Отомотив“ ЕООД и съвместно с Трудовата медицина ще бъде
направена програма за контрола и управлението на рисковете при работа, с цел да се
създаде една по-добра работна среда и повишаване на производствените резултати.
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