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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ
НА КОМПРЕСОРНА СИСТЕМА В АВТОСЕРВИЗ
Пламен Стефанов Джевелеков
Северина Георгиева Джевелекова
Бургаски свободен университет

USING RENEWABLE ENERGY SOURCES TO POWER AN
AUTOMOTIVE REPAIR SHOP
Plamen Stefanov Dzhevelekov
Severina Georgieva Dzhevelekova
Burgas Free University
Abstract: It is our goal to be a greener auto repair shop to help better preserve our
beautiful environment for future generations. It is our hope that other auto repair shops
will join in the effort to provide greener auto repair facilities to combat the harmful
pollutants that our industry and our automobiles create. We are very happy with our
decision to install solar panels, and encourage others to look into their benefits as well.
Greenhouse gas emissions have a huge impact on the Earth’s balance of land, ocean and
air temperature, so it’s important that we do everything we can to help.
Key words: renewable energy, solar panels, ecological initiatives, green electricity
ВЪВЕДЕНИЕ
Слънчевата енергия е достъпна от изгрев до залез. Слънцето е най-големият
енергиен източник, чиято енергия се ползва от незапомнени времена. На нея се дължи животът на планетата ни.
Използването на слънчевата енергия има своите особености. Слънцето постоянно се движи върху небосвода. През зимата неговата траектория е по-ниска и по-къса,
като слънчевите лъчи минават през по-дебел пласт въздух, който задържа част от
енергията им. Затова и през зимата се получава по-малко слънчева енергия. През
лятото е обратно, траекторията на Слънцето върху небосвода е по-дълга и по-висока,
по-голяма част от слънчевите лъчи достигат до земната повърхност и затоплят както
нея, така и атмосферата.
Слънчевата енергия може да се използва по три основни начина:
 Пасивна енергия – това е слънчевата топлина, която се получава по естествен път. Тя се използва в проектирането на сгради за оптимално разходване на
енергия при тяхното отопление;
 Слънчеви колектори – при тях слънчевата топлина се използва за осигуряване на топла вода за домове или басейни.
 Фотоволтаична енергия – използва слънчевата енергия, за да създаде електричество за уреди или осветление. Фотоволтаичната система се нуждае само от
дневна светлина, но не задължително директна.
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На соларната енергетика се възлагат големи надежди. За последните 35 години
цената на фотоволтаичните модули намаля сто пъти – от 76.7 $/W на 0.74 $/W. Някои
от европейските страни, които са ориентирани към 100% възобновяеми енергии,
силно разчитат на слънчевата енергия. Част от слънчевия спектър е видим за хората
(Фиг. 1.). Слънчевата енергия, която носи пълния слънчев спектър (от 250 до 4000 nm), се
нарича слънчева радиация. Видимата за хората част от нея (от 400 до 700 nm) е
слънчевата светлина.
Чрез фотосинтезата растенията превръщат слънчевата енергия във вид енергия,
която по-късно могат да използват. Консумирайки растения и животни, хората се
възползват от акумулираната в тях слънчева енергия. Слънцето загрява въздуха и
повърхността на планетата, така че тя да е в състояние да поддържа температури,
подходящи за живота.

Фиг. 1.
I.

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ. ВИДОВЕ И ПОЛЗИ

Възобновяема енергия – това е енергията, получена от източници, които се възстановяват или на практика са неизтощими (Фиг. 2).

Фиг. 2.
Видове възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) са: слънчевата енергия; вятърната енергия; водната енергия; геотермалната енергия; енергията от растителната
и животинска биомаса.
12
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Ползите от използването на от ВЕИ са следните:
 ВЕИ са рационалното използване на безплатната енергия от природата и
слънцето;
 ВЕИ се считат за най-доброто решение на проблемите, свързани с опазването на околната среда;
 ВЕИ са изгодна инвестиция;
 Населението одобрява екологично чистата енергия.
II. ПРЕДИМСТВА НА ФОТОВОЛТАИЧНОТО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
Основните предимства са:
 Горивото е безплатно. За работата на соларните панели е необходима
единствено слънчев светлина, а по прогнози на специалистите Слънцето ще грее още
доста време. Повечето фотоволтаични клетки се произвеждат от силиций, който се
намира в изобилие (вторият по количество елемент в света) и не е токсичен;
 Не се произвежда шум и вредни газови емисии. Изгарянето на природни
ресурси за получаване на енергия предизвиква образуването на дим, киселинен дъжд,
замърсяване на въздуха и водата. Въглеродният диоксид е основен причинител на
парниковия ефект в атмосферата. Соларната технология използва за гориво единствено слънцето;
 Фотоволтаичните системи са безопасни и надеждни. Оптималният живот на модулите е 30 години. дори след 25 години експлоатация, системите работят
на поне 80% от първоначалните параметри. Този факт ги доказва като много
надеждна технология в дългосрочен план. Сигурността на продуктите е гарантирана
и от европейските стандарти за качество, които се спазват при производството им;
 Модулите се рециклират, което означава, че производствените материали
като силиций, стъкло и алуминий се използват многократно. Рециклирането допринася както за опазването на околната среда, така и за редуциране на производствените
разходи, което води до ниските крайни цени на продуктите;
 Модулите изискват минимална поддръжка. Почти не е нужна профилактика на продуктите, а тяхната инсталация е лесна и бърза;
 Фотоволтаичните системи доставят електричество в отдалечени и
изолирани райони. Соларните системи повишават стандартите на провинциални и
отдалечени райони - най-вече в развиващи се страни. Някои от техните приложения
са: битово осветление, болнични охладителни системи, водно изпомпване и други.
Широко разпространение на системите се намира при захранване на телекомуникационни централи;
 Фотоволтаичните системи се интегрират в сгради. Системите могат да
се поставят на покриви и фасади и по този начин да компенсират изразходваната
електрическа енергия в сградите. Модулите не издават шумове и имат широко приложение. Европейското законодателство вече изисква поставянето на соларни системи
в обществени сгради. Така се насърчава разпространението на т. нар. екосгради и
сгради с позитивна енергия;
 Инвестициите се възвръщат за все по-кратко време. Това означава, че се
стеснява времето, за което соларният модул произвежда количеството енергия, което
е било вложено в неговото производство. Този период варира между 3 и 6 години,
след което фотоволтаичните системи произвеждат още от 6 до 18 пъти по толкова
енергия;
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 Създават се хиляди работни места. Фотоволтаичният сектор нараства с
поне 40% годишно, което осигурява и създава хиляди нови работни места в Европа и
света;
 Фотоволтаичните системи допринасят за енергийната сигурност в
Европа. За да се покрие 100% от потребността на Европа от електрическа енергия, е
нужно едва 0,7% от нейната територия да се покрие със соларни модули. По този
начин фотоволтаичната технология ще допринесе за енергийната независимост на
Европа.
III. ПРОЕКТИРАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА.
ИЗЧИСЛЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ
За осигуряване на електроенергия на автосервиз се проектира система с използване на възобновяем източник. Основните етапи на проектиране включват:
1. Проектиране на принципна схема (Фиг. 3) на хибридна фотоволтаична
система (PVS):

Фиг. 3. Схема на хибридна фотоволтаична система.
Хибридните фотоволтаични системи представляват автономни PVS, които
освен акумулатор имат и дизелов генератор и/или могат да се свързват към ветрогенератор. Наричат се хибридни (Hybrid Systems), тъй като използват различни по
своето естество начини за получаване на електроенергия.
Предимствата спрямо автономните системи са възможността за получаване на
по-големи номинални мощности (до стотина kWp) и практически неограниченото
време за работа на товарите им без слънчева светлина. Някои съвременни хибридни
системи имат възможност и за свързване към електрическата мрежа с цел доставяне
на енергия в нея.
През последните години се наблюдава нова тенденция при използване на така
наречените хибридни автономни системи за собствена консумация. Новото при тях е,
че не са необходими акумулатори, т.к. те работят в синхрон с мрежата. При тях се
ползва първо енергията от фотоволтаичните панели и само колкото не достигне, се
използва включва захранване от външната мрежа. През нощта, когато консумацията
от ток значително намалява се ползва по-евтината нощна електроенергия.
14

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

2. Определяне на ъгъла на наклон за монтаж на фотоволтаичните панели.

Фиг. 4. Диаграма на среднодневната радиация за период от една година
при наклон на панелите 10°.
Използва се фотоволтаична географска информационна система (PVGIS), която
изчислява оптималния наклон спрямо данните за слънчевата радиация при конкретните географски координати, за които се прави справката (Фиг. 4).
3. Определяне на необходимото оборудване за изграждане на фотоволтаичната система.
Изчислява се номиналната мощност, необходима за захранване на автосервиза –
3 kW. Посочената мощност се формира на база номиналните мощности на основното
автосервизно оборудване, за което е необходимо захранване с електроенергия
(електрически компресор – 2,2 kW; машина за изправяне на джанти – 0,37 kW;
машина монтаж-демонтаж – 1,1 kW; автоматична балансираща машина – 0,2 kW).
4. Избор на оборудване в оптимално съотношение цена/качество така че да
се удовлетвори търсената мощност срещу икономически изгодна инвестиция (Табл. 1).
Таблица 1.
Оборудване

Вид

Бр.

Характеристики

Цена (лв)

PV панели
Инвертор
Smart метър
Електромер
Акумулаторна
батерия

Поликристални
Хибриден
-

9
1
1
1

250 Wp
3 kVA
-

420,00
2265,00
650,00
наличен

12 V

4

200 Ah

360,00

Общо:

8135,00

5. Правят се ориентировъчни изчисления за съотношението на употребената
електроенергия, получена съответно от електроснабдителното дружество и от изградената фотоволтаична система.
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Таблица 2.

Тримесечие
I
II
III
IV
Общо

Средна
консумация
на
ел. енергия
(kWh)
480
1050
600
1200
3330

Постъпила
ел. енергия
от панелите
FREE (kWh)
532
1026
1111
467
2573

Постъпила
ел. енергия
от мрежата
EVN (kWh)
24
733
757

Спестена
мощност
(%)
100
98
100
39
81

Изводи
На база едногодишна прогноза при средно дневно натоварване на автосервиза
се очаква около 80% от необходимата електроенергия да бъде генерирана от фотоволтаичната система и само около 20% – от електропреносната мрежа. При тези
условия се очаква възвръщаемост на инвестицията за период до 8 години.
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КЛАУЗАТА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ ПРИ ПРИСЪЖДАНЕ
НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
Красимир Атанасов Русев
Бургаски свободен университет
Krasimir Atanasov Rusev
Burgas Free University
I. Въведение
Обезщетението за претърпени неимуществени вреди, като критерий за неговото
определяне е справедливостта, съгласно чл. 52 от ЗЗД. Част от вътрешното право на
страната е разпоредбата на § 96 ал. 1 от ЗИДКЗ, в който се определя размер на обезщетението от 5000 лева, до влизането в силана наредбата за утвърждаване на методиката по чл. 493а, ал. 2 от КЗ. Спорният правен въпрос е дали тази разпоредба противоречи на действащото право на ЕС, уреждащо застрахователните отношения –
Директива № 2009/103/ЕО на ЕП и Съвета на ЕС. Нещо повече. Противоречи ли на
чл. 4, ал. 1 КРБ „принципа на правовата държава“?
Принципът на справедливост е въведен в чл. 52 ЗЗД и съществува непроменен
от създаването на закона от 1950 г., като е дадена възможност на съда да определи
размера на обезщетението по справедливост. Законът не следва да отнема правото на
засегнатите граждани да получават справедливи обезщетения и да бъдат лишени от
единствената законова уредена възможност за някаква справедливост. Тезата лансирана от Асоциацията на българските застрахователи /АБЗ/, че застраховката гражданска отговорност трябва да се повиши като цена или да се въведе лимит на обезщетенията, поради постановено през месец юни тази година тълкувателно решение на
ВКС, с което се разширяват кръга на лицата, имащи право на обезщетение, е невярна
и манипулативна.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката Гражданска
отговорност при използването на моторни превозни средства и за контрол върху
задължението за сключване на такава застраховка без да се засягат всякакви по-високи гаранции, които държавите-членки могат да предвиждат, всяка държава-членка
изисква застраховката, посочена в член 3, да бъде задължителна най-малко по отношение на следните минимални суми: в случай на телесно увреждане (включително
смърт) – минимална застрахователна сума 1 000 000 EUR за пострадал или
5 000 000 EUR за събитие, независимо от броя на пострадалите; б) в случай на
имуществени вреди – 1 000 000 EUR за застрахователно събитие, независимо от
броя на пострадалите.
В редица свои решения Съдът на Европейския съюз е подчертавал, че държавите-членки не могат да въвеждат застрахователни лимити и горна граница на
застрахователното обезщетение по-ниска от предвиденото в директивата.
Още през 2012 г. Върховния съд на Република Латвия (Augstākās tiesas
Senāts) отправя преюдициален въпрос до Съда на Европейския съюз: трябва ли
европейските директиви да се тълкуват в смисъл, че не допускат държава-членка да
ограничи максималната сума на обезщетението за неимуществени (морални) вреди,
като предвиди граница за отговорността на застрахователя, която е значително пониска от установената в Директивите и в националния закон?“
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В отговор на запитването с Решение на Съда на Европейския съюз от 24
октомври 2013 г. по дело С-277/12 се приема, че не се допуска национална правна
уредба, съгласно която задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ при
използването на моторни превозни средства покрива обезщетението за неимуществени вреди, дължимо съгласно националната правна уредба на гражданската отговорност за смъртта на близки членове на семейството, настъпила при пътнотранспортно
произшествие, само до определена максимална сума, която е по-малка от посочените
в директивите на Европейския съюз.
Съгласно Решение на Съда на Европейския съюз от 24 октомври 2013 г/ по
дело С-22/12 свободата, с която разполагат държавите членки във връзка с определянето на покритите вреди и на условията на задължителната застраховка, е ограничена
с директивите на Европейския съюз, доколкото те въвеждат задължение за покриване
на някои вреди до определени минимални размери. Сред вредите, които задължително трябва да бъдат покрити, са по-специално телесните увреждания (включително
смърт).
В държавите от Европейския съюз съществуват два принципни подхода при
определянето на размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени
вреди при смърт – по справедливост или чрез фиксиран размер на обезщетението. И
в двата случая обаче държавите-членки осигуряват механизми за привеждане на
нормативната уредба на национално ниво с изискванията на Европейския съюз. Към
настоящия момент размерите на застрахователните обезщетения за претърпени неимуществени вреди в случай на смърт се определят от съда по справедливост (чл. 52
от Закона за задълженията и договорите).
Тази законова регламентация е в унисон с правото на ЕС и позволява изпълнение на ангажиментите на Република България във връзка с транспонирането на европейските директиви. Преминаването към определяне на застрахователните обезщетения чрез нормативно фиксиран размер изисква това също да се случва в съответствие
с изискването на европейското законодателство. Противното би довело до нарушаване на правото на Европейския съюз, за което са дадени ясни указания в цитираните
по-горе решения на Съда в Люксембург относно случаите, в които държави въвеждат
на национално ниво нормативни ограничения в минималните размери на застрахователните обезщетения извън рамките на установеното в директивите.
В случай, че държава-членка допусне нейн закон да противоречи на разпоредби
от законодателството на ЕС, националният съд, натоварен с прилагането на нормите
на общностното право в рамките на своята компетентност, е длъжен да гарантира
пълното действие на тези норми, като при необходимост по собствена инициатива
оставя неприложена всяка разпоредба на националното законодателство, дори последваща, която им противоречи, без да е необходимо да изисква или да изчаква отмяната на такава разпоредба по законодателен или друг конституционен ред
(Решение от 9 март 1978 по дело 106/77 на Съда на ЕО).
Тоест, горецитираните текстове в настоящия им вид изправят националните съдилища пред необходимостта да оставят неприложена разпоредбата на чл. 493а от
Кодекса за застраховането.
Нещо повече, следва да се има предвид и че за вреди, причинени на частноправни субекти от нетранспониране (невъвеждане), ненанвременно транспониране или
неефективно транспониране на директива на ЕС на национално ниво, държаватачленка следва да поеме отговорността за обезщетяване на причинените вреди
(Решение от 19 ноември 1991 г. по дело С-6/90 и С-9/90 на Съда на ЕО).
Тоест, ако поради дори и временно привеждане в действие на предложените
разпоредби увредени лица загубят изцяло или частично правото си на обезщетение, в
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случай на установяване по съдебен ред на нарушение на правото на ЕС от страна на
Република България, държавата следва да обезщети всички засегнати от законовия
текст лица и на практика да поеме с национални средства обезщетенията, които сега
следва да бъдат заплатени от застрахователите, събрали съответните застрахователни
премии.
Тук следва да се зададе въпроса на КФН и на АБЗ те какво направиха за да бъде
транспонирана тази Директива в нашето законодателство. Това, че българските
застрахователи не искат да се съобразяват с европейските директиви не трябва да се
прехвърля в тежест на гражданите.
Според мен въпрос на време е да сме изправени пред лавина от дела в Съда на
ЕС или българските съдилища директно ще правят преюдициални запитвания и при
положителен отговор ще прилагат директивата.
Може да се зададе въпроса: „В последните години свидетели ли сме на често и
понякога неоправдано, прибързано или недобре осмислено засягане и преуреждане
на фундаментални принципи“, като например: - чрез промяна в кръга на лицата, имащи право на обезщетение за неимуществени вреди по повод на смърт с Тълкувателно
решение № 1/2016 г. на ОСГТНК на ВКС; - чрез изменения в подсъдността на делата
с новопроетия текст на чл. 115, ал. 1 ГПК (Предишен текст на чл. 115 – ДВ, бр. 86
от 2017 г.), който предвижда, че: „Иск за вреди от непозволено увреждане може да
се предяви и по местоизвършването на деянието.“ и на ал. 2 на чл. 115 ГПК (Нов –
ДВ, бр. 86 от 2017 г., изм – ДВ, бр. 65 от 2018 г., в сила от 07.08.2018 г.), съгласно
която „Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото
лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват пред съда, в чийто район
към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие1“; - чрез последиците и актове по дела, с участието на „Застрахователна компания Олимпик“, свързани с прекратяване на лиценза
и евентуалната й ликвидация или несъстоятелност и т.н.
Договорът за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите има специфични функции – обезщетителна, обезпечителна и социална
функция. Същите са дефинирани последователно от законодателя и намират проявление в цялостната правна уредба на обсъжданата застраховка и затова изискват балансиран подход спрямо интересите на всички заинтересувани субекти – застраховани,
застрахователи, увредени и пострадали лица.
Този баланс се наруша недопустимо с чл. 493а КЗ.
Не е тайна в обществото, че тази промяна на КЗ съдържа визията на Асоциацията на българските застраховали и цели да защити застрахователния бранш от промените, последица от Тълкувателно решение № 1 от 21.06.2018 г. по тълк. дело
№ 1/2016 на ОСГТНК на ВКС и от изменението на правила за подсъдността
(чл. 115 ГПК).
Искове за непозволено увреждане
Чл. 115. (1) (Предишен текст на чл. 115 - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Иск за вреди от непозволено
увреждане може да се предяви и по местоизвършването на деянието.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2018 г., в сила от 07.08.2018 г.) Исковете за
обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие.
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Цели, но не го постига, тъй като измененията незаконосъобразно и необосновано засягат правния ред и сигурност и не държи сметка за интересите на останалите
субекти (т.е. тези, различни от застрахователите), чиито права и законни интереси
почиват и зависяст от догова за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите.
Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането с
вх. № 802-01-40, внесен от Министерския съвет на 11.10.2018 г., приет на първо
гласуване на 25.10.2018 г., видно от мотивите към същия се предлага „ ... във връзка с
необходимостта от въвеждането в българското законодателство на разпоредбите
на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари
2016 година относно разпространението на застрахователни продукти, наричана
по-нататък „Директива (ЕС) 2016/97“. Директивата отменя Директива 2002/92/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество,
като преработва и доразвива уредбата за разпространението на застрахователни продукти както на равнище застрахователно посредничество, така иа на равнище пряко
предлага на застрахователни продукти от самите застрахователи. Предложеното изменение и допълнение на Кодекса на застраховането има за цел да повиши гаранциите за защита на интересите на ползвалите на застрахователни услиги при сключване и
изпълнение на застраховални договори. С проекта на ЗИД на КЗ се предвиждат и отделни промени във връзка с прилагането на изисквания на Директива (ЕС) 2016/2341
относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използване на моторни превозни средства и
за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка.“
Видно от горното, частта от законопроекта която засяга задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ е насочена към „ .. актуализиране на минималните
размери на застархователната сума по задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите, като досегания размер от 10 000 000 лв. за имуществени или неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт се
увеличава на 10 420 000 лв., а досегашният размер от 2 000 000 лв. за вреди, причинени от имущество, да се увеличи на 2 100 00 лв.“
Внесеният законопроект не е придужен от мотиви за приемането му, целите и
очакваните резултати съгласно изискванията на чл. 83, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Народното събрание (в сила от 02.05.2017 г. обн.
ДВ. бр. 35 от 2 Май 2017 г., изм. ДВ. бр. 34 от 20 Април 2018 г.). Като се има предвид мотивите към първоналния проект за въвеждане на изискванията на правото на
Европейския съюз следва да се приеме, че е нарушено посоченото правило, което
предвижда, че „При внасяне на предложения по ал. 1 по законопроекти, свързани с
въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз, или със започната процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз,
народните представители посочват причини за приемането, целите и очакваните
резултати и прилагат анализ за съответсвие с правото на Еврпейския съюз. По
предложеният председателят на водещата комисия изиска становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър.“.
Чл. 493 КЗ се намира в Дял втори „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, Глава четиридесет и седма – Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. С него се урежда застрахователното покритие на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите при реализиране
на гражданската отговорност на застрахованите. Законовият текст съблюдава изцяло
общата правна уредба на института на непозволеното увреждане, уреден в чл. 45 и
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сл. Закона за задълженията и договорите като основание за пораждане на гражданска
отговорност.
Приетият чл. 493а КЗ е предназначен да преуреди материята по „Определяне
размера на имуществените и неимуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт“.
Приетият нов чл. 493а КЗ гласи:
Чл. 493а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) (1) В случаите на
смърт на пострадалото лице се дължи обезщетение на увреденото лице за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди вследствие смъртта на
пострадалото лице. В случаите на телесно увреждане на пострадалото лице се
дължи обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди.
(2) Комисията, министърът на здравеопазването и министърът на труда и
социалната политика приемат съвместна наредба за утвърждаване на методика
за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди
вследствие на телесно увреждане на пострадало лице и за определяне размера на
обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице.
(3) В случай на смърт на пострадалото лице обезщетението на увредените
лица към момента на смъртта – съпруг или лице, с което починалото лице е било в
съжителство на съпружески начала, дете, включително осиновено или отглеждано
дете, родител, включително осиновител или отглеждащ, се определя еднократно в
размер съгласно методиката, утвърдена с наредбата по ал. 2.
(4) Когато по изключение друго лице, извън лицата по ал. 3, претърпи неимуществени вреди вследствие на смъртта на пострадалото лице, тъй като е създало
трайна и дълбока емоционална връзка с починалия, причиняваща му продължителни
болки и страдания, които е справедливо да бъдат обезщетени, размерът на обезщетението се определя съгласно методиката, утвърдена с наредбата по ал. 2.
(5) Лицето, което отговаря за причинените имуществени и неимуществени
вреди, дължи обезщетение, което се определя съгласно методиката, утвърдена с
наредбата по ал. 2.
Така с чл. 493а КЗ, който кодекс има характер на специален закон, се променя
основният институт на непозволеното увреждане – чл. 45 и сл. ЗЗД, чиито разпоредби касаят гражданската отговорност за вреди на всички субекти и във всички
хипотези на нейното възникване, в това число и тази на неспособния да разбир или
да ръководи постъпките си, отговорността на родители и осиновители, на възложители на работа, за вреди от вещи и т.н.
По този начин, наред с разпоредбата на чл. 45, ал. 1 ЗЗД, предвиждаща задължението на делинквента да поправи вредите /neminem laedere/, които виновнo е причинил се създава чл. 493а, ал. 1 КЗ ,,който гласи, че в случаите на телесно увреждане
на пострадалото лице се дъжи обезщетение за претърпените от него имуществени и
неимущетвени вреди, текст, който визира само един вид от възможните увреждания,
предвидени в ЗЗД”.
В чл. 493а, ал. 2 КЗ се посочва, че със съвместната наредба на Комисията за
финансов надзор, Министерство на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика ще се изготви методика за определяне размера на обезщетенията за
имуществени и неимуществени вреди, последица от телесно увреждане, както и за
определяне на имуществени вреди на увредените лица вследствие смъртта на пострадалото лице.
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Посочените текстове влизат в явно противоречие с чл. 52 ЗЗД, който представлява
фундаментът за опредленя на размера на обезщетенията за неимущетсвени вреди и
гласи, че „Обезщетенията за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост“. При такава редакция, съдът ще трябва да приложи принципа за справедливост
съгласно методика, предвидена в наредба, която е подзаконов нормативен акт.
Свързаното тълкуване на чл. 493а КЗ и чл. 52 ЗЗД сочи на извода, че обезщетението за неимуществени вреди ще се определя при настъпила смърт за всички субекти, които са я причинили или следва да я репарират, без оглед на вида на търсената
защита, т.е. и когато искът е насочен срещу делинквента (непосредствения причинител на увреждането); и когато е предявен пряк иск по чл. 432 КЗ; и когато е настъпила смърт – последица от трудова злополука при ПТП, за която е предявен иск по
чл. 200 КТ срещу работодателя и т.н.
Приетият текст обаче не се отнася за обезщетенията за смърт, последица от
деяния, без връзка с ПТП – напр. умишлено убийство, непредпазливо причиняване на
смърт при упражняване на лекарска професия (също отговорност, предмет на задължителна застраховка) и пр. Не се отнася и за различните хипотези на трудова злополука, освен ако същата е последица от ПТП, не се отнася и до останалите хипотези
на гражданска отговорност, предвидени в чл. 45 и сл. ЗЗД – вреда от вещ, отговорност на възложителя на работа и др., отговорност на родители и осиновители за вреди, приинени от ненавършили пълнолетие техни деца, на настойника съгласно чл. 48,
ал. 2 ЗЗД, когато същите не произтичат от ПТП и пр.
За всички от тях остава общата уредба, или казано по-друг начин да причиниш
смърт чрез ПТП ще е по-„евтино“ за виновния и покриващия вредите му, сравнено
със смърт, последица от други изпълнителни деяния. Така пред престъпния свят се
отваря възможността да се замени убийство по чл. 115 и сл. НК с престъпление по
транспорта, за да постигне същия резултат, но с по-ниско ниво на гражданска отговорност.
Освен това като последица от това изменение на гражданския закон пътнотранспортното произшествие се превърща в причина за особен законодателен подход
при формирането на понятието справедливост по чл. 52 ЗЗД, разлиечн от тази, отнасящ се до смърт, настъпила при други обстоятелства. Такава правна техника представлява позор за правната система.
Като правилен законодателен подход, следва да се отчете и замяната на параграф 81а с параграф 95 Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за Застраховането. В случай, че беше гласуван в първоначалната си редакция, то следваше да се повдигне въпроса противоречи ли параграф 81а на принципа на правовата държава, въздигнат от чл. 4, ал. 1 от Обществения
договор, и посегателство ли е върху основите на правния ред?
На следващо място, следа да се отчете и факта, че не беше гласувана нова
алинея 2 на чл. 52 „При определяне размера на обезщетението за неимуществени
вреди в случай на пътнотранспортно произшествие се прилага Кодексът на застраховането“
Израз на особено и недопустимо пренебрегване на законните права и интереси
на неограничен кръг и вид субекти беше предложеният текст на § 81а със следното
съдържание:
„Чл. 493а, ал. 3 се прилага и за всички застрахователни събития, настъпили
преди влизането в сила на този закон“.
Няма съмнение, че това е неприемливо от правна гледна точка. Обратното
действие на отделни материално правни норми е изключение в правото съгласно
чл. 14 ЗНА, който предвижда:
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Чл. 14. (1) Обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба.
(2) Обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на друг нормативен
акт, може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който той е
издаден.
(3) Не може да се дава обратна сила на разпоредби, които предвиждат
санкции, освен ако те са по-леки от отменените.
Когато възникнало основно право на гражданите не може да породи правни
последици, предвидени в правната уредба, действаща към момента на възникване, а с
обратно действие на правна норма се предвидят неблагоприятни за носителя на
правото последици, се нарушава правната сигурност и предвидимост. Те са задължителни елементи от съдържанието на правовата държава, гарантиращи правата на
личността и свободното развитие на човека (Решение № 12 на КС на РБ от
11.11.2010 г. по Конституционно дело № 15 от 2010 г.)
Противоречеше ли параграф 81 на принципа на правовата държава, въздигнат
от чл. 4, ал. 1 от Обществения договор, и посегателство ли беше върху основите на
правния ред?
Относно противоречието с принципа на правовата държава – чл. 4, ал. 1.
Параграф 81 предвиждае обратно действие. Вярно е, че в Конституцията няма забрана материалният гражданскоправен закон да ретроагира. В случая с § 81 обаче се
преуреждат правоотношения, с които се по-сяга върху придобити права, което създава опасност за доверието в българско то право и в стабилността на законовата уредба
у нас. Има ли основание за „атака“ на промените пред КС? Пряк конфликт с Конституцията може и да не съществува. По-скоро ми се струва, че атаката към спорните
текстове ще бъде насочена през Европейския съд за правата на човека – там където
ще може да се коментира дали правомерно са ограничени правата на гражданите с
текстове от националното законодателство, които няма как и не бива да противоречат
на европейските правила. Всяко ретроактивно действие засяга по някакъв начин
посочените изисквания, но в някои случаи то би могло да се приеме за допустимо –
тогава, когато конкуренцията на ценности показва, че постигнатият чрез придаването
на обратно действие резултат, е възстановяването на справедливостта. В конкретния
случай може ли да се приеме, че налице ценност, чиято защита да изисква обратно
действие за закона? Резултатът, който е постигнат, има нещо ли общо със справедливостта? Създава ли се неравноправни третиране на правните субекти и по този начин
да е в противоречие с изискванията за стабилност и предвидимост, които са част от
измеренията на принципа на правовавата държава?
Само за пълнота на изложеното, следва да се има предвдид, че когато обратното
действие на закон, който посяга на придобити права, не е мотивирано в полза на
висш обществен интерес без изразена ясна воля за уреждане на последиците, то не
може да бъде определено по друг начин, освен като законодателна неудача /в подобен смисъл Решение на КС № 7 от 10 април 2001 г. по к.д. No 1/2001 г./
II. Проблемът за обратното действие (обратната сила) на закона
Всеизвестно е, че по принцип общите правни норми, в това число и законовите
правни норми, действат за напред (ex nunc). В съвременните правни системи това
принципно положение се разглежда като гаранция за предвидимост на правния ред и
като елемент от правната сигурност. Заложената в него идея е ясна – адресатите на
новоприетите правни норми да могат да се запознаят с тях и да съобразят своето
поведението с моделите на поведение, които те установяват.
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У нас, както е известно, Конституцията е уредила тази материя в разпоредбата
на чл. 5, ал. 5, според която всички нормативни актове подлежат нa обнародване и
влизат в сила три дни след обнародването, освен когато в тях е определен друг срок.
Няма съмнение, че водещата правна, а и житейска логика на тази разпоредба е по
посока на това в някои случаи срокът между обнародването и влизането в сила на
нормативния акт (vacatio legis) да бъде по-дълъг. Това се налага, когато има съществено изменение на материалноправна уредба, нови процесуални правила, създаване
на нови институции и изобщо тогава, когато има съществено преуреждане на правна
материя, засягаща множество адресати.
Тълкуването на разпоредбата на чл. 5, ал. 5 показва, че този тридневен срок
може не само да бъде удължаван (по вече изтъкнатите причини), но и да бъде скъсяван. В рамките на последните няколко легислатури това (за съжаление) е честа
практика.
През последните години между 25 и 30 на сто от приетите закони предвиждат
влизане в сила от деня на обнародването им. Тази практика, макар и укорима от
гледна точка на морала и разума, сама по себе си трудно може да се прецени като
противоконституционна.
Извън описаните три категории случаи на влизане в сила на нормативните
актове (с изтичането на тридневен срок от обнародването, при посочен по-дълъг срок
в акта и при посочен по-къс срок в акта), съществува още една категория случаи –
когато общите правни норми имат обратно действие (обратна сила, действие ex tunc).
Най-общо казано, обратно действие (обратна сила) е налице, когато една обща правна норма преурежда правните последици от факти, който са се реализирали преди
нейното влизане в сила. Както е известно, съществуват три основни хипотези на обратно действие (обратна сила). В първите две хипотези става дума за същинско обратно действие, а в третата – за т.нар. несъщинско (или нетипично) обратно действие.
В първия случай правната норма превръща един факт, който се е реализирал
преди нейното влизане в сила, от ирелевантен за правото (факт без правни последици) в юридически релевантен (факт с определени правни последици).
Казано по друг начин, правната норма придава правни последици на този факт с
обратна сила.
В своята практика Конституционният съд се придържа към изложеното
доктринално разбиране, като прави ясно разграничение между същинско и
несъщинско обратно действие и (основателно) има по-строг подход по
отношение на същинското обратно действие (например Решение № 9 по к.д.
№ 4/92, Решение № 10 по к. д. № 8/13, Решение № 5 по к. д. 12/2016 г.).
Макар че могат да се приведат различни съображения изобщо срещу приемането на нормативни актове с обратно действие, в българския правен ред няма изрична
норма, която да го забранява. Уредбата на обратната сила на закона, дадена в разпоредбата на чл. 14 от Закона за нормативните актове (ЗНА), потвърждава наложилото
се у нас мнение, че нормативен акт с обратна сила може да бъде приет, но само по изключение и то с изрична разпоредба. Въпреки че става въпрос за уредба на законово,
а не на конституционно равнище, е ясно, че макар и по изключение, обратната сила
се приема за допустима. Единствената изрична забрана за обратно действие на конституционно равнище се съдържа в разпоредбата на чл. 5, ал. 3 от Конституцията и се
отнася до забраната да се търси наказателна отговорност за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му. По аргумент за противното, в останалите случаи обратно действие би следвало
да е конституционно допустимо. Тук обаче следва да направим едно важно допълне24
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ние – стига с него да не се засягат други конституционни принципи или конкретни
конституционни норми.
Дискутираната промяна, предлагаща новите, намалени в пъти размери на обезщетенията да е прилагат и за всички събития, настъпили преди влизането в сила на
този закон ще означава тя да доведе до различен правен резултат, дори и спрямо
увредените от едно и също ПТП с приблизително еднакви по вид и интензитет неимуществени вреди.
Следва да се обсъди и въпросът какво става с обезщетенията, които са вече заплатени, но съгласно пар. 81 за съответните събития следва да се определи обезщетение в размер, значително по-нисък съгласно чл. 493а КЗ. Сеща ли се изобщо вносителят, че съществува и в частност това на отпаднало основание, в случая по силата на
закона (стига да не е изтекъл давносният срок), когато и доколкото законовите предпоставки за това са налице? Новият размер на лимитираните обезщетения ще следва
да се съобразява и по делата за реализиране на регресни права, ще рефлектира и
върху отговорността за разноски.
Следва да се има предвид, че с приетият текст е налице и нарушение на Европейското право, доколкото е предвидена определана максимална сума, по малка от
посочена в чл. 1, пар. 2 от Втора директива 84/5 (кодифицрана с Директива
2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009
година), чийто действащ тектс предвижда, че „Без да се засягат всякакви по-високи
гаранции, които държавите-членки могат да предвиждат, всяка държава-членка
изисква застраховаката, посочена в член 3, да бъде задължителна най-малко по
отношение на следните минимални суми:
А) в случай на телесно увреждане – минимална застрахователни сума от
1 000 000 EUR за пострадал или 5 000 000 EUR за събитие, независимо от броя на
пострадалите;
Б) в случай на имуществени вреди – 1 000 000 EUR за застрахователно събитие, независимо от броя на пострадалите.“
В посочения смисъл вж. Решение на СЕС от 24.10.2013 г. по делото C-277/12
с предмет преюдициално запитване, с което съдът е приел, че „1) Член 3, параграф 1
от Директива 72/166/ЕИО на Съвета от 24 април 1972 година относно сближаване
на законодателства на държавите членки относно застраховката „Гражданска
отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за прилагане на
задължението за сключване на такава застраховка и член 1, параграфи 1 и 2 от
Втора директирва 84/5/ЕИО на Съвета от 30 декември 1983 година за сближаване
на законодателствата на държавите членки, свързани със застраховките „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства (МПС),
трябва да се тъклуват в смисъл, че задължителната застраховка „Гражданска
отогворност“ при изоплзването на моторни превозни средства трябва а покрива
обезщетението за ненимуществените вреди, претърпени от близките на лица,
загинали при пътнотранспортно произшествие, доколкото обезщетението се
дължи по силата на гражданската отговорност на застрахования съгласно
приложимото към спора по главното производство национално право.
2) Член 3, параграф 1 от Директива 72/166 и член 1, параграфи 1 и 2 от втора
директива 84/5 трябва да се тълкуват в смисъл, че не се допуска национална правна
уредба, съгласно която задължителната застраховка „Гражданска отговорност“
при използването на моторни превозни средства покрива обезщетението за неимуществени вреди, дължимо съгласно националната правна уредба на гражданската
отговорност за смъртта на близки членове на семейството, настъпила при пътно25
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транспортно произзшествие, само до определена максимална сума, която е помалко от посочените в член 1, параграф 2 от Втора директива 84/5“
Решението по преюдициално запитване е задължително за всички съдилища и
учреждения в Република България съгласно разпоредбата на чл. 633 ГПК2.
Необходима е комплекса оценка на правата и интересите на всички участници в
застрахователния процес и решение, което почива на анализ оценка на паричните
потоци, които ги отразяват.
Необходимо е да се отчете обстоятелството, че застрахователни правоотношения възникват и във връзка с други застрахователни рискове, както и това, че промяната, освен че постига очевидна несправедливост при сравняване на обезщетенията,
не допринася с нищщо за решаване на конфликтите в тази сфера и още един път онагледява необходмостта от цялостен обективен и компетентен поглед.
Следва да е безусловно ясно, че разрешението не може да се търси вън от общите принципи на правото и общата уредба на гражданскат отговорност, която следва
да е еднаква във всички й проявления и спрямо всички субекти.
Според Тълкувателно Решение № 1/2014 от 23.12.2015 год. имуществената
застраховка „Гражданска отговорност” има обезщетителен характер. С нея се дава
застрахователна закрила на застрахования срещу риска да възникне в негова тежест
отговорност за непозволено увреждане към друго лице, а предназначението и е да репарира, в рамките на застрахователната сума, реално възникналите за третото увредено лице вреди, за които съществува основание да бъде ангажирана гражданската отговорност на застрахования делинквент. Следователно непозволеното увреждане е
елемент от фактическия състав на застрахователното събитие и последното ще е налице само дотолкова, доколкото е осъществен деликтът. Затова застрахователят по
застраховката срещу гражданска отговорност не отговаря когато отсъства деликт,
извършен от застрахования и извън обема на гражданската му отговорност, чиито
граници са определени в чл. 51 и чл. 52 ЗЗД. Вярно е, че решението по деликтния иск
срещу застрахования няма сила на пресъдено нещо срещу застрахователя на гражданската му отговорност, но обхватът и размерът на вредите, когато са едни и същи,
имат обвързващо спрямо него действие в материално правноотношение. Ето защо по
прекия иск, основан на чл.226, ал.1 КЗ, застрахователят обезщетява причинените
вреди всъщия размер, вкойто, на основание чл. 45 ЗЗД, е задължен да ги обезщети
застрахованият делинквент, но само до размера на уговорената вз астрахователния
договор застрахователна сума. Изразеното разбиран е е в съгласие и с възприетото
разрешение в чл. 3, ал. 1 от Директива 72/166/ ЕО, в чл. 2, ал. 1 от Директива
84/5/ЕО и в Директива 90/232/ЕИО, според което гражданската отговорност макар
и застрахована, се регулира и зависи от отношението между делинквента и увреденото лице.
Ще направя и още едно уточнение – решението на ВКС не променя кръга от
лицата, така както този кръг е заложен в закона. В закона е казано, че всеки, който
претърпи вреди, има право да бъде възмезден. Ограничението идваше от едно постановление на Върховния съд на НРБ от 60-те години, в което се казваше, че извън низходящите и възходящите роднини и съпрузи, друг няма право да претендира. С това
не беше променен законът, но беше наложена съдебна практика, която с тълкувателното решение на ВКС от лятото беше променена. Изходът беше твърде възможен и в
този смисъл не беше трудно да се прогнозира.
Действие на решението по преюдициалното запитване
Чл. 633. (В сила от 24.07.2007 г.) Решението на Съда на Европейските общности е задължително за всички съдилища и учреждения в Република България.
26
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Затова в областта на деликтната отговорност правото на ЕС засега се е задоволило само с уреждане на стълкновителните норми на МЧП, разграничаващи отделните национални суверенитети и това е сторено с известния регламент № 864/2007 г.
/регламент „Рим ІІ“/. Целта на същия е да определи кое е приложимото национално
деликтно право при настъпването на дадено събитие. Така определеното национално
деликтно право пък ще каже дали за това събитие въобще се носи деликтна отговорност, от кого, спрямо кого, за какви вреди и в какъв размер.
Съгласно т.7 от ТР № 1/23.12.2015 г. на ВКС по тълк.дело № 1/2014 г. на
ОСТК, налице е съпричиняване на вредата, когато пострадалото лице е пътувало с
автомобил, управляван от водач, употребил алкохол над законоустановения минимум, ако този факти му е бил известен.
III. Предложения за отстраняване на проблема (de lege ferenda).
В случай, че държава-членка допусне нейн закон да противоречи на разпоредби
от законодателството на ЕС, националният съд, натоварен с прилагането на нормите
на общностното право в рамките на своята компетентност, е длъжен да гарантира
пълното действие на тези норми, като при необходимост по собствена инициатива
оставя неприложена всяка разпоредба на националното законодателство, дори последваща, която им противоречи, без да е необходимо да изисква или да изчаква
отмяната на такава разпоредба по законодателен или друг конституционен ред
(Решение от 9 март 1978 по дело 106/77 на Съда на ЕО).
IV. Упражняване на конституционно установеното право за сезиране на
КС с искане за установяване на противконституционност на разпоредбите на
чл. 493а, пар. 96 от КЗ и евентуални последици при упражняване на правото за
сезиране на КС от омбудсмана на Република България.
Правомощията на омбудсмана съгласно конституционната разпоредба на чл.
150, ал. 3 са ограничени до възможността да прави искане само по чл. 149, ал. 1, т. 2,
предложение първо от Конституцията. Той не е компетентен да инициира производство за установяване на съответствие на закон с общопризнати норми на международното право и с международни договори, по които България е страна (определение
№ 8 oт 02.12.2010 г. по к. д. № 14/2010 г.). Ограничение има и в предмета на оспорване – омбудсманът може да иска установяване на противоконституционност само на
закон, а не и на другите актове на Народното събрание и на актовете на президента
(определение № 1 oт 09.02.2010 г. по к. д. № 19/2009 г.). Предмет на проверката за
конституционосъобразност може да бъде само този закон, който нарушава конституционни разпоредби, регулиращи уредбата и защитата на правата и свободите на
гражданите (определение № 2 от 12.04.2016 г. по к. д. № 12 от 2015 г.). Съгласно
Конституцията и Закона за омбудсмана (ЗО) (обн. – ДВ, бр. 48 от 23.05.2003 г.; посл.
изм. и доп., бр. 20 от 06.03.2018 г.) омбудсманът има задължението да бъде застъпник
на правата и свободите на гражданите. А това са закрепените в Конституцията права
и свободи, които са присъщи на човека и гражданина и са неотменими (определение
№ 8 от 02.12.2010 г. по к. д. № 14/2010 г.). Съгласно чл. 2, ал. 2 ЗО омбудсманът се
застъпва с предвидените в закона средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят публични услуги. Омбудсманът е обществен защитник, който насърчава и
защитава правата на човека и основните свободи (чл. 2, ал. 1 ЗО). Следователно негово правомощие е да предоставя защита срещу действия или бездействия на държавната или общинската администрации, които представляват неспазване на задълже27
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нието им да се въздържат от нарушаване на онези права, които по своя характер са
всеобщи и присъщи на всички граждани в това им качество (определение № 2 от
12.04.2016 г. по к. д. № 12 от 2015 г.).
За всички останали случаи на възможна противоконституционност на закон или
друг акт на Народното събрание, както и за необходимост от тълкуване на Конституцията или произнасяне за съответствие на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, или за съответствие на
законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна, омбудсманът съгласно чл. 91а, ал. 1 от основния
закон, като застъпник на правата и свободите на гражданите разполага с възможност
да уведомява органите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията, които извършват преценка
за наличие на основанията по чл. 149, ал. 1 от основния закон и вземат решение за
сезиране на Конституционния съд – аргумент и от чл. 19, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 2 ЗО.
С оглед на гореизложеното, Конституционният съд може да приеме, че оспореният законов режим не засяга пряко конституционно закрепените права на гражданите, а се отнася до интересите на лицата, осъществяващи икономически дейности.
Изнесените в искането данни не променят извода на съда, че не се касае до нарушаване или ограничаване на правата и свободите на гражданите в Република България.
За да бъде установена противоконституционност на закон по смисъла на чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията, е необходимо твърдяното противоречие да е пряко и непосредствено (решение № 4 от 15.03.2007 г. по к. д. № 10/2006 г.). На омбудсмана не
е предоставено правомощие да оспорва закони по съображения, че те засягат стопанската дейност на определени търговски дружества, каквото засягане директно се поддържа в настоящето искане. Според разбирането на Конституционния съд, изразено в
определение № 2 от 12.04.2016 г. по к. д. № 12 от 2015 г., „…когато гражданинът
участва като правен субект в друго качество в стопанско-производствена, финансова
или икономическа дейност и в резултат на противоконституционност на закон или
отделна негова разпоредба последва нарушаване на негови права и свободи, омбудсманът в тези случаи следва да използва другите средства за защита, предвидени в
ЗО, включително и сезиране на субектите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията.“.
Следва да се посочи, че принципът за свободната стопанска инициатива по чл. 19,
ал. 1 от Конституцията, на който се основава икономиката в Република България, не
следва да се разбира буквално като абсолютна, несъгласувана и безконтролна свобода на икономическо поведение на всички стопански субекти. Подобно разбиране би
довело до хаос, доколкото липсата на държавно регулиране на стопанските дейности
по законодателен ред представлява обективна предпоставка за това (решение № 7 от
20.05.2003 г. по к. д. № 4/2003 г.). Ако съдът допусне едно разширително тълкуване
на правомощието на омбудсмана, това ще доведе до включването му в категорията на
субектите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията, а това е недопустимо предвид разпоредбата на чл. 150, ал. 3, която изрично въвежда ограничения по отношение на възможностите му да инициира пряко производство пред Конституционния съд (така
Определение № 1 от 21.02.2019 г. по к.д. № 1/2019 г.). Когато с последващ закон се
изменя, допълва или отменя действащ закон, изменението или допълнението имат
двоен ефект. Те отменят предходната уредба и създават нова. Ако изменението или
допълнението бъдат обявени за противоконституционни, неприлагането им по
чл. 151, ал. 2, изр. 3 от Конституцията ще се изрази, от една страна, в отмяна на новосъздадената противоконституционна уредба, от друга страна – във възстановяване на
предходната (Становище на съдията Тодор Тодоров, особеното си мнение по к.д.
№ 12/94 г. (вж. РОКС 1994, с.162)
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V. Особено мнение по т.д. № 1/2016 г. на ОСНГТК на ВКС
Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 16 септември
2009 г. относно застраховка „Гражданска отговорност“ при използване на моторни
превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка и
Директива 2012/29/ЕС на Европейсия парламент и Съвета от 25 октомври 2012 г.
зашитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/
ПВР на Съвета не биха могли да обосноват правомощие за колегиите на ВКС за постановяване на тълкувателно решение. Дори българската държава да не е предприела
мерки по транспониране на директивите, установените в тях правила ще намерят
приложение само при позоваване на директния им ефект във всеки конкретен случай,
ако иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди от смърта
на едно лице бъде предявен от лица, извън посочените в Постановление
№ 5/24.11.1969 г. на Пленува на ВС. При липса на изрична разпоредба в българското
право, която да определя кръга на материално легитирамините лица да получават
обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на близък, този кръг се
определя от практика на съдилищата при спазване на установения в чл. 52 ЗЗД
принцип. И ако тази практика непротиворечиви възприеме дадено становище,
включено чрез включване в кръга на материално легитирамините лица и посочените
в чл. 2, параграф 1, буква „а“ на Директива 2012/29/ЕС /роднините по права линия,
братята и сестрите, както и наиздържаните от жертвата лица/, тълкуване на това
понятие от колегиите на ВКС не би било и необходимо.
В допълнение на абзац 2, т. 1 на ТР № 1/2016 г. ОСНГТК на ВКС „Обезщетението се присъжда при доказани особено близка връзка с починалия и действително
претърпени от смъртта му вреди“ и във връзка със създаващата се съдебна практика,
следва да се добави по отношение „особено близка връзка“ е освен трайна и дълбока
емоционална връзка и житейска.
VI. Отмяна на спорните текстове
Съгласно чл. 11, ал. 3 ЗНА (обн. ДВ. бр.27 от 3 април 1973 г.) нормативните
актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия
или допълващия акт.
VII. Преюдициално запитване
Искане по реда на чл. 628 и сл. от ГПК да бъде отправено преюдициално
запитване до Съда на Европейския съюз дали чл.9 от Директива 2009/103/ЕО допуска
въвеждането в националното законодателство на държавите-членки на фиксирани
максимални лимити, подобни на предвидените в §96, ал.1 от ПЗРЗИДКЗ, водещи до
подлимитиране на минималната застрахователна сума при задължителна застраховка
"Гражданска отговорност" на автомобилистите за вреди, причинени от ПТП.
И на последно място? При смърт в случаи на ПТП, може ли цената на живота да струва 5 000, а при лекарска грешка, да се присъжда от съда по справедливост на основание чл. 52 ЗЗД. И изобщо колко струва един живошки живот?
VIII. Заключение
Правовата държава (арг. чл. 4, ал. 1 КРБ) не е състояние, тя е идеал, който трябва да се преследва и мястото на юристите е да реагират тогава, когато са изправени
пред лицето на законодателна неудача – те не трябва да мълчат. Законодателните
неуспехи не могат да бъде изкоренени, но могат да бъдет ограничавани.
29

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

Източници:
1. Становище на Висшия адвокатски съвет относно Законопроект за изменение и
допълнение на Кодекса за застраховането, № 802-01-40, внесен от Министерския съвет на 11.10.2018 г. и предложение с вх. № 854-4-174 от 01.11.2018 г. на
народния председател Менда Кирилова Стоянова за изменение и допълнение
на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането,
№ 802-01-40, внесен от Министерския съвет на 11.10.2018 г.;
2. Становище на Асоциация на индустриалния капитал в България изх.
№ 389/09.11.2018 г. относно подкрепа от страна на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) за направени предложения за изменения и
допълнения в Кодекса за застраховането и в Закона за задълженията и договорите във връзка с Тълкувателно решение № 1 от 21.06.2018 г. на ВКС;
3. За обратното действие на закона и казуса с банковата несъстоятелност –
проф. д-р Даниел Вълчев.
Съдебна практика:
1. Решение на Съда на Европейския съюз от 24 октомври 2013 г. по дело С-277/12
2. Решение на Съда на Европейския съюз от 24 октомври 2013 г/ по дело С-22/12
3. Решение от 9 март 1978 по дело 106/77 на Съда на ЕО
4. Решение от 19 ноември 1991 г. по дело С-6/90 и С-9/90 на Съда на ЕО
5. Тълкувателно решение № 1 от 21.06.2018 г. по тълк. дело № 1/2016
6. Тълкувателно Решение № 1/2014 г. от 23.12.2015 г.
7. т.7 от ТР № 1/23.12.2015 г. на ВКС по тълк.дело № 1/2014 г. на ОСТК
8. Решение № 12 на КС на РБ от 11.11.2010 г. по к.д. дело № 15 от 2010 г.
9. Решение № 7 на КС на РБ от 10 април 2001 г. по к.д. № 1/2001 г.
10. Решение № 9 КС на РБ по к.д. № 4/1992 г.
11. Решение № 10 КС на РБ по к. д. № 8/2013 г.
12. Решение № 5 КС на РБ по к. д. № 12/2016 г.
13. Решение на СЕС от 24.10.2013 г. по делото C-277/12
14. Постановление № 4 от 25.V.1961 г. Пленума на Върховния съд
15. Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд
16. Постановление № 2/30.XI.1984 г. на Пленума на Върховния съд
17. Решение № 141/28.01.2016 г. по т.д. № 1398/2014 г., съдия Анна Баева
18. Решение № 202 от 16.01.2013г. по т.д. № 705/2011 г. на ВКС, ТК, ІІ т.о.
19. Решение № 25 от 17.03.2010г. по т.д. № 211/2009 г. на ВКС, ТК, ІІ т.о.
20. Решение № 28/09.04.2014г. по т.д. № 1948/2013 г. на ВКС, ТК, ІІ т.о.
21. Решение № 66/03.07.2012г. по т.д. № 611/2011 г. на ВКС, ТК, ІІ т.о.,
22. Решение № 83/06.07.2009г. по т.д. № 795/2008 г. на ВКС, ТК, ІІ т.о.
23. Решение № 1/26.03.2012г. по т.д. № 299/2011 г. на ВКС, ТК, ІІ т.о.
24. Решение № 95/24.10.2012г. по т.д. № 916/2011 г. на ВКС, ТК, І т.о.
25. Решение № 36/08.03.2016 г. по т.д. № 507/2015 г. ВКС, ТК, I т.о.
26. Решение от 02.2019 г. по т.д. № 1282/2018 г., Окръжен съд – Варна
27. Решение № 47/19.12.2018 г. по т.д. № 72/2018 г., Окръжен съд – Сливен
28. Решение № 51/04.2019 г. по т.д. № 64/2018 г., Окръжен съд – Сливен
29. Решение от 02.2019 г. по т.д. № 747/2018 г., Окръжен съд – Варна
30. Решение от 31.01.2019 г. по т.д. № 1056/2018 г., Окръжен съд – Варна
31. Решение от 10.01.2019 г. по т.д. № 122/2018 г., Окръжен съд – Шумен
32. Решение от 18.02.2019 г. по т.д. № 91/2018 г., Окръжен съд - Враца
30

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНОСТНА РЕФЛЕКСИЯ
В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (2-РИ КЛАС)
Мая Жекова Тодорова
Бургаски свободен университет

RESEARCH ON REFLECTION IN PRIMARY SCHOOL AGE
(SECOND GRADE)
Maya Zhekova Todorova
Burgas Free University
Abstract: This article presents a research on forming and development of reflection among
children of primary school age (second grade). The research was based on method of free
essays with 102 second grade schoochildren involved. Content analysis of 632 phrase items
was conducted. The analysis explores content characteristics of reflection on age of 8-9
years.
Keywords: reflection, primary school age, self-knowledge
Теоретични основи на изследвания проблем
Актуалността на темата за рефлексията в съвременната педагогическа и психологическа науки се дължи не само на непрекъснато нарастващия интерес към този
психичен феномен, но и защото се смята, че тя е една от най-значимите способности
на човешката личност. Тъй като се допуска, че проявите на рефлексия са неизменна и
потребна характеристика на познавателната дейност в ранните възрастови периоди,
то проблемът относно формирането и развитието й при малките ученици е един от
ключовите в психологията. Изучаването на структурата на рефлексията, динамиката
на нейното развитие представляват голям интерес както в теоретичен, така и в практически план, защото това позволява да се приближим към разбирането на механизмите на формиране на личността.
Личностната рефлексия е процес на самопознание, осъществяващ се чрез поредица от когнитивни актове насочени към себе си. Тя се проявява чрез самовъзпитанието, самоусъвършенстването, самоконтролирането и способността на личността за
самоанализ на собствените й действия и отношения към света [3].
Според Й. Балтаджиева: „Личностната рефлексия се свързва със способността
на човека да поддържа своеобразна обратна връзка със себе си, да осъзнава своето
действие, да оценява своята цел, да я коригира както от гледна точка на перспективите за успех, така и от гледна точка на различните норми- социални или морални. Личностната рефлексия означава умение да се преценяват възможните резултати и техните последици за личността и другите, да се осъзнават отговорностите пред личността и пред другите.” [1].
Необходимо условие за формирането на личността на детето се явява усвояването на морални знания в процеса на анализ и оценка на постъпките, отношенията и
качествата на самия него и заобикалящите го хора. Знанията за самия себе си са важен фактор за изграждането на личността.
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Познаването на самия себе си, осъзнаването на собствените отношения с другите предполагат анализ, вътрешно обсъждане на мотивацията на собствените действия
и постъпки, т.е. определят нивото на развитие на рефлексията, която се явява едно от
най-важните психични новообразувания, формиращи се у децата от начална училищна възраст в процеса на учебната дейност [4].
Самопознанието като действие и процес подтиква индивида към първите прояви на рефлексия, които се изразяват в интерес и мислене за самия себе си. Познанието и самопознанието формират самооценката, която е подложена на постоянна
промяна и развитие при взаимодействието на личността със заобикалящата социална
среда. Преходът от съзнание към самосъзнание се осъществява чрез рефлексивно
обобщение на онези резултати от взаимодействието със заобикалящата среда, които
имат определящо значение за личностния интегритет и състоянието на социално равновесие на индивида. Осъществяването и поддържането на високо равнище на този
преход е най-висшата форма на рефлексия, наричана личностова или интегративна
рефлексия. В този сложно протичащ процес на преход рефлексията осигурява и контролира саморазбирането на субекта. Това се осъществява особено трудно, когато
ученикът трябва не само да осмисли своите психически качества, но и да ги съотнесе
до нормите за възрастта си. Още по-трудна е ориентацията в собствените личностни
качества – социални, нравствени, интелектуални и т.н. – и в степента им на притежание от страна на личността. При всеки възрастов етап настъпват промени в биологичното, психично и личностно развитие на учениците. Саморазбирането включва и постоянно актуализиращо се знание за тези промени и за нивото, на което се намира индивидът спрямо тях [5].
Формирането на рефлексивните способности в средното детство е особено важно по две причини: развитата рефлексия е основа на самовъзпитанието на личността;
децата с развита рефлексия умеят да съставят във въображението си различни
постъпки, възможните последствия от тях, своята реакция и реакциите на другите
спрямо тях. По този начин те един вид мислено преживяват подбудителните причини
на тези постъпки. От дълбочината на себепознанието и разбирането на другите
зависи отношението на детето към света, към околните и към него самото [1].
Чрез личностната рефлексия субектът осъществява осъзнаването на своите
собствени характеристики и пак чрез нея, на базата на това осъзнаване, съставя стратегии за тяхното развитие и усъвършенстване. Осъзнаването и анализът на собствената личност, на извършваните от субекта действия е предпоставка за самосъзнаване
и самооценка, а оттам и за контрол и управление на собственото поведение [6].
Все още обаче изследването и диагностицирането на рефлексията е сложен и
противоречив научен проблем. Съществуват различни методи за изследване на рефлексията и различни идеи за формиране на отделните видове рефлексия. До момента
не са известни стандартизирани методики, посредством които данните да се обработват и оценяват по скали и на тяхна база изследваните лица да се диференцират по
нива и типове. По тази причина съвременните изследвания не позволяват в достатъчна степен да се съди за характеристиките на личностната рефлексия и развитието й в
онтогенезата. Те дават фрагментарни представи за въпросния феномен, едновременно разглеждайки го като функционална съставка и специфична дейност на мисловния
процес, или като индивидуално диференцирана човешка способност.
Цел на изследването:
Да се изследва съдържателната харатеристика на личностната рефлексия при
ученици от начална училищна възраст (2-ри клас).
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Задачи на изследването:
1. Подбор на методи за изследване на личностна рефлексия
2. Подбор на група деца за изследването
3. Анализ на резултатите
Хипотеза:
Може да се допусне, че децата във втори клас (8-9 год.) имат формирана личностна рефлексия, т.е. относително богата съдържателна характеристика.
Обект на изследването:
Обект на изследователската работа е развитието и формирането на рефлексията
в периода на начална училищна възраст (2 клас).
Предмет на изследването:
Предмет е изследването на съдържателната характеристика на личностната
рефлексия.
Организация на изследването
Изследването се проведе през месец март 2018 г. в основно училище в
гр. Бургас. Бяха изследвани 102 второкласника (51 момичета и 51 момчета) от пет
отделни паралелки.
Методи на изследването
Изследването бе проведено по метода на свободните съчинения. Формулировката на темите за свободно съчинение е заимствана от изследване проведено от проф.
Й. Балтаджиева на тема: „Личностната рефлексия и закономерности на общуването в
начална училищна възраст” (Й. Балтаджиева, Психология на общуването в начална
училищна възраст, 2002, с. 118). Поставените въпроси са два: „Какво се промени у
мен, когато пораснах?” и „Какво ще се промени у мен, когато порасна още?”. Чрез
първия въпрос се провери доколко децата са склонни да се самонаблюдават и да
отчитат промяната настъпила у тях. Посредством втория въпрос се приложи прийомът на В. Василев „забягване напред (в бъдещето)”, който разкрива умението на индивида да конструира мислено бъдещото състояние на личността си и от тази смислова позиция да анализира и оценя сегашното си състояние.
Анализ на резултатите
Направена е първична обработка на данните. Общият брой смислови единици и
по двата въпроса са ранжирани, според броя на повторенията им от най-често срещаните към по-рядко появилите се.
От въпрос №1 „Какво се промени у мен, когато пораснах?” са изведени 159
израза с различна честота на поява. Общият брой отговори е 340 смислови единици.
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Отговори на въпрос №1: „Какво се промени у мен, когато пораснах?”
Графика №1

От графика №1 се вижда, че най-често използваното от децата твърдение е
„Станах по-умен/а”, което заема 10% от общия брой (340) отговори. Вторият найчесто срещан отговор е „Станах по-добър/а”, който заема 5% , на трето място (4%) се
изведе изразът „Станах по-висок”, четвъртото място (3%) заемат изрази като:
„Станах по-красив/а”, „Пораснах” и „Чета по-добре”, а на пета позиция според
честота на поява се извеждат отговори като: „Станах по-послушен”, „Гласът ми се
промени”, „Станах трудолюбив/а”, „Станах по-силен/а”, „Помагам повече на...” и
„Пиша по-красиво”, които заемат по 2% от всички отговори. Твърденията с ниска
честота на поява 1% от общия брой отговори т.е. срещащи се между 2 и 4 пъти
съставляват 10% от получената съвкупност, а изразите, които се срещат само веднъж
са 34%. С оглед на това, че общият им сбор е 147 бр., което е около 44% от всички
отговори (340), то те не са изключени от извадката.
От въпрос №2 „Какво ще се промени у мен, когато порасна още?” изведените
твърдения са 155 бр., като получената съвкупност от отговорите е 292 бр.
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Отговори на въпрос №2: „Какво ще се промени у мен, когато порасна още?”
Графика№2

От графика №2 се вижда, че както и в отговорите на първия въпрос твърденията „Станах по-умен/а” (10%) и „Станах по-добър/а” (5%) отново заемат първа и
втора позиция от общия брой отговори (292). На трето място (4%) се изведоха
изразите „Станах по-висок” и „Станах по-красив/а”, четвъртото място (3%) заемат
изрази като: „Ще пиша по-красиво” и „Ще започна работа”, а на пета позиция според
честота на поява се разполагат отговори като: „Ще чета по-гладко”, „Ще съм помил/а”, „Ще бъда по-пораснал/а” и “Ще стана по-трудолюбив/а”. И на този въпрос
има твърдения с ниска честота на поява 1% от общия брой отговори т.е. срещащи се
между 2 и 4 пъти.Те заемат 9% от получената съвкупност, а изразите които се срещат
само веднъж са 41%. Тъй като общият им сбор е 146 бр, което е около 50% от всички
отговори (292), то те също не са изключени от извадката.
След първичната обработка на данните бяха изведени десет изследвани лица с
особености в съчиненията. Осем от тях дават отговори в минало или бъдеще време на
въпроса „Какво се промени у мен, когато пораснах?”. Предполага се, че причините за
това са или разсеяност, или затруднение да преценят какви промени са настъпили у
тях, когато са пораснали. Поради това твърденията им на този въпрос не са приложени в изследването т.е. резултатите им таблично са отбелязани с „0”. На въпроса
„Какво ще се промени у мен, когато порастна още?” същите децата са употребили по
правилен начин бъдеще време и по тази причина отговорите им са включени в изследването.
Други две изледвани лица са използвали сегашно време при отговор на въпроса
„Какво ще се промени у мен, когато порастна още?”. За тях също се предполага, че
или не са внимавали при прочита на въпроса, или все още нямат изградена способност мислено да се пренасят в бъдещето. По тази причина твърденията им от този
въпрос не са добавени в изледването, като и техните резултати таблично са отбелязани с “0”. Тъй като на въпроса „Какво се промени у мен, когато пораснах?” са отговорили в правилното глаголно време (сегашно) тези отговори са включени в изследването.
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Посредством контент анализ изразите за двата въпроса поотделно бяха анализирани смислово и обособени в осем различни категории: „Личностни качества”,
„Физически качества”, „Училищна успеваемост”, „Поведение”, „Действие”, „Социален статус”, „Неопределени” и „Не знам”. Резултатите от всяка категория се изчислиха по средна аритметична величина и съотношението им в проценти спрямо общия
брой смислови единици по всеки въпрос.
Дял на категориите по въпроса: „Какво се промени у мен, когато пораснах?”
Графика №3

Дял на категориите по въпроса: „Какво ще се промени у мен, когато порасна още?”
Графика №4
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Обособената категория „Личностни качества” съдържа твърдения като:
„Станах по-умен/а”, „Станах по-добър/а”, „Ще съм по-мил/а”, „Ще съм поотговорен/а” и т.н. В категория „Физически качества” са поместени твърдения, свързани най-често с промяна във външния вид, например: „Станах по-висок/а”, „Станах
по-красив/а”, „Ще съм с по-дълга коса”, „Ще бъда по-пораснал/а” и др. Категория
„Училищна успеваемост” съдържа твърдения като: „Чета по-добре”, „Пиша покрасиво”, „Ще стана по-грамотен/а”, „Ще уча повече” и пр. Твърденията в категория
„Поведение” дават информация как то се е променило и как ще се промени, като едни
от тях са: “Бях по-непослушен/а”, “Вече не се лигавя”, “Ще изслушвам другите”,
„Няма да казвам лоши думи” и т.н. В категория „Действие” се съдържат твърдения
като: „Помагам повече на...”, „Гледам сестра си”, „Рядко не подреждам”, „Ще се грижа сам/а за себе си”, „Ще помагам на бедните хора и животни” и др. Твърденията,
относно промени в социалния статус и в социалните роли са обособени в категория
„Социален статус” и съдържат изрази като: „Тръгнах на училище”, „Станах футболист”, „Ще започна работа”, „Ще имам две деца”, „Ще уча в колеж” и пр. В категорията „Не знам” освен това твърдение е поместен и отговорът „Нищо”. В тази категория попадат изследвани лица, които не знаят какво се е променило у тях и какво ще
се промени в бъдеще както и такива, които смятат, че у тях нищо не се е променило и
нищо няма да се промени. В последната категория „Неопределени” са влючени
твърдения, които не спадат към нито една от по-горе посочените категории и съдържа изрази като: „Имам повече приятели”, „Вече съм втори клас”, „Седя на чин, не на
стол”, „Много неща ще се променят в мен”, „Ще съм на друг етаж в у-ще” и др.
Обобщени данни от двата въпроса, разпределени по категории и признак „пол”
Таблица №1

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Категория:
Личностни
качества
Физически
качества
Училищна
успеваемост
Поведение
Действие
Социален
статус
„Не знам”
Неопределени
Общо:

Общо
от отговори
на момичета
по двата въпроса
Брой
%

Общо
от отговори
на момомчета
по двата въпроса
Брой
%

Общ брой
отговори
на всички
ИЛ
Брой

115

35%

90

30%

205

61

18%

73

24%

134

51

15%

34

11%

85

18
30

5%
9%

19
24

6%
8%

37
54

22

7%

29

10%

51

3
31
331

1%
9%
100%

5
27
301

2%
9%
100%

8
58
632
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Тъй като изследваните лица са равен брой момичета и момчета, бе счетено за
необходимо да се провери дали признакът „пол” играе роля при формирането и
развитието на личностната рефлексия. На таблица №1 са представени обобщени
данни от двата въпроса, разпределени по категории и признак „пол”. От получените
резултати се установява, че няма статистически значими разлики по този признак.
Обобщени данни от двата въпроса, съдържащи описание на категории
Таблица №2

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Категория:
Личностни
качества
Физически
качества
Училищна
успеваемост
Поведение
Действие
Социален статус
„Не знам”
Неопределени
Общо:

Общо от отговори на
въпрос №1 „Какво се
промени у мен, когато
пораснах?“
Брой
%
119
35%

Общо от отговори на
въпрос №2 „Какво ще
се промени у мен,
когато порасна още?"
Брой
%
86
29%

77

23%

57

20%

51

15%

34

12%

25
25
7
4
32
340

7%
7%
2%
1%
9%
100%

12
29
44
4
26
292

4%
10%
15%
1%
9%
100%

От обобщените данни по двата въпроса се вижда, че най-голям процент отговори изследваните лица са дали в категория „Личностни качества”– 35% на въпроса
„Какво се промени у мен¸когато пораснах?” и 29% на въпроса „Какво ще се промени
у мен, когато порасна още?”. Това най-вероятно означава, че вниманието на децата
не само вече е фокусирано върху опознаването на своите качества и стойности, но и
смятат да ги надграждат в бъдеще. Категория „Физически качества ” е на второ място по брой твърдения. Високият процент отговори в тази категория дава основание да
се допуска, че децата в тази възраст обръщат особено внимание на промените, които
са настъпили или ще настъпят във външния им вид. Училищната успеваемост също
има съществено значение за подрастващите, което вероятно е обвързано с това, че
този възрастов период е свързан с развитието на интелекта и основната дейност на
детето е ученето. Тази категория заема 15% от общия брой отговори на въпроса
„Какво се промени у мен¸когато пораснах?” и 12% от общия брой отговори на
въпроса „Какво ще се промени у мен, когато порасна още?”. В категории „Поведение” и „Действие” няма съществени разлики в процентното разпределение между
двата въпроса. Но наличието на твърдения в тези категории дават основание да се допуска, че децата в тази възраст поддържат един вид обратна връзка със себе си т.е. те
осъзнават действията си и анализират поведението си. Съществени разлики в броя
отговори по двата въпроса има в категория „Социален статус”. На първия въпрос
„Какво се промени у мен¸когато пораснах?” те са 7 на брой т.е. заемат едва 2% от
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всички 340 отговора, докато на въпроса „Какво ще се промени у мен, когато порасна
още?” броя на твърденията се увеличава на 44, което е 15% от общата съвкупност
смислови единици изведени по този въпрос. Резултатите в тази категория дават
основание да се допуска, че мисленето на децата в този възрастов период е по-гъвкаво, имат формирано умение за мислено пренасяне в бъдещето и осъзнават социалните роли, които ще заемат. Категория „Не знам” представлява едва 1% от всички
отговори и по двата въпроса. Предполага се, че учениците попадащи в тази категория
са с ниско ниво на себеанализ и себепознание, тъй като не знаят какви промени са
настъпили и ще настъпят у тях. В категория „Неопределени твърдения” няма съществени разлики и по двата въпроса.
Изводи
Анализът на собствените действия е инструмент за изследване на личните качества, черти и стойности, които детето се учи да разбира зад потъпките си. В ученическа възраст анализът на действията трябва да бъде отправен в посока към качествата, както и от чертите към действията т.е. би следвало рефлексивното личностно
самопознание да протича по схемата: „Аз постъпвам така и така, аз мога това и това,
следователно аз съм такъв и такъв.”[2]. Стъпвайки на тази теоретична обосновка се
допуска, че наличието на твърдения в категориите „Личностни качества”, „Поведение” и „Действие” дава основание да се предполага, че децата имат развито умение
за анализ на постъпките и действията си, щом осъзнават личностните си качества и
смятат в бъдеще да ги усъвършенстват, което е видно от отговорите им на въпроса
“Какво ще се промени у мен, когато порасна още?”.
Прийомът „забягване в бъдещето” предвижда умение на личността да конструира мислено бъдещото си състояние и от тази смислова позиция да анализира и
оценява сегашното си състояние или текущ процес [2]. Тази теоретична обосновка
дава основание да се предполага, че високият процент отговори в категория „Социален статус” на въпроса „Какво ще се промени у мен, когато порасна още?” е проява
на осмислено съпоставяне на бъдещата си позиция спрямо настоящата.
Изводите, направени въз основа на представеното изследване доказват поставената хипотеза, че групата проучени деца във втори клас вече имат сравнително богато съдържание на личностната рефлексия.
Литература
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3. Десев, Л. Речник по психология. „Булгарика”, София, 1999.
4. Манакова, М. Теоретические основы развития личностной рефлексии в
младшем школьном возрасте. Сп. Интернаука /Сборник статей по материалам
LXII международной научно-практической конференции/, Москва, 2017.
5. Николов, П. Психология на саморазвитието. УИ „Неофит Рилски”, Благоевград,
2010
6. Хаджиали, И., Цанова, Н., Райчева, Н., Томова, С. Рефлексията в интегративното поле на методиката на обучение по биология. Стратегии на образоваателната
и научна политика, том 22, номер 1, СУ „Св. Климент Охридски”, 2014.
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БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ
(2003 – 2017)
Хава Мустафа Илияз
Бургаски свободен университет

UNEMPLOYMENT IN BULGARIA
Hava Mustafa Iliqz
Burgas Free University
Анотация: Целта на разработката е да проучи как се променя безработицата в
България през периода 2003-2017 година.
Ключови думи: Безработица, видове, форми, естествено равнище на безработицата, намаляване на безработицата.
Abstract: The aim of the study is to examine how unemployment is changing in Bulgaria
during the period 2003-2017.
Key word: Unemployment, types, forms, natural level of unemployment, reduction of
unemployment.
Същност на безработицата
Безработен е всяко лице от трудоспособното население, което не работи, активно търси, но не намира работа. Безработицата се изразява в проценти или това е
процентът на безработни към цялото население в трудоспособна възраст, тя е характерна за всички типове икономики. Безработицата е характерна при икономически
кризи и рецесии.
Видове безработица
В зависимост от причините, които са я породили безработицата се дели на четири типа: текуща, структурна, циклична и сезонна.
Първият тип е текущата (фрикционната) безработица. Тя е причинена от движението на работната сила между различни населени места или от едно работно място в
друго. По-конкретни нейни причини могат да бъдат смяната на местожителството,
повишаване на образованието, преместване от един към друг вид работа поради здравословни, социални или други съображения, желанието да се намери подходяща работа с удовлетворително заплащане и др. Този тип безработица е неизбежна – трябва
време на работника, за да намери работа, дори ако такава работа има. Освен това тя е
и необходима - пазарът на труда не може ефективно да функционира без наличието
на текущо безработни. Този тип безработица е свързан с подвижността на работната
сила, а без подвижност на работната сила пазарните механизми са неефективни.
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Вторият тип е структурната безработица. Този тип безработица е породена от
несъвпадението между производствената квалификация, изисквана за работата и фактическата квалификация на работниците. Тя се появява при структурни промени в
икономиката, свързани с нови технологии или нови типове продукти, изискващи специфична квалификация на работниците, както и при притока на младежи с недостатъчен производствен опит. Причината, която я поражда, е динамиката в структурата
на производството. Този тип безработица също е неизбежна.
Структурната безработица обяснява един наблюдаван феномен на трудовите пазари – едновременното наличие на безработица и на свободни работни места. Начин
за разрешаване на структурната безработица е преквалификацията или квалификацията.
Третият тип безработица е цикличната. Тя е породена от цикличните промени в
икономическата активност. Този тип безработица расте при рецесия и намалява при
подем.
Четвъртият тип безработица е сезонната. Тя е близка до цикличната, защото
също като нея е свързана с определен ритъм в икономическата активност. За разлика
от нея, обаче, този ритъм не е свързан с икономически цикъл, а със сезонни колебания в производството. Сезонната безработица се появява в селското стопанство,
строителството, туризма и в други отрасли, където има такива колебания.
Форми на безработицата
В следствие на различни критерии и мотиви подразделяме безработицата на
различни видове. Вследствие на желанието на населението безработицата бива доброволна и принудителна.
Доброволната безработица е, когато работниците не приемат предлаганата работа, очаквайки, че могат да намерят по-добра или по-добре заплатена.
Принудителна е безработицата тогава, когато работникът желае и може да работи, но не може да намери работа.
Друга форма може да бъде явна или скрита. Реалната безработицата се проявява, когато се раздават социални помощи на „трайно безработни лица” на хора, които
имат работа и доходи, въпреки че са регистрирани като безработни.
Скритата безработица представлява заемането на неподходяща работа от лице с
по-висока квалификация. Формално той има работа, но реално пазарът на труда не
му позволява да реализира пълноценно работната си сила.
Как да намалим броя на безработните?
Безработицата намалява най-бързо, когато икономиката расте с бързи темпове.
Времената на подем се характеризират не само с висока заетост, но често и с ръст на
доходите. Затова и един подход за справяне с безработицата са мерки за стимулиране на растежа, като стимулиране на спестяването и инвестициите, подобряване на
бизнес климата, увеличаване на квалификацията на работната сила и подпомагане на
иновациите. Като алтернатива правителството може да проведе и целенасочени (или
активни) политики на пазара на труда, за да се създаде или запълни работни места.
Тези политики често включват създаване на работни места за временна заетост,
заплатени от бюджета, провеждане на обучения за безработните или дори стимулиране, или субсидиране за фирмите, които наемат безработни. Понякога такава политика
са насочени към повече към симптома и по-малко към причината и резултатите от
тях не винаги са ефективни.
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Може ли безработицата да бъде сведена до „нула”?
Това нито е възможно, нито е необходимо. В структурата на безработицата има
елементи, които са неизбежни и са свързани с нормалното функциониране на пазарните икономики. Такива са структурната и текущата безработица. Тези неизбежни
елементи, свързани с нормалното функциониране на трудовия пазар, формират т.нар.
„естествено равнище на безработицата”.
Естественото равнище на безработица е това равнище, при което пазарите на
труда са в равновесие и безработицата е изцяло доброволна. Равновесието на пазарите на труда означава, че няма стимули нито към повишаване, нито към понижаване
на работните заплати и цените.
Според Милтън Фридман съществува естествено равнище на безработицата
(около 4 – 5%) и опитите за намаляването му водят до увеличаване на инфлацията.

Таблица 1. Безработни лица по местоживеене и възрастови групи.
Най-високата безработица по местоживеене и възрастови групи отчетено от
НСИ в градовете и селата е през 2003 година, а най-ниската е през 2008 година.
Безработицата в градовете е по-голяма в сравнение с безработицата в селата.
Причините могат да бъдат поради фрикционната безработица – миграция от селата
към градовете както и структурната безработица – поява на нови технологии и
преквалификация на населението.

Таблица 2. Безработни лица по пол, статистически райони и по области
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Според данните от НСИ, общата за страната безработица при жените през
2003година е по-малка в сравнение с мъжете както и през 2008 година, където се
наблюдава и най-ниската безработица за страната.Това се дължи на факта, че жените
се пенсионират по-рано, получават по-малки възнаграждения, в сравнение с мъжете и
са склонни да приемат по-ниско заплатена работа от мъжете. Професионалното
развитие на жените често е възпрепятствано поради семейни ангажименти и грижи за
членовете на семейството.

Таблица 3. Безработни лица според наличието на предишна работа,
по причини за напускане и местоживеене.
Според данните от НСИ, безработните лица с предишна заетост са по-високи в
сравнение с безработните лица, търсещи първа работа.Една от причините са обезкуражените работници – тези работници, които загубват надеждата, че ще си намерят
работа, престават активно да търсят такава и не се регистрират в бюрата по труда.
Също така тези , които за първи път си търсят работа са по-склонни към по-ниски
възнаграждения в сравнение с тези, които имат опит.
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Таблица 4. Безработни лица по продължителност на безработицата и възраст
Според таблицата безработните лица, които не работят 2 и повече години са повече от безработните с продължителност до 5 месеца.
Това е тясно свързано с принудителната безработица, обезкуражените работници, както и помощите за безработни – ако са по-високи от минимума това може да
увеличи безработицата и обратно.
Източници:
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.nsi.bg/;
www.zaetost.info;
www.dokumentite.com;
www.wikipedia.org ;
Макроикономика – Петко Чобанов.
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РЕАЛИЗИРАНЕ СОФТУЕРНАТА ПЛАТФОРМА
НА PC БАЗИРАН КОМПЮТЪРЕН КЛЪСТЕР
Хрусав Хрусафов
Калоян Тотев
Бургаски свободен университет

SOFTWARE PLATFORM REALIZATION OF PC BASED
COMPUTER CLUSTER
Hrusav Hrusafov
Kaloyan Totev
Burgas Free University
Abstract: In this paper is present PC based computer cluster. The steps of software
platform realization are described.
Keywords: cluster, personal computer ,operation system, node.
Въведение
Групата от компютри, свързани заедно в единна система, накратко се наричат
клъстер, а всяка машина поотделно се нарича възел (node).
Клъстер може да бъде група от сървъри и други ресурси, които се държат като
една машина, която позволява паралелизация на процеси, висока надеждност, балансиране на натоварването. В някои случаи клъстерът може да се разбира и като група
от терминали и работни станции, свързани в общ блок за управление.
Основата на клъстерните системи, като начин за паралелна обработка на данни
са изобретени от Джийн Амдал през 1967 година, създател на закона на Амдал. В зависимост от броя процесори и какъв процент от програмата ще се паралелизира, може да се определи до колко ще се повиши производителността. Характерно е, че увеличаването на процесорите, респективно възлите не значи, че производителността
нараства неограничено.
Основни стъпки и решавани проблеми при реализиране софтуерната платформа на PC базиран компютърен клъстер
Настоящата разработка се фокусира върху изграждането, функционирането и
изследването клъстер, съставен от вече употребявани PC машини. Структурата на
създадения компютърен клъстер от четири броя PC е показана на фиг. 1.
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Фиг.1
Изискванията към софтуера на един клъстер са:







да поддържа подбрания хардуер
да е способен на добавяне,премахване или заменяне на „възли“
да има информация за всеки отделен възел в реално време
да поддържа мониторинг на приложенията и дали те са активни
да поддържа мониторинг на процесора, паметта и ефективността на системата
файлов мениджър, който да позволява на администратора да работи с файловете в клъстера

Тъй като използваният хардуер е от по- старо поколение, се налага избирането
на подходяща операционна система, която да го поддържа. Такава е „Cent OS“. Операционната система е безплатна и с много гъвкави приложения, предоставя възможност за ръчно конфигуриране на всичко при необходимост.
Първият проблем, който възниква след инсталацията на тази операционна система е, че няма предоставен достъп до администраторски привилегии. Решението е да
се конфигурира „Sudoers File“ в системата.
На фиг. 2. е показан „Sudoers File“ и начина на корекция.
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Фиг. 2
Ръчно конфигурирани са и статичните адреси на всеки един компютър. Проблем
се оказва факта, че когато адресите не са автоматично зададени и не са разпределени
от „head node“, той не знае за тях и това ги прави безполезни. Ако се добави или премахне компютър към системата, тя не знае за това. Тази липса на гъвкавост налага
известна корекция, тъй като се очаква да има възможност за добавяне на други компютри към този клъстер или сменяне на повредени възли без да се налага спиране
процеса на изчисляване и ръчно конфигуриране на всичко. За тази цел е добавена
програма, която проверява за нови компютри в локалната мрежа и ги добавя към
тези, които „head node“ разпознава.
На фиг. 3 се виждат интерфейсите на един компютър от възлите.

Фиг. 3
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Следващият решен проблем е да се гарантира отказоустойчивост на компютрите. Понеже използваните компютърни компоненти не са произведени с идеята да бъдат ползвани като част от сървър или с индустриално приложение, вероятността да
откажат по всяко едно време е много по-голяма от тази на един обикновен сървър.
Тъй като няма споделени хардуерни ресурси между компютрите, може в софтуера да
се добави проверка за липсващи „възли“ или за липсващ „head node“. В момента, в
който бъде засечена липса, ако изпълняваната от компютъра задача е била критично
важна, се замества с друг компютър и се повтаря всичко направено по нея. Ако компютърът е просто възел, се извършва преразпределение на задачите и процесът продължава, като всичко изпълнено по задачата до момента от възела се повтаря като
преразпределена задача.
Задачата за комуникацията между клъстерната машина и външен терминал е
решена просто- чрез SSH (Secure SHell – сигурна обвивка), мрежов протокол, който
позволява криптирано предаване на данни. Тъй като в разглеждания случай външния
терминал е сървър, не възниква проблем с IP адресите.
Заключение
Разработеният клъстер представлява една скалируема система. Могат да се добавят още компютри и да се изследва зависимостта между техния брой и производителността на клъстера. Възможно е да се реализира връзка с друг, Raspberry Pi базиран клъстер и се изследва поведението на така получената система
Литература:
1. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-edit-the-sudoers-file-onubuntu-and-centos
2. https://learn.scientificprogramming.io/introduction-to-high-performance-computing-hpcclusters-9189e9daba5a
3. www.wikipedia.org
4. https://help.dreamhost.com/hc/en-us/articles/216041267-SSH-overview
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НЕРОДЕНОТО ДЕТЕ КАТО СУБЕКТ НА ПРАВОТО
ОТ МОМЕНТА НА НЕГОВОТО ЗАЧЕВАНЕ
Теодора Петкова
Бургаски свободен университет

UNBORN CHILDREN AS NEW LEGAL SUBJECT FROM THE
MOMENT OF HIS CONCEPTION
Teodora Petkova
Burgas Free University
Key words: unborn child, abortion, rights, life, law
Може ли едно неродено дете да има правен статут? И от кой момент той го
придобива? Ще ли бъде правилно да отделим ембриона от майката като самостоятелен правен субект и какви последици ще възникнат от това? И ако правото и медицината го признаят за такъв, чий живот ще има по-голяма тежест – този на майката или
този на заченатото? Има ли нужда от промяна съществуващото към момента българско законодателство, по въпросите, касаещи заченатото дете?
Един от най-дискутираните въпроси, претърпял много промени в правната си
уредба през годините, е именно правото на аборт. Действащото в момента българско
законодателство не признава нероденото дете за субект на правото. По него, то не е
правен субект и физически е неотделим от майката. Правната система защитава с
предимство именно нейния живот, когато възникнат обстоятелства, конкуриращи
него и живота на плода. Това е така, понеже според съдебната практика първата глътка въздух от страна на детето е показател за приемането му за отделен субект на правото. В американската и редица други системи обаче се предлагат различни тълкования на материята, касаещи въпроса за началото на човешкия живот, а именно че за
начало на човешкия живот следва да се приема момента на зачеването или момента
на първото движение на плода. Именно от този момент той притежава правото на живот и аборта би нарушил това негово право. Логически погледнато, възможността да
се признае тази защита би осигурила и юридическа такава. В такъв случай аборта би
бивал разглеждан като отнемане на живота на едно правоспособно лице.
Историята на законодателството ни показва oще поредица от регулации на правото на аборт по желание, включително криминализиране на бременните след Освобождението; нареждания към медицинските работници да разубеждават бременните
жени, желаещи аборт през ранния комунизъм; забрана за аборт на омъжени жени
през по-късните години на този период; изключване на аборт по желание от държавно финансираните клинични пътеки в годините на демокрация.
НЗ от 1896 г. криминализира аборта изцяло. Според тогавашната съдебната
практика се охранява живота на зародиша от оплождането до започването на живот
извън утробата на майката, като зародишът се приравнява на жив човек, а посегателството срещу него се смята за вид убийство.
Решение № 986/1935 г. I НО на ВКС и Р № 739/1936 г. I НО на ВКС умъртвяването на плода ще е съставомерно дори и когато плодът не е оформен със строго определени органи – глава и краища, а само е заченат. Въпреки че според Решение
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№ 331/1932 г. I НО на ВКС за съставомерността на деянието е необходимо нероденото дете да е било живо към началото на манипулацията, не е необходимо тя да се
осъществява непосредствено „върху самото дете”. Нещо по-вече – с Решение
№ 421/1920 г. I НО ВКС дори се приема, че лице, което подпомага майката да умъртви нероденото си дете, носи отговорност за помагачество към убийство, извършено
по изрична молба на убития, а не за криминален аборт по чл. 260 от НЗ (1896).
Наказателна отговорност за криминален аборт по НК от 1896 г. не се носи само
в случаи на прекъсване на бременността поради крайна необходимост, за каквато се
приема само спасяването на живота на майката (чл. 259, ал. 3 от Наказателния закон
от 1896 г.).
Връщайки се обратно в действащия в момента НК, криминалния аборт е посегателство против живота, а не като вид злепоставяне, какъвто би било ако живота на
майката е с приоритет. В същото време, живота на ембриона не е неприкосновенбременността може да бъде прекъсната чрез медицинска интервенция. Тук е важно
разбира се да отбележа, че признавайки ембриона за субект на правото, то следва да
се приеме, презумпцията за пълна забрана на аборта. Следователно тялото на бременната няма да бъде обект на лично разпореждане, тоест от морална гледна точка правата й ще бъдат нарушени, защото тя няма да има право да се разпорежда със собственото си тяло. Признаване на правото на един (ембриона) води до потъпкване на
правото на друг (бременната). Нещо повече – при една нежелана бременност, жената
ще бъде задължена да прекара 40 седмици заедно с плода, да се съобрази с неразположенията свързани с него и да преживее раждането. Но от друга страна, предприемайки сексуални действия, жената е била запозната с рисковете и нежеланите последици. От това следва, че ембриона не може да бъде разглеждан като „натрапник“ и
при условие, че аборта се забрани изцяло, задължение на бременната е да го запази
там, докато той е достатъчно зрял, за да живее извън тялото и́.
Дали обаче наистина потъпкваме правата на бременната, ако аборта се забрани
и дали правото на телесна автономия е абсолютно право? Ако приемем, че човешкият плод е жив човешки организъм (а ако не е това, какво друго е тогава?), неговото
„право“ на нормално (здравословно) биологично развитие и „право на раждане“
може ли да бъде ограничено от правото на бременната жена да разполага с тялото си,
включително от „правото й на аборт“? Въпреки че обществото ни признава правото
на телесна автономия в полза на всеки човек, то осъжда възможности като например
„правото“ на всеки да ходи гол в обществените сгради и на публични места. Недопустимо е, упражнявайки правото си на телесна автономия, един човек да причини
смъртта на друг. Личната автономия свършва там, където започва животът на
другия.
На следващо място интерес представлява разпоредбата на чл 116, ал 1, т 5 НК. В
нея, законодателят е предвидил квалифициран състав, касаещ престъпление извършено от майка, към новороденото й, безпомощно дете. Но деянието не се криминализира, ако е извършено от бременна, която с поведението си нарани или умъртви (дори и
умишлено) нероденото си дете.
В други правни отрасли вече има уредени разпоредби, относно заченатия.
ЗН например, позовавайки се на римско-правната максима, че „заченатият се смята за
роден, когато се засягат неговите интереси“, урежда правото му да наследява по закон или по завещание,при положение, че бъде роден способен да живее. Чрез тази
правна фикция заченатият се смята за правоспособен-законът му признава, в случай
на по-късно раждане, една частична правоспособност, визираща се в рамките на
наследственото право. Логичните въпроси, които в момента си задавам са: Ще бъде
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ли престъпление, по смисъла на действащото ни законодателство, ако майката прекъсне бременността си в този момент? Чии права нарушава – на „заченатият наследник“, на наследодателя, или и на двамата?
И щом ЗН признава заченатият за носител на права, макар и чрез фикция в чл. 2,
ал 2, и щом тези права му бъдат нарушени (с прекъсване на бременността), то би
следвало да възникне някаква правна последица. Но за кой-бременната или лекаря
извършил манипулацията? И как следва да бъде изразена тя? Колко струва един
човешки живот?
И нещо повече – нека не забравяме чл. 2 ЕКПЧ, който гласи, че всеки има право
на живот. Нещо повече – в Параграф 2 изрично се обяснява кога правото на живот не
е нарушенно, а именно:
„Лишаването от живот не се разглежда като противоречащо на разпоредбите на този член, когато то е резултат от употреба на сила, призната за абсолютно необходима:
а) при защитата на което и да е лице от незаконно насилие;
b) при осъществяването на законен арест или при предотвратяване на бягството на лице, законно лишено от свобода;
c) при действия, предприети в съответствие със закона, за потушаване на
бунт или метеж.“
Никъде в тази разпоредба не е споменато за правото на аборт. Нима това право
тогава не е в разрез с правото на живот? И ако историята помни как жените са се
борели за равни права с мъжете, то имат ли правото същите тези „отхвърляни като
неправоправни“ да лишават жив организъм целенасочено от правата му?
Връщайки се съвсем малко назад във времето е важно да се отбележи, че нашето законодателство вече е решило един от основните проблеми, свързан с неродения
ембрион, а именно мъртво роденото дете. До скоро то нямаше право на гроб, име,
ЕГН. Нещо повече-мъртвороденото беше приемано за „биологичен отпадък“. През
февруари 2018 г този немалък проблем беше решен с промяна в Закона за гражданската регистрация. От тук идва логичния извод, че на този ембрион са му били дадени някакви права – независимо дали той ще се роди жизненоспособен или не. Тоест
той вече бива признат от правото на един по ранен етап от своето развитие като
съществуващ такъв.
За мен по-сериозен идва проблема от това, че давайки права на фетуса, то би
следвало той да е носител и някакви задължения. А какви задължения може да има
неродения, освен да се развива и храни като един условно наречен „паразит“?
Статистиката показва, че в света все още съществуват страни, които изцяло отричат аборта, без значение какви са последиците за здравето на бременната, като
например Египет, Сенегал, Ирак, Хаити и още 23 държави..
Други пък 37 държави забраняват аборта, освен ако не е застрашен живота на
жената. Те включват големи икономики като Бразилия, Мексико и Нигерия.
В Полша, Лихтенщайн, Монако, както и в още 33 държави аборта е престъпление, освен ако не защитава физическото здраве на жената, а в 24 държави включват
защитата на психичното здраве на жената като основание за достъп. Те включват
Нова Зеландия, Израел, Колумбия и Тайланд,
Тринадесет държави, включително Великобритания, Индия, Финландия, Япония и Тайван, включват социално-икономически причини като основание за разрешаване на аборт. Шестдесет и една страни не ограничават достъпа до аборт.
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В Ел Салвадор, където абортът е напълно забранен, властите могат да преследват жените, чиято бременност завършва преди 40 седмици, дори ако с аборт или
мъртво раждане, съществува съмнение, че ще навредят на плода им. Затворническите
присъди варират от две до осем години, въпреки че някои жени са осъдени за обвинения в утежнено убийство и осъдени за срок до 30 години.
Тук е мястото да спомена, че според новоприетите разпоредби на ЗРЗ от тази
година, в щата Ню Йорк аборта вече е разрешен до самия момент на раждането в
случай на нежизнеспособност на плода или по преценка на специалист, в случай че
абортът е необходим да се запази живота или здравето на майката. Преди промените
в законодателството аборта беше разрешен до 24 г.с.
Интерес представлява, че само преди броени дни, промяна в законодателната си
уредба направи и щата Джорджия. Новоприетия текст гласи, че аборта се забранява,
ако се установи, че зародишът има сърдечна дейност.
Една феодална държава, а две коренно различни законодателства и практики.
С оглед на втората хипотеза, а именно „по преценка на специалист, за да се запази здравето и живота на майката“ възниква въпроса защо живота на майката се
поставя с приоритет в щата Ню Йорк пред този на едно напълно здраво бебе? Нещо
повече – визирайки „здравето на майката“, законодателя не говори само за физическото здраве, а и психическо и емоционално такова. С последните промени в този закон се декриминализира аборта изцяло – той е на разположение като опция до момента на раждането на детето.
Като цяло само 37 % от 1,64 милиарда жени в репродуктивна възраст в света
живеят в страни, където абортът е разрешен без ограничения.
България е сред страните, в който аборта по желание не се криминализира до 12
седмица от бременността.
В заключение мога да обобщя, че стараейки се да предпази пълната човешка
автономия и правото на разпореждане със собственото си тяло, законодателя е допуснал да бъдат нарушени редица от права, които могат да възникнат за неродения.
Всяка жена би следвало да бъде запозната с риска от нежелана бременност и предприемайки полов акт би следвало да се съгласява с наличието на този риск. Сърцето
на зародиша започва да бие около 4 г.с., нима прекъсване на бременността след това
не е равностойно за убийство?
Литература:
1. Наказателен кодекс
2. КРБ
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БЮДЖЕТИ НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ
Илияна Лазарова, Армен Акопян
Бургаски свободен университет

BUDGET OF HOUSEHOLDS IN BULGARIA
Iliyana Lazarova, Armen Akopyan
Burgas Free University

1. Особености на домакинствата
Домакинство е всяко лице, което живее самостоятелно, храни се отделно и има
свой отделен бюджет. Две и повече лица, които живеят в едно жилище или част от
жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднински връзки помежду си. За членове на домакинството се смятат и лица, които временно отсъстват – деца, учащи, младежи, лица на лечения в здравни заведения.
Не се смятат за членове на домакинствата, които са напуснали и са образували
ново домакинство, както и лицата, постъпили да живеят постоянно в колективни
домакинства.
2. Домакински бюджет
Бюджета е обобщена сметка на приходите и разходите на домакинствата за определен период от време. Доходите на домакинствата са парични средства, заработени или получени от всеки гражданин на страната в течение на определен период. От
техния размер зависи равнището, качеството и динамиката на потреблението. Така
доходите на домакинствата се явяват като важна характеристика за ефективното
функциониране на икономиката на страната.
Поради тази причина е необходимо ежегодно да се провежда статистически и
икономически наблюдения на домакинствата и на бюджетите, с които разполагат.
Данните от наблюденията са обобщаващи характеристики на социално-демографския
състав на домакинствата, на техните доход по източници на постъпления, на разходите по видове и на потреблението на основните продукти.
Статистическото изучаване на бюджетите на домакинствата, което използва
икономиката, способства да се получат достоверни данни за жизненото равнище на
населението, както и за измененията, които настъпват в тях по години.
Данните се използват в различни насоки на икономиката на страната. Те са основа при изчисляването на индекса на потребителксите цени, бюджетните ограничения и влиянието на равнището на цените върху бюджетната линия.
3. Метод на доходите
Има три основни метода за измерване на брутния вътрешен продукт (БВП). Те
се основават на това, че произведената продукция преминава през пазарите и при
покупко-продажбата на стоките разходите на купувача се превръщат в доходи на
продавача.
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От формално-логична гледна точка произведената крайна продукция, сумата от
всички разходи, които са направени за нейната покупка, и сумата от всички доходи
получени от нейната продажба трябва да бъдат равни. Затова брутният вътрешен
продукт може да бъде изчислен или като сума от пазарната стойност на произведените крайни стоки и услуги или като сума от всички разходи, направени от купувачите
на продукта, или като сума от всички доходи, получени от производтелите на
продукта.
Първият метод за измерване на БВП е производственият метод. Вторият метод
е разходният. Третият метод е доходният метод. Чрез него БВП се получава като
сума от доходите, получени за годишното производство.
Тези доходи са:
 Работна заплата и други доходи за труд (Т);
 Чистата лихва, като разлика между получената и изплатената на домакинствата лихва (L);
 Рентата и доходите от едноличните фирми, които са съвкупност от предходните четири елемента на дохода, но не могат да се отчетат самостоятелно (ET);
 Към сумата от тези форми на доходите трябва да се припабавят и косвените
данъци (IT);
 Амортизацията (A);
Макар, че косвените данъци и амортизацията не са форма на дохода, те трябва
да се прибавят към доходите, защото са елементи от пазарната цена (косвените данъци водят до повишаване на пазарната цена). В противен случай ще се получи разлика
между пазарната стойност на продукта и получените за неговото производство
доходи. По този метод БВП може да се получи, ако се сумират всички тези елементи:
GDP = T + L + R + P + ET + IT + A
4. Преки подоходни данъци
4.1. Обща характеристика, видове данъци
С преки подоходни данъци се облагат доходите на физическите лица. Подоходното облагане, като масова практика се прилага от началото на XX век. Причина за
това стават: високата степен на развитие на стоково-паричните отношения и превръщането на дохода в главен белег за платежоспособност, а съши така и създаване на
техники за обхващане и облагане на дохода.
Подоходните данъци са справедливи данъци, понеже отчитат по-точно платежоспособността на данъкоплатеца. Основната характеристика на подоходните данъци
се изразява в това, че:
- Те не са елемент от цените на стоките и услугите, и в този смисъл не влияят
пряко върху ценовото равнище, а само косвено, променяйки търсенето и предлагането;
- Те се използват от правителствата като инструмент за макроикономическа
стабилизация и стимулиране на икономическия растеж.
Съвременното подоходно облагане има две форми:
- подоходно облагане на физическите лица – това е личният подоходен
данък;

- подоходно облагане на юридическите лица – включва различни корпоративни данъци.
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4.2. Личен подоходен данък
В нашата тема „Домакински бюджети“ ние ще разгледаме по-обсойно Личното
подоходно облагане. Личният подоходен данък е най-висшата и чувствителна част
на всяка данъчна система и има пряко отношение към ефективността и справедливостта на данъчното облагане, икономическото и социалното развитие. Личният подоходен данък е измерител на благосъстоянието и платежоспособността на данъкоплатците и се приема като справдлив данък. Индивидуалният доход в икономическата теория се разглежда като мярка за покупателната способност на индивидите за
определен период (обикновено една календарна година).
Брутният доход се състои от три елемента:
1) Паричните постъпления от продажба на производствени услуги
(работна заплата, ренти, лихви и други)
2) Нетното увеличаване на стойността на капиталовите и други активи,
притежавани от индивидите.
3) Постъпления от държавни трансфери.
Обект на облагане според Закона на данъците върху доходите на физическите
лица (ЗДДФЛ) в България са доходите на местните и чуждестранни физически лица,
а данъчно задължени (данъчен субект) са местни и чуждестранните физически лица,
които, според данъчното законодателство са носители на задължението по тези
данъци. Данъчното задължение се получава като се умножи данъчната основа по
данъчната ставка, която е в размер на 10 %.
4.3. Видове доходи в зависимост от източника:
 Доходи от трудови правоотношения;
 Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;
 Доходи от друга стопанска дейност;
 Доходи от наем или друго възмездно предоставяне за позлване на права или
имущество;
 Доходи от прехвърляне на права или имущество;
 Доходи от други източницци и облагани с окончателни данъци;+
4.4. Данъчни облекчения в България при личното подоходно облагане са:
 Данъчни облекчения за лица с 50 и с над 50 % намалена работоспособност.
 Данъчно облекчение за дарения – в зависимост от направлението на дарението, законодателят определя и неговите размери.
 Данъчно облекчение за млади семейства – млади семейства, могат да приспадат от сумата от годишните си данъчни основи направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, при
определени условия и някои други облекчения.
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Графика 1. Бюджети на домакинствата в периода (2010-2017г.)

Графика 2. Размер на общ доход (2010-2017г.)
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Графика 5. Сравнение на общ доход на домакинствата между 2010 и 2017 г.
Изводи на Графика 1 и Графика 2:
Графика 1:
Това, което ние забелязваме е, че общият доход на домакинствата всяка година
се увеличава и има тенденция за нарастване в позитивна насока. Сравнявайки двата
периода виждаме, че има разлика, която не е толкова силно изразена и нестабилна
през годините. Основният фактор, който допринася за растежа през периода 20102017 г. е работната заплата. Пример за това е как за кратък период от 2 години, тя се
увеличила с 807 лв. Не всички фактори се развиват в положителна насока. Сумата за
обезщетения на работниците е започнала да се покачва в началото, а в края на 2017 г. е
била дори по-ниска от тази в началната година (2010 г.). За другите фактори можем
да обобщим, че са се увеличили в положителна насока. Пример за това са пенсиите.
Най-голямата разлика е в брутният общ доход, където има ръст от приблизително
4 хиляди лева.
Графика 2:
Графика 2 представя размерът на общия доход спрямо годините от 2010 до 2017 г.
Въпреки че в началото е имало умерен растеж, през периода от 2011-2012 г., 20122013 г. и 2016-2017 г. общият доход се е развил драстично.
Изводи:
През 2010 година брутният общ доход, работната заплата и пенсиите допринасят най-много за общия доход на домакинствата. През 2017 година нещата стоят по
същия начин. Сумите на източниците на доходите са се увеличили, особено при
брутният общ доход. Отношенията между тях може да са останали почти същите, но
това не значи, че и цифрите са.
Използвана литература:
1.
2.
3.
4.

Вачков, Стефан, Т. Владимирова и др., Финанси, Мартилен, 2011 г.
Интернет;
Чобанов, Петко, Макроикономика, Издателство: БСУ, 2004 г.
http://www.nsi.bg/bg/content/3223/годишни-данни
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ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
В АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ –
„ХАРТА НА КЛИЕНТА“
Веселина Караджова, Гергана Стоева, Селиме Мустафова
Бургаски свободен университет
I. Въведение
Избрахме да разработим тази тема, тъй като нейната важност и актуалност са
продиктувани от факта, че добрите публични услуги са сърцевината на всяко цивилизовано общество и са в пряка връзка със защитата правата на гражданите. Административното обслужване е дейността, по повод на която обществото се среща лице в
лице с администрацията. В условията на постоянни промени в нашето общество
държавната администрация се изправя пред нови предизвикателства:
 Неудовлетвореност на обществото от работата на държавната администрация;
 Общо изискване за модернизиране на администрацията;
 Усилена, но недостатъчно ефективна работа на администрацията;
 Отрицателен имидж на администрацията;
Хартата на клиента публично определя редица минимални стандарти, които
гражданите могат да очакват при достъпа до обществени услуги.
II.

Характеристика

2.1. Хартата на Европейския съюз за основните права и свободи е обявена в град
Ница през декември 2001г. Тя определя като основни права на гражданите – правото
на добро административно обслужване и правото да подават оплаквания до Европейския омбудсман в случаи на лошо администриране. На 6 септември 2001 г. Европейският парламент приема резолюция, с която одобрява Кодекс за добро поведение
на администрацията, чиято цел е да изясни подробно какво означава на практика
прокламираното в Хартата право на добро административно обслужване. Днес голям
брой от държавите членки са приели модел на Хартата или стандарти за предоставяне на услуги. Хартата сама по себе си не е юридически документ и не създава
юридически права. Тя помага на клиентите да разберат и защитят правата си по-добре, разглежда се и като Етичен кодекс за служителите на администрацията. Различните администрации се намират на различни етапи на подобряване на дейността си
по административно обслужване. Те предоставят различни услуги на клиентите си,
поради което Харта и стандарти за обслужване, трябва да се разработват самостоятелно от всяка една администрация.
2.2. Тези стандарти обаче трябва да почиват на следните принципи:
 1. Да се изясни по какъв начин клиентите могат да се свържат и да получат
допълнително информация.
Тук следва да се напише името, длъжността и служебния телефонен номер на
служителите, които отговарят затова. Посочват се адрес, електронен адрес, интернет
страницата на организацията, както и регионалните офиси, ако има такива.
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 2. Информацията трябва да е достъпна за различните групи клиенти.
Доколкото клиенти на услугата са разнообразни групи хора, може да е целесъобразно хартата да има няколко варианта -например с по-едър шрифт за възрастните
хора или на различен от българския език, за малцинствата.
 3. Изясняване на стандартите, които клиентите могат да очакват.
Тези стандарти трябва да засягат важни за клиентите въпроси. Стандартите не
трябва само да повтарят правата, които клиентите имат по закон – напротив, те трябва да ги доразвиват и детайлизират.


4. Ясно указване на начина, по който клиентите могат да процедират, ако не
са удовлетворени от дадена административна услуга.
Ясно трябва да се посочи какво ще предприеме администрацията при възникване на такава ситуация. Каква възможност за независима оценка на жалбата съществува и какво решение на проблема е възможно – например: официално извинение или
парична компенсация, ако се налага.
 5. Насърчаване на партньорството.
Хартата трябва най-общо да описва какво могат да очакват клиентите, както и
да дава основна информация за подобни или свързани услуги, предоставяни от други
организации.
 6. Начини за подобряване на административното обслужване.
Обслужването винаги може да бъде подобрявано, независимо колко добро е то в
момента. Трябва да е ясно как ще се развие административно обслужване в бъдеще,
като се отчете постигнатото до момента - например чрез насърчаване на нови идеи
или използването на нови технологии.


7. Да се изясни по какъв начин клиентите ще получат еднакво отношение
при обслужването.
Трябва да се декларира, че клиентите ще бъдат третирани по един и същи
начин, независимо от социалното им положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения. И да се изясни как това намерение ще се
превърне в работеща практика.


8. Посочване на основните нормативни документи, които определят правата
на клиентите.
Хартата сама по себе си не създава нормативни задължения с юридическа тежест – тя е едно обещание, което организацията декларира, че ще спазва. Но е нужно
да се посочат кои нормативни актове дефинират правата и задълженията на клиентите. Такива актове са:
‐ Европейският кодекс за добро поведение на администрацията.
‐ Решенията на Европейския съюз за правата на гражданите за добро поведение и добра администрация.
‐ Законът за администрацията, Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване, АПК и добрите административни
практики.
‐ Етичният кодекс за поведение на служителите от общинската администрация и др.
 9. Дата на издаване на хартата.
Чрез записването на датата се демонстрира, че тя е валидна и в сила. Важно е и
да се посочи кога се очаква нейния преглед и евентуална промяна.
59

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

III. Гражданите и администрацията
3.1. Проблемът се корени в това, че някои администрации гледат на таксите
като на източник на приходи. Типичен пример е Агенцията по вписванията. Въпреки
изискването на чл.38, ал.4 от Законът за търговския регистър, който предвижда, че
превишаването на приходите от такси по този закон над разходите за финансиране е
основание за намаляване размера на таксите за следващата финансова година. Общата картина показва, че събирането на проходи е по-важно от интересите на потребителите. Министерският съвет е предвидил, че през 2015 г. приходите от такси ще бъдат в размер на 1 790 100 000 лв., което представлява 2% от брутния вътрешен продукт. За 2019 г. прогнозата е 1 845 400 000лв. приходи от държавни такси. Допълнително общините събират приблизително 350 млн. лв. приходи от местни такси. Стремежът към събирането на повече приходи е водещ за обуславянето на отделни услуги. Твърде големият брой услуги предоставяни от администрацията е резултат поскоро от желанието да се събират приходи, отколкото от реалната нужда за регулиране на обществените отношения.
3.2. Друг важен аспект, на който не се обръща достатъчно внимание е предоставянето на достъп до административно обслужване на хора с увреждания. Държавата е
задължена да предоставя такъв достъп на всички свои граждани като за хората с увреждания това означава:

Осигуряване на условия и механизми за свободен достъп до публичния
ресурс на общността;

Предлагане на нови социални услуги като „мобилно звено“, което представлява практически механизъм за предоставяне на административно
обслужване;

Създаване на локална социална политика от местната власт в сътрудничество с НПО, осигуряващи социално включване на хора с увреждания в
тази сфера на обществения живот.
IV. Прилагане на принципите
Както клиентите така и служителите трябва да бъдат спечелени за каузата
„Харта на клиента“. Стандарти има, но е нужно да се работи най-вече в посока да се
следи за спазването и прилагането на тези стандарти, което отнема много време и
разходи, но е от изключителна важност.
Демонстрирането на ефективността на административното обслужване по един
надежден начин е възможно чрез използването на външна организация, която независимо да оцени резултатите свързани с постигането му. Могат да бъдат използвани и
различни методи за проучване удовлетвореността на клиентите като интервюта, въпросници, карта за обратна връзка, фокус групи или чрез така наречения „таен
клиент“. И все пак с особено важно значение си остават оплакванията и жалбите на
клиентите.
IV. Заключение
Българският гражданин е свикнал да гледа на администрацията като на място, в
което се обяснява само как нещо не може да се случи, което още повече подчертава
нуждата от продуктивен диалог. Подобряването на отношенията клиент – служител и
на административните услуги като цяло, зависи от прилагането на методите за осъществяване на стандартите, но по един безусловен и ефективен начин!
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ОБРАЗЪТ НА ГРАДА ПРЕЗ ПРИЗМАТА
НА ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЯТАTА
Елка Петрова Петрова1
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

THE IMAGE OF THE CITY THROUGH THE PRISM OF LINGUOCULTURE
Elka Petrova Petrova
Paissij Hilendarski University of Plovdiv
Abstract: This article examines various aspects of the city as a point of intersection
between language and culture and as an important place related to the existence and selfidentification of the human. The city is regarded as a cultural structure with different
cognitive layers and a specific semantic field, in particular, special attention is paid to the
axiological rationalization of the city, it's semiotics and its perception through the human
point of view.
Key words: city, culture, language, human.
Резюме: Статията разглежда различните аспекти на града като пресечна точка
между езика и културата и като значимо място свързано със съществуването и
самоидентификацията на човека. Градът е разбиран като културна структура,
имаща различни когнитивни слоеве и специфично семантично поле, в частност е
обърнато внимание на аксиологичното осмисляне на града, неговата семиотика и
възприятие през погледна човека.
Ключови думи: град, култура, език, човек.
I. Въведение
Градът е обект от действителността, имащ своите географски координати и
архитектура, но е и организационен обществен феномен с присъща вътрешна
динамика, пулсиращ в свой собствен ритъм, отразяващ и претворяващ модела на
цивилизацията и културата. Поставен в контекста на лингвокултурологията, градът е
определян като относително устойчива структура, съществуваща в масовото и
индивидуалното съзнание, съвкупност от емоционално-оценъчни и рационални
представи за дадено пространство, сформирани въз основа на различни източници, и
индивидуалния, емоционалния и практическия опит на човека [1]. Всички посочени
особености предполагат многоаспектен подход за анализ, чрез който:
- да бъде очертана палитрата от значения, разкрита същността,
- да бъдат изяснени взаимоотношенията,
- да бъдат разбрани ценностите на личността и идеалите на социума, които
концентрира в себе си градът.

1

Email: elka.petroff@gmail.com
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Актуалността на настоящето изследване е обусловена от стремежа на науката да
разгадае алгоритъма, по който се движи урбанизацията и да обясни непрестанно
разрастващата се вътрешна миграция, чрез проследяване на трансформациите във
възприятията на човека, провокиращи неговото поведение и отношение към света.
Целта на настоящата статия е чрез комплексен анализ да се разгледа
„градът“2, разбиран като многостранен елемент на човешкото битие, цялостен
многообразен културен организъм, който се характеризира с определена структура,
съхранява специфична символност и има свое лице и дух. В частност ще бъде обърнато внимание на аксиологичното осмисляне на града от индивида и ще се анализират показателни примери за реализацията на града, изграждането на образа му и
очертаването на националната му нюансираност в българския език.
II. Градът – осмисляне и същност на образа през калейдоскопа на
човешкия поглед
За лингвокултурологията градът е културна структура, феномен на духовния
живот на човека, един от основните концепти на социума и поради тази причина ще
използваме като похват за анализ един от основните методи, прилаган за изясняване
на същността, обхвата и границите на концептите, а именно лексикалната им
репрезентация в езика3. Ще проследим и съпоставим определенията, заложени в
речниците – съответно етимологичен, тълковен и синонимен, защото в тях са фиксирани представите на народа за определен времеви период и ни позволяват да
изведем конкретните елементи, изграждащи концепта град.
2.1. Реализацията на града в езика
Първата речникова информация, върху която ще спрем своето внимание, е
представената в Българския етимологичен речник от 2007 година, Т.1., защото тя ще
ни позволи да изведем основни признаци на същността на образа на града, чрез
които да проследим особеностите във възприятието му от носителите на българския
език.
 старобълг. градъ „голямо населено място“, среща се със значение и на
ограда, обор, кошара, клетка, градина. Сродни думи: лит. gardas „ограда“, староинд.
gŗhas „дом“, авест. gərəδō „пещера“ (първоначалното значение „дом“ е запазено в
иранските заемки в пермските езици: удмурт. гурт „жилище, село“, коми горт
2

Поради наличието на омоними в българския език, правим уточнението, че обект на разглеждане в настоящата статия е голямото селище, административен център (Съвременен тълковен речник на българския език с приложения 2008: 125), а не ледени зърна, образувани в
атмосферата (Съвременен тълковен речник на българския език с приложения 2008: 125).
3
Този подход, който предполага проучването и анализа на дефинициите, заложени в различните речници, е често прилаган от учените, занимаващи се а анализ и описание на отделните
концепти (в тази насока показателни са трудовете на А.П. Бабушкин /Концепты разных типов
в лексике и фразеологии и методика их выявления. В: Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж, с.52-58, 2001./, Н.А Красавский /Эмоциональные концепты в
немецкой и русской лингвокультурах. Волгоград, 2001/, В.И. Карасик и Г.Г. Слишкин
/Лингвокультурный концепт как единица исследования. В: Методологические проблемы
когнитивной лингвистики. Воронеж: ВГУ, с.75-80, 2001./, И.А. Стернин /Избранные работы.
Теоретические и прикладные проблемы языкознания. Воронеж: Истоки, 2008/, М. Куенка и Й.
Хилферти /María Josep Cuenca, Joseph Hilferty. Introducción a la lingüística cognitiva. Barcelone,
1999 и др.), защото според тях в речниковите определения освен лексикално описание на
понятията са фиксирани и особеностите на различните култури и начинът на възприемане на
действителността от носителите на съответния език.
62

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

„къща“), алб. gardhi „ограда“, гот. gards „дом“, староисл. gerði „ограден участък“,
тохар. В kerciye „дворец“ (< *ghordhiom), от ие. *ghordh- [2].
Още от етимологията на лексемата са видни основни идеи, свързани с представата за града, които може да изведем и разгледаме като детайли от неговия облик
във вижданията на българина, а именно – голям, ограда, населено място, градина,
дом и съпътстващите ги – сигурност и затвореност.
Лексикографските данни, заложени в тълковните4 речници на българския език
(Буров, Ст., Бонджолова, В., Илиева, М. и др. Съвременен тълковен речник на
българския език с приложения, София: GABEROFF, 2009., Речник на българския
език. Т. 3 (Г – Деятел). 2. доп. и прераб. изд. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, ЕТ
„ЕМАС“, 2006, и приеманият за изключителен по своя характер речник на Найден
Геров – Речник на българския език от 1978 г.), ни представят информация за
същностните различителни признаци на отделните елементи от реалността и ни дават
възможност както да стесним полезрението на своя анализ чрез разглеждане на
съдържание, тъждествено за всички носители на езика, така и чрез наблюдение на
определенията, фиксирани в речниците от конкретен времеви период, да проследим
дали има изменение в естеството на изследвания образ на града.
Речникови дефиниции на град в българския език
Съвременен тълковен речник
на българския език с приложения, София: GABEROFF,
2009, 125.
Речник на българския език. Т. 3
(Г – Деятел). 2. доп. и прераб.
изд. София: АИ „Проф. Марин
Дринов“, ЕТ „ЕМАС“, 2006
Найден Геров – Речник на
българския език от, 1975, Т.1,
244.

1) голямото селище, административен
център;
2) жителите на такова селище
1) голямо населено място, обикновено
административен, търговски,
промишлен и културен център;
2) жителите на такова населено място;
3) нар.-поет. – крепост, твърдина
градъ – 1) много къщи на едно мѣсто
люде, голямо село
2) жители-ти на градъ (пр. Всичкый
градъ излезе посрѣщне
3) най-ближний град при селата, които
сѫм подь него (пр. Ходихмый на градь
ся сѫдим)
4) твърдынѩ, замокь, крѣпост

4

Избрали сме да разгледаме дефинициите, дадени в речниците, които са издадени в различни времеви периоди, защото речникът винаги отразява и фиксира определен отрязък от
развитието на езика и съпътстващия го начин на осмисляне на действителността от даден
народ.
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Видни от представените речникови сведения са следните характеристики на
града – селище/населено място, център, сигурност, крепост, като бихме могли да
акцентираме върху опозицията, която се появява в дефиницията, дадена от Найден
Геров, между село и град. Ако за днешния човек това противопоставяне е драстично,
то за тогавашния поглед на личността се забелязва, че отликата се е базирала
единствено в размерите на населеното място. От тук следва да поставим и въпроса за
самоидентфикацията на човека с града. Прави впечатление пълното припокриване
между личност, общност и населено място в определени житейски ситуации (напр.
Всичкый градъ излезе посрѣщне).
Данните от Синонимния речник на българския език (Наука и изкуство, 2012) –
селище, заселище, поселище, касаба, градище, център ни дават възможността да
обобщим, че градът отново е възприеман като пространство с определена архитектура и обществена значимост за индивида [6].
Информацията от тълковните, етимологичните и синонимните речници ни разкрива една унифицирана картина за представата на човека за определен фрагмент от
заобикалящия го свят и ни позволя да изведем основни същностни компоненти на
концепта град, но за да бъдат обособени културните и национални нюанси, вплетени
в образа на града, ще обърнем внимание на фразеологичните единици, които не само
съдържат като основен компонент лексемата град, но и по някакъв начин изразяват
идеята5 за него, а именно:
 Град градя – възлагам големи надежди на някого – този израз извежда на
преден план характеристиката на града като елемент от действителността, за който са
присъщи вечност, устойчивост и сила. Издигането на градовете в миналото се
основава на съобразяване с изключително богата символика. Например градовете,
споменати в Библията, са символ на установяването на постоянно място на номадските племена и това е причината те да са квадратни6 – символ на стабилност, за разлика
от палатките на номадите, които имат често кръгла форма или пирамидовидна.
Архитектурата на града и мястото му на възникване винаги са били подчинени на
определена геометрия – в древността е било необходимо даден град да бъде построен
според сливането на реките или ветровете в конкретна географска точка.
 Кога излязъл из града, тогаз псува пашата – в този фразеологичен израз можем да открием страха от града и съответно интуитивното от страна на човека придаване на известна одушевеност на материалната действителност. Разбирането за града
като организъм, одушевено плашещо същество корелира както с фразата „и стените
имат уши“, така и с древните възгледи за града като жена, майка на своите жители7,
заложени и в библейските схващания, където градовете са описвани като живи
създания – а горният Йерусалим е свободен, той е майка на всинца ни[7].
 По-добре в село чорбаджия, а не в града – комарджия – това е поредният
израз, който показва опасната природа града, която покварява и застрашава взаимоотношенията на човека. Към този израз бихме могли да причислим и устойчивото
словосъчетание – Брат с брата, ако си помага е по-силен и от богат град, в което се
съчетават силата на човешката взаимност със студенината и празнотата на града.
Интересен детайл е, че в световен контекст съществува – „По-добре пръв на село,
отколкото последен в града“ (този израз е свързан с историята, която Плутарх
5

Такива са: улица, крепост.
Напр. Град Йерусалим е небесен, квадратен, завършващ цикъла.
7
Старите вярвания гласят, че градът е майка, която като жената носи в себе си деца и това е
причината богините да са изобразявани с корона от стени.
6
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разказва („Изречения на царе и пълководци, Юлий Цезар, 5“) , че преминавайки през
едно градче в Алпите, Цезар казал: „Аз бих искал по-добре да бъда пръв тук, отколкото втори в Рим“. Думите на Цезар, характерни за честолюбивите личности, са
претърпели развой и днес са се превърнали в крилата фраза.
 Изхвърлям си парите на улицата – улицата тук може да бъде разбрана като
антипод на дома и неговата затвореност, подреденост и сигурност, и това я превръща
в символ на безсмислието. Аналогия можем да търсим и с израза – задънена улица,
който показва по своята същност безизходица, но поставен в контекста на проблема
за града, може да бъде разбиран като маркиращ амбивалентността на града – от една
страна е обграден, създава условия за уют и устойчивост, но от друга е капан, клетка,
която може да задуши и обрече своите обитатели.
Бихме могли да формулираме извода, че съществуват ограничен брой фразеологични единици, които съдържат в себе си лексемата град или изразяват идеята за него. Факт, който според нас се корени в обстоятелството, че българите са народ, който
векове наред се асоциира със селския тип структура на обществото – за българина
селото е свещено, а градът – опасен, зъл, отблъскващ, грозен и жесток. Тази отрицателна характеристика на града е аргументирана от присъствието му в литературното
изкуство: „Ти целия скован от злоба си, о шумен и разблуден град...“(Христо Смирненски, „Братчетата на Гаврош“); „Спи градът в безшумните тъми. На нощта неверна
верен син, бродя аз — бездомен и самин...“ (Димчо Дебелянов, „Спи градът“) и др.
2.2. Аксиологично осмисляне на града – асоциативен експеримент
През погледа на лингвокултурологията градът е културно константен, едно от
универсалните понятия на обществената структура, което включва в себе си набор от
образи, възприятия и ценности, и фрагмент от действителността, чието цялостно описание изисква обръщане към актуалните и мигновени реакции на индивида. Това е
причината да бъде избран от нас за подход свободният асоциативен експеримент,
защото според изследователи като Наталия Вл. Уфимцева той позволява „достъп“ до
съзнанието на човека и неговите ценности и мотиви за оценка на заобикалящата го
среда [8].
Участие в свободния асоциативен експеримент взеха 97 студенти, на възраст
между 18 и 45 години, обучаващи се в различни специалности на Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“, град Пловдив. В хода на експеримента на
респондиентите бе подадена думата – стимул – град8, към която те трябваше да посочат асоциации, които възникват в съзнанието им, като не бяха поставени никакви
ограничения от гледна точка на посочването единствено на дадени части на речта
или фрази. Получените асоциации са анализирани по честотност и поставени в аксиологичната антиномия – добро ǂ зло, въз основа на това са изведени типични елементи, изграждащи облика на града в мирогледа на съвременния човек.
Общият брой на дадените от респондиентите асоциации е 467, като можем да ги
обобщим в 73, които се повтарят с различна интензивност. Резултатите ще представим и обединим в следната таблица9:

8

За да не бъде опорочен резултатът от асоциативния експеримент, на участниците не е изрично упомена съществуването на езикова омонимия в българския език.
9
Резултатите ще бъдат представяни по следния модел асоциация (брой пъти, в които се
среща) – пр. шум (23); улица (18).
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Асоциации, свързани с доброто,
съответно изграждащи положителна
представа за града

Асоциации, свързани със злото,
съответно изграждащи отрицателна представа за града

дом (14), семейство (3), приятелство
(2), ракетна система (1), паркове (4),
забавление (8), кафенета/заведения (15),
кръстовище(1), красиви апартаменти
(2), приключение (1), градоначалник (1),
хубав гарнизон (2), светлини (1),
удобства
(2),
възможности
(2),
перспектива (1), уютни магазини (1),
сигурност (2), транспорт (2), истории
(1), център (1), музеи (1), култура (2),
цивилизация (1), вечен (3), древен (1),
интелигентни хора (1).

шум (35), мръсотия (32), тълпа (21),
навалица (17), блъсканица (7), курви
(2),
казина(1),
разврат
(4),
наркотици(2), мръсни заводи (3),
грандоманщина (2), отблъскващ (7),
самота (11), панелки (2), трафик
(16), много хора (1), забързаност (5),
бетон
(4),
мръсно
метро
(1),отблъскващи квартали (1), много
коли (3), суетня (1), суета (7),
джунгла (1), опасен (7).

Извън направеното от нас разпределение поставяме следните асоциации: място
за живеене (43), хора (26), улица (18), община (11) сгради (19), голям (9), огромен (8),
банки (14), администрация (9), футболен отбор (13), движение (10), светофар (8),
които се характеризират с висока честотност, но според нас те са по-скоро неутрални
от гледна точка на положителното и отрицателното разбиране за града и
изграждат общия визуален образ на това определено пространство от реалността.
Неутрални в полето на разбирането за добро и лошо се явяват и асоциациите с
конкретни имена на градове Пловдив (3), Стара Загора (2), Смолян (1). Според нас
наличието им е значимо за определянето на града като средство за идентификация на
личността, но са показателни и за динамиката, свързана с ролята му в света на
индивида, защото, видно от честотността на резултатите е, че в днешно време човек
не се самоиндентифицира първосигнално с родното си място – факт, характерен за
древните и средновековните общества.
Асоциациите – банки, улици, молове, гарнизон, движение, администрация, ракетна система, светофар ни позволяват да обособим следните допълнителни характеристики на града: модернизация, развитие, политика, съвременност, динамика.
Интересен е фактът, че омонимията в българския език с град – ледени зърна,
образувани в атмосферата [3], не е повлияла на участниците и в резултатите от
експеримента се срещат само две асоциации – дъжд (2), валеж (1) – с видимо ниска
честотност. Това обстоятелство ни навежда на извода, че днес градът в разбирането
му като административен център е основополагаща ценност, в някаква степен е и
идеал на социума10.
10
Смятаме, че корените на това явление могат да бъдат търсени именно в процесите на
урбанизация и модернизация, защото за един подчинен на аграрния календар човек, чието
съществуване и добруване зависи от реколтата, може би на първо място ще бъде разбирането
за ледени зърна. Като аргумент можем да приведем наличието в български контекст на творби
като поемата на П. Яворов – „Градушка“.
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От онагледените в таблицата резултати бихме могли да обобщим, че преобладава отрицателното възприятие на града, осмислян като мръсна, наситена с отчужденост, фалшивост и излишна забързаност реалия от действителността. Елементите
от образа на града, които можем да обособим от направения асоциативен експеримент, са изведени в следната схема:

Фиг. 1. Градът – осмислен през погледа на човека в съвременността
(схемата е съставена от автора)
III. Заключение
От разгледаната същност и специфики на образа на града бихме могли да
сформираме следните изводи:
Първо. Проведеният асоциативен експеримент ни води до извода, че в съвременната представа на човека градът е преобладаващо възприеман като носител на
отрицателното, изместил е настрана своята основна функция да идентифицира индивида и е заел своеобразна позиция на враг – отблъскващ, грозен и отчужден.
Второ. Сложността на града като структура не позволява извеждането на общовалидна дефиниция, а природата му е на сложно явление, което има свой дух и лице.
Фразеологичните словосъчетания и лексикалната репрезентация на града потвърждават изведените основополагащи черти от образа на града – като ограждащ, изпълнен
с хора, даващ сигурност със своите стени, но стаил опасности.
Градовете продължават да се развиват и променят своята същност, но съхраняват онези пластове, които са основополагащи в ценностите на индивида и неспирно
напомнят на своите обитатели за човешката тленност и миниатюрност на фона на
тяхната гордост и вечност.
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ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИЗКУСТВЕНИ НЕВРОННИ МРЕЖИ В
КРИПТОГРАФИЯТА
Семо Иванов Кискинов
Бургаски свободен университет

APPLICATIONS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN
CRYPTOGRAPHY
Semo Ivanov Kiskinov
Burgas Free University
Abstract: In this paper a method for agreeing on both encryption and decryption
algorithms by two communicating artificial neural networks (ANNs) is examined. The
ANNs discover cryptographic algorithms by the process of mutual synchronization of their
weights instead of being trained to specific algorithms. Classifying data subsets as private
or sensitive by ANNs is considered as well in order to determine whether these are eligible
for encryption or not.
Key words: cryptography; algorithms of encryption and decryption, artificial neural
networks; mutual learning; programming language Python; open source library
TensorFlow;
1. Въведение в криптографията
Думата криптография има гръцки произход и представлява комбинация от
тайна и писане. Цел на критографията е преобразуването на информация или данни
във вид, разчетим само от читателя или читателите, за които е предназначена. Обект
на криптоанализата от друга страна е колко трудно би било за неправомерен читател
да открие начина, по който данните се преобразуват от неразбираем в разчетим вид
или обратно.
Основните криптографски подходи използвани днес се основават на тежки
задачи от алгебрата и теория на числата. Едни от често използваните са:
 Разлагане на големи числа на проси множители,
 Намиране на дискретен логаритъм.
Криптосистема представлява наредена петорка (P, C, K, E, D), където
P е пространство от прави (некриптирани) текстове,
C е пространство от криптирани текстове,
K е пространство от ключове,
E е множество от функции Еk: P -> C за k елемент от K,
D е множество от функции Dk: C -> P за k елемент от K,
като за всяко е от K съществува d от К, такова че Dd(Ee (p)) = p за всяко p от P.
Симетрична криптосистема имаме тогава, когато всяка двойка функции за
криптиране и декриптиране използва един и същи ключ. При асимитрична криптосистема имаме съответно двойки от различни взаимнодопълващи се ключове.
Примери за такива криптосистеми са съответно RSA (Rivest-Shamir-Adlemann)
[4] и ECC (Elliptic Curve Cryptography), която по-конкретно е базирана на алгебрична
структура от елиптични криви над крайни полета [6].
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В следващите около десет години се очаква квантовите компютри да се разпространяват все повече. Тъй като те функционират по фундаментално различен начин е
възможно споменатите задачи да бъдат сравнително лесно решими за тях. Изкуствените невронни мрежи могат да предложат алтернативно решение.
2. Изкуствени невронни мрежи
Най-малката функционална единица в една невронна мрежа е невронът.
Съществуват различни видове неврони, като в този кратък обзор ще се ограничим
само с разглеждането на т.н. сигмоидален неврон. Характерното при него е, че активацията му е дефинирана със сигмоидалната функция, графиката на която е изобразена на фиг. 1.

 ( z) 

1
, където z е елемент от R.
1  ez

Фиг. 1
На фиг. 2 е изобразен примерен неврон като връх от ориентиран граф.

Фиг. 2
Ако означим входовете на неврон с xj, съответстващите им тегла с wj, а отрицателната прагова стойност с b, то активационната му функция добива вида:

1
1  exp  j w j x j  b 
Невронната мрежа представлява съвкупност от неврони, свързани по определен начин. От гледна точка на архитектурата на невронните мрежи съществуват различни характеристики като например [2]:
 брой скрити слоеве между входния слой отляво и изходния – отдясно
(фиг.3);
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 пълно свързване на всеки неврон от текущ слой с неврони от предходен
слой;
 рекурентни връзки (цикли) като изходът от поне един неврон е вход за
неврон или неврони от текущия или предходен на него слой;
В текущата разработка ще бъдат реализирани и изследвани изкуствени
невронни мрежи от (предимно) сигмоидални неврони без рекурентни връзки [1].
Важна особеност на такъв тип мрежи е, че сравнително лесно подлежат на обучение.
Една от основните причините за това е формата на графиката на сигмоидалната
функция. Тя позволява дори малко изменение в някой от тегловите параметри wj да
доведе до изменение в активацията на неврона – а оттук и до изменение в изходния
резултат от невронната мрежа (фиг.3).

Фиг. 3
Така нареченото контролирано обучение (supervised learning)[2] например се
извършва в следните 2 стъпки:
1. Намиране на грешката с оценяваща функция (или функция на загубата);
2. Корекция на теглата с обратно рапространение на грешката (error
backpropagation).
Важно е да се отбележе, че с така наречената стъпка на обучение се има предвид изменението на тегловите параметри за една епоха от обучението, където под
епоха се има предвид една итерация над входните данни. Често епохата не се извършва над цялото количество данни на веднъж, а по-скоро над всички непресичащи
се подмножествата от входни данни с предварително определен максимален размер.
3. Криптиране и декриптиране с невронни мрежи
3.1. Описание на подхода
Две невронни мрежи могат да синхронизират тегловите си параметри като се
обучават една от друга [1]. За целта се използва следния подход:

Всяка от тях инициализира тегловите си параметри с произволни стойности.

До постигане на синхронизация:
o се подава една и съща входна последователност;
o всяка от мрежите изчислява своя изход;
o всяка от мрежите използва изхода от другата за коригиране на собствените теглови параметри.
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Взаимното синхронизиране е по-бързо от самообучението на подслушваща невронна мрежа.
Нека с Ана и Борис именуваме участниците, желаещи да обменят скрити съобщения по между си (фиг. 4). Комуникационния им канал се подслушва внимателно от
трети участник – Венци. Имаме интегритет, тъй като Венци не може да променя
съобщения по канала, т.е. Венци извършва пасивна атака. Ана и Борис имат
споделен ключ K.

Фиг. 4
Целта е PБорис = P, а не PВенци = P.
Така представената система променя състоянието си с течение на времето. За
всяка от невронните мрежи както инициализацията на теглата така и изходните стойности от другата (или другите) невронни мрежи представляват случайни събития.
Освен това системата е много чувствителна към началните условия, което означава
че е динамична, стохастична и с наличие на хаос.
В такав тип система действат два вида сили: атракторни и репулсорни[5]. В
нашия случай за Ана и Борис атракторните сили ще надделяват поради 2 причини:
 използването на споделен ключ;
 стремежът на всяка от двете да приближи стойностите на тегловите си
параметри по-близо до другата до пълното им синхронизиране.
Най-интересното в случая е, че не обучаваме мрежите на конкретни функции за
криптиране и декриптиране – те се научават на такива сами.
3.2. Реализация и резултати
За текущото изследване бяха реализирани 3 модела на изкуствени невронни
мрежи: една за криптиране на текстове (Ана) и две за декриптиране (Борис и Венци).
Борис и Венци имат за цел да декриптират текстове от Ана. Целите на Ана са:
1. Да бъде разбрана само от Борис.
2. Комуникацията да е неразбираема за оптимално обучаващ се Венци.
Ако Ана има първата цел като единствена, то тя и Борис е вероятно да открият,
че е по-лесно да не криптират съобщенията или криптирането да бъде много слабо.
Това е причината Ана да има нужда от поне един свой Венци, чийто резултати да
използва за обратна връзка.
С цел получаване на по-лесно сравними резултати бе решено двамата участници
да започнат с по равен брой сгрешени символи: 16. Ако началното състояние на
Венци е по-добро от това на Борис, то Ана би могла да измени функцията си за криптиране чрез промяна на тегловите си параметри.
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Фиг. 5
От графиките на фиг.5 се вижда, че Борис и Венци се обучават много бързо в
началото. В даден момент Ана променя алгоритъма за криптиране. Оптималната
стратегия на Ана е да държи Венци с по около 8 грешни символа. Ако искаме
резултатът на Венци да е напълно грешен, то той лесно може да предвиди това и промени стойностите на всичките си битове след време. А ако половината от дължината
на некриптирания текст е некоректно декриптирана, това би доближило опитите на
Венци до случайни предположения. Дори той да знае това, то няма как да противодейства. И така, Ана променя алгоритъма за криптиране, така че Венци е прекалено
далеч от новият търсен алгоритъм за декриптиране. Борис от друга страна може да
продължи да се обучава, но в нашият пример – по-бавно от преди.
Нека приемем, че некриптираният текст е предварително кодиран над азбуката
{0,1}. С цел подобряване и ускоряване на обучението се правят две промени:
 Битовете от некриптирания текст преобразуваме в азбуката {-1,1};
 Използваме числа с плаваща точка.
Реализирани са модели на невронни мрежи със следните параметри:
 Слоеве и активационни функции;
• 1 Напълно свързан слой с неотрицателна линейна функция (ReLU);
• 3 Конволюционни слоя със сигмоидална функция;
• 1 Конволюционен слой с функция хиперболичен тангенс (Тanh);
 Дължина на некриптирана дума: 16 бита ;
 Дължина на ключа: 16 бита;
 Съобщения за епоха: 10 240;
 Стъпка на обучение: 0,006.
За имплементацията на невронните мрежи се използва версия 3.6 на програмния
език Python и пакети включени в дистрибуцията Anaconda (по-конкретно: Miniconda).
Реализацията на невронните мрежи и тяхното обучение е постигната с библиотеката
на Гугъл с отворен код Tensorflow и функции от Keras, който предоставя API от повисоко ниво на абстрактност.
Постигнати са добри резултати с целеви функции използващи Хеминговото
разстояние между некриптирания и криптирания текст. Минимизирането на резултатите от тях се задават като критерий за обучението.
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3. Разпознаване на данни за криптиране
Свидетели сме на следния конфликт:
 стремежът за събиране на големи количества данни и предоставянето им за
анализ и извличане на знания;
 специфичното управление и защита както на лични данни, уникално идентифициращи дадено лице, така и на чувствителни корпоративни или лични
данни.
Големи количества данни е необходимо да бъдат съхранявани и предоставяни
на трети лица, но личните и чувствителни данни не бива да бъдат свободно достъпни
за всеки от тези лицата.
Проблемът с разпознаването на личните и чувствителни данни е добре описан
от Родригес[3]. Той не е лесен за разрешаване. Причина за това е фактът, че определени данни поотделно не биха били класифицирани като такива, но всъщност са при
разглеждането им като съвкупност или в композиция. Характерно силна черта на изкуствените невронни мрежи е разпознаването на модели и зависимости. Необходимо
е да се създадат и изледват такива модели.
Изкуствени невронни мрежи могат да бъдат в помощ за това как да се криптират и декриптират данни. Възможно тяхно приложение може да бъде и разпознаването какво или кои подмножества от данни е необходимо да бъдат криптирани и съответно декриптирани.
4. Заключение
Криптографията е особено необходима при използване на несигурни носители,
канали за комуникация и услуги за съхранение и достъп до данни. Изкуствените
невронни мрежи могат да се обучават взаимно с цел откриване на функции за криптиране и декриптиране. Подходът е успешно реализиран, а неговата пригодност –
емпирично доказана. Преди прилагането на му на практика е необходимо да се потърсят начини за съкращаване времето за обучение с дефинирането на по-подходящи
целеви функции. Освен това е нужно да се изследва и гарантира, че всяка така създадена двойка от функции за криптиране и декриптиране е устойчива на съществуващите подходи от криптоанализата. Друго предизвикателство е прилагането на изкуствени невронни мрежи за разпознаване на конфиденциални данни като подмножества на големи масиви от данни.
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NOTES ON LIQUIDITY AND CRYSISUAL LIQUIDITY
Petar Petrov Petrov1
Technical University – Sofia, Bulgaria
Abstract. Based on past studies, the need to complement the traditional research instrument
on the liquidity of non-financial corporations has been defined in a ratio showing the
ability to cover current liabilities in a crisis situation, referred to as the Crisis Liquidity
Ratio (CLR). This paper looks at the further analyzes made on the examined liquidity and
crisis liquidity issues.
Keywords: Liquidity ratios, Quick ratio, Crisis Liquidity Ratio (CLR),
1. Увод
През втората половина на 2018 година редица авторитетни пазарни анализатори, институционални инвеститори и политически лидери2 индикираха за сигнали, отнасящи се до нова финансова криза. Като част от причините, посочени от упоменатите аналитици, е отбелязано сериозното нарушаване на ликвидността, което може да
бъде ключов атрибут на следващата криза [1]. В този контекст всеки анализ, засягащ
чувствителни за Българската икономика отрасли, усъвършенстването на изследователския инструментариум на ликвидността, както и познаването на динамиките и
тенденциите, свързани с оборотния капитал и ликвидността, би способствал за подобряване на мениджмънта на секторно ниво.
В предишни наши разработки3 бяха представени ограничени по обем изследвания на структурните изменения на оборотния капитал в предприятията, формиращи
първичния автомобилен пазар в Република България. Въз основа на тези изследвания
бе дефинирана необходимостта от допълване на традиционния изследователски апарат, засягащ ликвидността на нефинансовите предприятия, чрез съотношение, показващо възможността да се покриват текущите задължения в кризисна ситуация, посочено като съотношение на кризисна ликвидност (Crisis Liquidity Ratio, CLR). Целта
на настоящия доклад е, като се анализират структурните изменения на оборотния
капитал и текущите задължения, за периода 2007 г. – 2017 г. на 28 от предприятията,
формиращи първичния автомобилен пазар в Република България, да се проследи
проявлението както на традиционния за ликвидността изследователски апарат, така и
на дефинираното съотношение на кризисна ликвидност (Crisis Liquidity Ratio, CLR).
1

E-mail: ppetrov@petrovbg.com
В тази насока виж: JP Morgan Chase & Co., 10 Years After the Financial Crisis [1]; Christine
Lagarde, Is the World Prepared for the Next Financial Crisis? [6]; БНТ 1, Даниела Бобева и Емил
Хърсев, Задава ли се нова икономическа криза? [4].
3
Виж: Петров, П., Ликвидност и кризисна ликвидност. // Девета международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на иновациите – предприятия, банки, университети“, 28 29 юни 2012 г., Варна, 2012 [3].
2
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Обект на изследването е оборотният капитал и ликвидността, особеностите на тяхната оценка и управление на ниво предприятие. Предмет на изследването са измененията в текущите активи и пасиви като детерминанта на оборотния капитал и ликвидността.
Основната изследователска теза на настоящия доклад е, че ликвидността, като
времеви аргумент, свързан с наличието на парични средства и финансови ангажименти, е в пряка зависимост от общата икономическа среда. Поради тази причина отделните категории текущи активи имат различна степен на ликвидност в кризисна и некризисна ситуация, което налага усъвършенстване на изследователския апарат на
ликвидността. В кризисна ситуация вземанията са по-нисколиквидните активи, за
разлика от материалните запаси, поради което съотношението за бърза ликвидност
(QR) е недостатъчен аналитичен инструмент.
2. Доктринални възгледи и изследователски апарат на ликвидността
Доктринални възгледи. В рамките на научното поле, отнасящо се до концептуалната рамка на ликвидността, могат да се очертаят две основни групи от доктринални възгледи. Първата група традиционно включва автори, които акцентират ликвидността до способността на фирмата редовно да плаща задълженията си. Тази ликвидност, често наричана „диспозитивна“. Втората група включва автори, които акцентират ликвидността до скоростта и сигурността, с която даден актив може да се превърне обратно в пари.
Видно от посочените дефиниции е, че на докринално ниво понятието ликвидност не е еднозначно определено, което (с оглед целите на настоящето изследване)
налага необходимост от авторова формулировка:
Ликвидност, или ликвидност на активите, е способността на активите да се
превръщат в пари без загуба на историческа цена, а степенуването на свойството
ликвидност показва диференцираната способност на активите да посрещнат финансовите ангажименти на предприятието (ликвидност спрямо пасивите)4. В следствие
на това актив, който е с по-голяма способност е по-ликвиден, като в различни времеви периоди това могат да бъдат различни активи: пари, материални запаси, вземания,
сгради и т.н. В допълнение: от гледна точка на изследователския инструментариум
веднъж приели, че определен актив има по-висока или по-ниска степен на ликвидност, per argumentum a contrario5, следва да приемем, че загубата на историческа
стойност прави този актив по-малко ликвиден.
Изследователски апарат. Сред изследователите на ликвидността, както и на
ликвидността спрямо пасивите, съществува трайна устойчивост в становищата, отнасящи се до прилагания към нея изследователски апарат. През 1936 година, Хари
Гутман (1936), като уточнява логическата рамка на съотношението за бърза ликвидност, посочва: „Долар активи и текущ дълг. Често преимуществото на вземанията
над материалните запаси (курсивът мой), като основа за кредитиране, предполага
второ съотношение „долар“ активи (т.е. пари и вземания) към текущи пасиви, като
допълнение към обичайно използваното текущо съотношение. […] Например може
да е разумно в даден бизнес да се поддържа по всяко време „долар“ активи най малко
равно на текущите задължения. В много области на бизнеса дружествата, чиито текущи активи се състоят главно от материални запаси (курсивът мой), могат много
4

Считаме, че понятийно ликвидност на пасивите е по-коректното понятие, тъй като пасивите
представляват претенция към активите, която може да е налична и от собствениците, т.е. извън
съществуването на задължения към кредитори.
5
Per argumentum a contrario – по аргумент на противното.
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лесно да станат технически несъстоятелни в невероятно кратък период от време, ако
всъщност не са, и някои автори предложиха това съотношение да се нарече
„киселинен тест“ или „бързо съотношение“ (превод ПП) […]. Посочваме пунктуално
възгледа на Гутман, поради факта, че в него се съдържат концептуалните основи,
свързани с показателя за бърза ликвидност, а именно: а) стойностните очаквания
(маркери) относно съотношението – 1:1, т.е. при възникването на съотношението
„долар активи към текущи пасиви“ публичните очаквания (тези на икономическата
теория и практика) са били за съотношение „едно-към-едно“; б) съотношението
„долар активи към текущи пасиви“ е допълнително (спомагателно) към обичайно
използваното текущо съотношение. В този ред на мисли неговата роля не бива да се
хиперболизира; в) използването на съотношението за бърза ликвидност се свързва с
бизнеси, чиито текущи активи се състоят главно от материални запаси .
Наличието на модалитет относно тълкуването на аналитичната интерпретация
на коефициента за бърза ликвидност, както и с оглед целите на изследването, налага
според нас необходимост от изрично посочване на авторов възглед, като е необходимо да бъдат направени следните предварителни уточнения:
Първо. При дефиниране на аналитичната интерпретация на статичните коефициенти за ликвидност, в частност този за бърза ликвидност, трябва да се избере водещ критерий, определящ по-слабата степен на ликвидност на материалните запаси.
В тази насока могат да се дефинират два основни критерия: а) времева продължителност на оборота (промеждутъкът от време необходим за тяхното превръщане в
парична форма); б) обезпечителна функция спрямо задълженията (принудителна
реализация);
Второ. Трябва да се отговори на въпроса: До колко по-високата степен на ликвидност на вземанията е устойчива, т.е. с вариации, неоказващи влияние върху коефициента на бърза ликвидност?
Трето. Доколко индикативната функция (прогнозируемите платежни възможности) в динамика е преобладаваща спрямо индикативната функция в статика? Т.е.
кое е с по-голяма аналитична ценност – изследването на тенденции или конкретните
значения (търсени маркери) за коефициентите на обща и бърза ликвидност.
С оглед направените уточнения поддържаме мнението, че изключването на материалните запаси при изчисляването на коефициента на бърза ликвидност има логическо-аналитичен смисъл само при положение, че всички елементи на оборотния капитал са оценени надеждно и са носители на бъдещи икономически ползи за предприятието. В този ред на мисли липсата на оценка на вземанията в динамична
пазарна (или кризисна) среда може да доведе до погрешни изводи относно тяхната
по-висока степен на ликвидност.
Коефициент на кризисна ликвидност. Отчитайки теоретичните аспекти, отнасящи се до същността на икономическата категория ликвидност, както и въз основа на
резултатите от реализирано изследване на компании, формиращи първичния
автомобилен пазар в Република България, можем да твърдим, че в кризисна ситуация
е значително по-разумно и аналитически оправдано да се използва коефициентът на
кризисна ликвидност. Същият се изчислява съгласно Формула 1:
(1) CLR= (CA – R) / CL, където
CLR – Коефициент на кризисна ликвидност (Crisis Liquidity Ratio);
CA – Текущи активи (Current assets);
R – Вземания (Receivables);
CL – Текущи пасиви (Current liabilities).
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Икономическата трактовка на този показател е в посока на реалната възможност
за преценка доколко (в кризисна ситуация) предприятието да покрие финансовите си
ангажименти. В процеса на изследването на компаниите, формиращи първичния
автомобилен пазар в Република България, бе установена пряка зависимост между
намаляване стойностите на коефициента на кризисна ликвидност и спад в приходите
от продажби, както и в докладваните печалби.
3. Емпирично изследване на оборотния капитал и ликвидността на първичния автомобилен пазар в Република България
Избор на целева група. При всеки изследователски процес най-трудно е да се
определи целева група резултатите от изследването на която да могат да бъдат надеждни – както с оглед на поставените задачи, така и с оглед на аналитичните изводи. Факт е, че през последното десетилетие нарастват критиките към финансовите отчети като достоверни източници на информация, даваща представа за имущественото
и финансово състояние на предприятието. Посочват се разумни аргументи за непълнота на информацията, съдържаща се във финансовите отчети; аргументи за влияние
на отделни групи потребители при съставяне на рамката на финансовата отчетност;
аргументи, отнасящи се до прилагането на приблизителни оценки; въпроси за полезността на финансовите отчети с общо предназначение [2]; както и много други обективно съществуващи фактори за неопределеност и субективизъм. Същевременно финансовите отчети заедно с допълнително придружаваща ги информация към настоящия момент са единствените познати източници за анализ на всеки бизнес.
Предвид описаната проблематика, основното предизвикателство в изследователския процес е да се анализира бранш от икономиката, за който с максимална точност може да се твърди, че на финансовите отчети на съставляващите го компании
може да се разчита – както с оглед на принципа за вярно и честно представяне, така и
от гледна точка на последващите икономически изводи. Практически това следва да е
икономически бранш, при който: а) съществува достатъчно административен натиск,
натиск на клиентите и доставчиците, законови и обществени регулации, които да не
позволяват манипулиране на критичната маса от приходите; б) критичната част от
разходите, формиращи основната разходна позиция в структурата на разходите, да са
свързани със стойността на продаваните стоки – необходимо аналитично изискване
за спазване на принципа на съпоставимост при признаване на приходи и разходи;
в) съществуващата собственост е преобладаващо обвързана с мултинационални компании, което налага преобладаващо прилагане на унифицирана счетоводна база –
Международните счетоводни стандарти (МСС); г) преобладаващо се прилагат общогрупови счетоводни политики и се реализира консолидация на годишните финансови
отчети.
Характеристика на изследваната група. Съобразявайки се с посочените условия, в изследването са анализирани финансовите отчети на двадесет и осем (28) нефинансови предприятия, структуроопределящи за първичния автомобилен пазар през
периода 2007 – 2017 година. Двадесет и шест (26) от изследваните предприятия членуват в Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП). В рамките на изследователския процес са анализирани
индивидуалните финансови отчети на компаниите, включени в изследването.
Методология. С оглед постигане на целите, поставени пред изследването, са
анализирани двеста и шестдесет (260) индивидуални финансови отчета на предприятията, формиращи първичния автомобилен пазар използвана следната методология:
а) средно аритметични и медиални величини, както и извадков коефициент на корелация; б) съотносителни управленски показатели.
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С цел представяне на измененията структурата и динамиката на избраните
показатели; както и на оборотния капитал, текущите пасиви, приходите, печалбите
(загубите) и собствения капитал; са изследвани измененията спрямо предходната
година (y–o–y) и измененията в структурата на текущите активи (за материалните
запаси и вземанията).
Изменения в оборотния капитал и ликвидността. Изводи и резултати. Оборотният капитал представлява брутната сума на текущите активи [3], следователно част
от предмета на изследването са измененията в неговата структура и динамика. Същевременно, с оглед ликвидността спрямо пасивите, измененията в текущите пасиви и
нетния оборотен капитал (WC) представляват допълнителен изследователски интерес. В допълнение: самата ликвидност спрямо пасивите следва да предоставя достатъчно достоверна информация, относно способността на активите да посрещнат
финансовите ангажименти на предприятието.
Вследствие на направеното проучване на 28-те от предприятията, формиращи
първичния автомобилен пазар в Република България (за периода 2007 г. – 2017 г.),
могат да бъдат изведени следните тенденции, свързани с динамиката на оборотния
капитал и нетния оборотен капитал, както и в част от техните определители (материални запаси, вземания, текущи пасиви):
Първо. Във времевата рамка 2009 г. – 2013 г. се наблюдават устойчиви тенденции на спад в: а) докладваните печалби (от 122,3 млн. лева през 2007 до 10,0 млн. лева
през 2013 година); б) приходите (от 2 352,6 млн. лева през 2008 до 1 158,3 млн. лева
през 2013 година); в) общите активи (от 1 411, 3 млн. лева през 2008 до 993,5 млн.
лева през 2013 година); които индикират кризисно състояние в отрасъла. В този ред
на мисли, обращаемостта на нетния оборотен капитал във времевия диапазон от 2009 година до 2013 година бележи най-ниски нива, в рамките на целия изследван период,
като стойностите ѝ (2009 г.: 10,48; 2010 г.: 6,91; 2011 г.: 11,24; 2012 г.: 11,14; 2013 г.:
9,18) са значително по-малки от средните (15,18) и медиални (12,87) стойности.
Допълнителна аргументация в посока на наличието на кризисен за първичния
автомобилен пазар период са ниските нива на рентабилност на база активи (1,0% за
2010 г. и 2013 г. при Me = 3,7%) и приходи (0,8% за 2013 г. при Me = 2,0%).
Второ. Видно от Таблица 1, в рамките на времевия диапазон 2008 г. – 2013 г. се
откроява ясно очертана устойчива тенденция за ръст на вземанията и спад на материалните запаси – както в абсолютен, така и в структурен (като процент от текущите
активи) разрез. Така, в предкризисната 2008 г. материалните запаси са съставлявали
49.6% от текущите активи в изследваните предприятия, докато през 2010 година този
процент е 29.4%. Съответно: вземанията през същата година (2008) са съставлявали
41.6% срещу 56.7% през 2009 година и 53.8% през 2010 година. Посочената тенденция се отчита до 2014 година (включително), след което се регистрира период с
противоположна динамика – ръст на материалните запаси при спад на вземанията
(2015 г. – 2017 г.).
Особена индикация за развитието на отрасъла в следващия пет годишен период (2018 г. – 2022 г.) се забелязва в макар и минималната промяна, която бележи
структурата на материалните запаси и вземанията през 2017 г.
Трето. Данните в Таблица 1 показват, че в рамките диапазона 2009 г. – 2013 г.
се откроява дългосрочна тенденция за ръст на коефициента за бърза ликвидност, при
сравнителна стабилност на общата ликвидност в анализирана група предприятия.
Примерите включват: през 2009 година коефициентът на бърза ликвидност е със
стойност 0,80, съответно през 2013 година – 0,84, при съотношения в предкризисния
период от 0,65 през 2007 година и 0,63 през 2008 година.
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Стойност в хиляди лева, освен ако не е посочено друго
Позиция, година

2007

АКТИВИ, в т.ч.:
y-o-y 3
Текущи активи, в т.ч.:
y-o-y (%)
Материални запаси
y-o-y (%)
% от текущите активи

Вземания
y-o-y (%)

n/a

26.4%

653 425

n/a

309 626
n/a
47.4%

% от текущите активи

ПАСИВИ, в т.ч.:
y-o-y (%)
Текущи пасиви
y-o-y (%)
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
ПРИХОДИ, в т.ч.:
y-o-y (%)
Продажба на стоки
y-o-y (%)

n/a
43.6%

35.8%

2010

2011

2012

-33.3%

n/a

23.3%

532 562

n/a

273 672

704 291

32.2%

19.7%

595 042
n/a

n/a

ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)
y-o-y (%)

n/a

-26.9%

510 357

-27.5%

371 376

1 964 848 2 352 618
n/a

366 068

-20.0%

687 664

-9.5%

431 814

-15.4%

382 263

-1.5%

464 594

7.6%

-14.1%

393 879

2017

1

X

Me

2

13 032

163

-4.3%

383 994

-3.8%

394 479

402 685

12.5%

527 171

37.3%

457 083

-13.9%

489 979

0

10 083

163

58 038

70 162

71 677

n/a

76 476
-10.1%

453 910

40.2%
256 875

226 050

0
-100.0%

-12.8%

221 004

40.2%
275 346

3.3%
41.3%

66

579 379

574 555

243 641

218 846

85 024
9.6%

664 496

599 232

263 555
6.8%
48.1%

-2.6%
40.4%

-59.5%

547 643

1.0%

246 799

224 717

77 570
8.2%

4.7%

18.7%
45.5%

-25.0%
43.4%

-98.7%

-2.1%

542 121

207 967

299 716

71 677
590 795

-18.0%

-18.2%
40.2%

25.1%
47.5%

27.6%

399 183

2016
-3.6%

517 774

254 109
32.0%
40.2%

-59.5%

-8.9%

22.2%

239 605

32 157

617 170

2015
-4.7%

631 558

192 548

56 168
-20.4%

677 170

2.7%

1.3%
46.4%

-40.3%

70 527

12.9%

516 862

236 612

53 848
400.8%

-1.8%

8.0%
37.3%

-7.9%
47.0%

2014

-24.1%

547 092

-5.6%

434 352

-4.3%

483 329

530 960

685 277

664 496

471 614

483 077

464 594

477 750

408 415

394 479

-2.9%
8.6%

1 257 688 1 071 721 1 235 577 1 158 279 1 220 353 1 560 621 1 916 293 1 974 605 1 951 641 1 605 840 1 560 621
-46.5%

747 450
25.6%

10 752

2013

993 480 1 121 579 1 069 358 1 030 421 1 008 710 1 093 692 1 069 927

178 254

256 875

88 118
69.4%

760 108

-12.4%
-7.8%
35.4%

-18.6%
44.7%

n/a

52 029

503 191

193 305

315 583

0
n/a

-2.1%

12.1%
33.6%

-11.7%
53.8%

0

-5.5%

574 555

172 427

357 372

77 978
34.0%

-6.9%

-22.0%
29.4%

-3.1%
56.7%

843 279 1 039 937

0.1%

586 880

221 004

368 694

-100.0%

n/a

-28.9%

-49.8%
35.1%

894
58 172

-5.0%

630 405

440 461

29.5%
41.6%

n/a

РАЗХОДИ, в т.ч.:
y-o-y (%)
Обезценки
y-o-y (%)

Нетен оборотен капитал (WC)

2009
-20.2%

887 133

42.3%
49.6%

284 733

Инвестиции
y-o-y (%)
Парични средства
y-o-y (%)

2008

1 116 951 1 411 313 1 126 176 1 069 927 1 071 049 1 011 649

-14.8%

406 758
-45.6%

15.3%

385 526
-5.2%

-6.3%

564 633
46.5%

5.4%

479 917
-15.0%

27.9%

493 226
2.8%

22.8%

639 197
29.6%

3.0%

842 618
31.8%

-1.2%

835 962
-0.8%

570 666

596 454

570 666

-31.7%

1 842 523 2 238 366 1 233 142 1 060 752 1 213 220 1 136 365 1 210 380 1 507 928 1 861 889 1 920 019 1 913 939 1 558 048 1 507 928
21.5%

-44.9%

624
-100.0%

122 325

-14.0%

0

0
n/a

n/a

114 252
-6.6%

14.4%

24 546
-78.5%

-6.3%

0
n/a

10 969
-55.3%

6.5%

0
n/a

22 357
103.8%

24.6%

0

0
n/a

21 914
-2.0%

23.5%

0
n/a

9 973
-54.5%

3.1%

n/a

52 693
428.4%

-0.3%

0

3
n/a

54 404
3.2%

16

58

0

37 702

47 793

37 702

433.3%

54 586
0.3%

-30.9%

120 863

182 842

120 048

155 066

109 961

104 008

132 868

104 387

63 864

107 769

76 029

116 155

109 961

16.26

12.87

10.48

6.91

11.24

11.14

9.18

14.95

30.01

18.32

25.67

15.18

12.87

Обща ликвидност (CR)

1.23

1.26

1.24

1.36

1.24

1.26

1.35

1.20

1.14

1.25

1.16

1.24

1.24

Бърза ликвидност (QR)

0.65

0.63

0.80

0.96

0.82

0.81

0.84

0.72

0.68

0.68

0.60

0.75

0.72

Кризисна ликвидност (CLR)

0.69

0.74

0.53

0.63

0.68

0.67

0.72

0.63

0.65

0.74

0.68

0.67

0.68

Продажби / WC

Таблица 1. Обобщени данни за оборотния капитал и ликвидността
за периода 2007 – 2017 година
Четвърто. В рамките на изследвания период (2007 г. – 2017 г.) се наблюдава
дългосрочна тенденция за спад на оборотния капитал и нетния оборотен капитал,
съпроводена с конюнктурна тенденция на спад в текущите пасиви в рамките на
кризисния период (2009 г. – 2013 г.).
Пето. В контекста на поставените в докторантурата цели са изследвани
следните корелационни връзки: а) печалба – коефициент за бърза ликвидност;
б) печалба – коефициент за кризисна ликвидност; в) приходи – коефициент на бърза
ликвидност г) приходи – коефициент на кризисна ликвидност, като в Таблица 2 е
представена корелационната матрица.
ПРИХОДИ
ПЕЧАЛБА
QUICK
RATIO
CLR

ПРИХОДИ
1
0,830

ПЕЧАЛБА

QUICK RATIO

– 0,912

– 0,732

1

0,489

0,369

– 0,365

CLR

1

Таблица 2. Матрица на корелациите
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Илюстрираните в Таблица 2 резултати показват, че в рамките на изследваната
съвкупност теснотата на връзката6 между приходите и коефициента на бърза ликвидност (Quick Ratio) е много силна и низходяща (–0,912), докато тази между приходите
и коефициента на кризисна ликвидност (CLR) e умерена и възходяща (0,489)7. Резултатите потвърждават хипотезата, че в период на ръст на приходите коефициентът на
кризисна ликвидност бележи увеличение, съответно – при спад на приходите коефициентът на бърза ликвидност отбелязва ръст. Поради противоречието на резултатите
за коефициента на бърза ликвидност с общата му логика, можем да формираме извода, че в кризисна ситуация коефициентът на бърза ликвидност не оправдава заложения в него икономически смисъл. Изводът, свързан с аналитичното значение на коефициента на бърза ликвидност по време на криза, бива подкрепен и от резултатите за
корелационните връзки между печалбите и коефициентите за бърза и кризисна ликвидност. Теснотата на връзката между печалбите и коефициента на бърза ликвидност
(Quick Ratio) е много силна и низходяща (–0,732), докато тази между печалбите и
коефициента на кризисна ликвидност (CLR) e умерена и възходяща (0,369).
4. Заключение
Резултатите от реализираното емпирично изследване потвърждават хипотезата,
че в период на ръст на приходите коефициентът на кризисна ликвидност бележи
увеличение, съответно – при спад на приходите, коефициентът на бърза ликвидност
отбелязва ръст. Поради противоречието на резултатите за коефициента на бърза ликвидност с общата му логика, можем да формираме извода, че в кризисна ситуация
коефициентът на бърза ликвидност не оправдава заложения в него икономически смисъл.
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6

Теснотата (силата) на връзката между величините измерва корелационното отношение. С
нарастване на r корелационната връзка става все по-тясна.
7
За целите на изследването е възприета следната скала за теснота на връзката между величините: r = 1 – величините са свързани във функционална зависимост; 0,9 ≤ r < 1 – много силна
зависимост, практически функционална; 0,7 ≤ r < 0,9 – силна зависимост); 0,5 ≤ r < 0,7 – значителна зависимост; 0,3 ≤ r < 0,5 – умерена зависимост; 0 ≤ r < 0,3 – зависимостта е слаба [8].
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РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЮТЪРЕН СИМУЛАТОР
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДСТАНЦИИ
Иван Антонов Тонев
Технически университет – Варна

DEVELOPMENT OF COMPUTER SIMULATOR FOR
ELECTRICAL SUBSTATIONS
Ivan Antonov Tonev
Technical University – Varna, Bulgaria
Abstract: The computer simulator is developed with the purpose of providing the possibility
for the students to be familiar with the correct performance of the operation in the real
substations. It is based on two software applications. The first application is for the mentor
and it provides the instruments for delineate single-line schemes, configuring interlocks
and dynamic coloring, as well as developing scenarios, while the second application is for
the students. It evaluates the students’ results.
Keywords: Substation, simulator.
1. Същност и предназначение на симулатора
Разработеният от автора компютърен симулатор представлява софтуерна платформа, за създаване на симулационни модели на реални електроенергийни обекти (в
частност електрически подстанции). Електрическа подстанция е комплекс от
електрически съоръжения, предназначени да преобразуват (да повишават или
понижават) електрическото напрежение и да разпределят пренасяната електроенергия. Основни съоръжения в електрическите подстанции са трансформаторите (автотрансформаторите), предназначени да преобразуват напрежението и тока, и разпределителните уредби, чиято задача е да събират и разпределят електрическата енергия
[1].
За реализацията на симулатора са разработени две компютърни програми с
графичен интерфейс. Първото приложение е предназначено за преподавателя, водещ
упражнението, като част от предоставяната функционалност е: инструменти за изчертаване на еднолинейни схеми на обекти, конфигуриране на блокировките на комутационните апарати, настройване на динамично оцветяване на тоководещи части (според текущото им състояние) и създаване и описване на сценарии (точно определени
последователности от манипулации). Второто приложение е предназначено за студентите, като чрез него могат да се използват разработените симулационни модели.
Предназначението на разработката е да запознае студентите с устройството и
управлението на реалните електрически подстанции, различните типове схеми на
разпределителни уредби, правилното извършване на манипулациите, електрическите
блокировки между съоръженията и т.н.
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2. Създаване на симулационни модели
Симулационен модел на реален обект се създава, като се премина през няколко
последователни етапа, основните от които са: изчертаване на еднолинейните схеми
на обекта, конфигуриране на блокировките между комутационните му апарати, настройване на динамичното оцветяване на тоководещите му части и описване на сценариите. Тази функционалност се предоставя само от приложението за създаване на
моделите, предназначено за преподавателя водещ упражненията.
Изчертаване на еднолинейните схеми на обект се извършва с помощта на разработен графичен редактор, който предоставя възможност за изчертаване на тоководещите части, добавяне на комутационни апарати, захранващи източници и заземители,
допълнителни описателни полета и наименования, както и конфигуриране на нужните настройки към тях.
Еднолинейната схема на уредба 20kV – единична секционирана с два трансформаторни входа, четири извода и два извода мерене, начертана чрез графичния редактор на симулатора, е представена на Фигура 1.

Фигура 1. Единична секционирана схема на уредба 20kV
визуализирана от симулатора
За всеки апарат се разработва таблица, която описва условията, при които е
забранено и разрешено управлението му. С цел улеснено задаване на блокировките
между комутационните апарати е разработен импорт от таблици на Excel. Блокировките на някои от типовете разединителите (шинен, линеен, секционен и заземителен)
на обекта представен на Фигура 1 са представени на Фигура 2.
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Фигура 2. Таблици описващи част от блокировките
между комутационните апарати
За онагледяване на текущото състояние на тоководещите части (под напрежение, без напрежение, заземено и късо съединение), както и нивото им на номинално
напрежение, е разработен алгоритъм за динамично оцветяване в различни цветове.
По подразбиране са зададени следните цветове: червен – под напрежение, зелен – без
напрежение, бял – заземен и виолетов – късо съединение, като могат да бъдат
променяни за всяка схема. Еднолинейната схема на част от уредба работеща в режим,
който съдържа всички описани състояния на тоководещите части, е представена на
Фигура 3.

Фигура 3. Динамично оцветяване на тоководещите части на еднолинейна схема,
според състоянието и номиналното им ниво на напрежение
Сценариите представляват инструмент за описание на правилната последователност на извършване на определени манипулации, с които трябва да бъдат запознати студентите. Описанието на всеки сценарий съдържа в себе си задание, информация за изходно състояние на уредбата, последователност от изпълнение на манипулациите и състояние на уредба, в което трябва да бъде приведена от студентите.
Изходното състояние на уредбата се описва чрез еднолинейната ѝ схема, като
включва и състоянията на всички комутационни апарати, отговарящи на текущия ѝ
режим на работа. Това е изходната точка от която започва упражнението.
Последователност от изпълнение на действия представлява списък от последователни команди и състояния на апаратите, във всеки един момент от извършването
на манипулациите, на базата, на който се оценява правилността на действията на студента.
Състояние на схемата, в която трябва да бъде приведена се описва отново чрез
таблица, която съдържа положенията на всички комутационни апарати, в който
трябва да бъдат приведени.
Заданието към студентите съдържа в себе си пояснителен текст на ситуацията,
както и картинка представяща състоянието на схемата, до което трябва да бъде приведена.
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Примерно описание на сценарии е представено на Фигура 4.

Фигура 4. Описание на сценарий
3. Използване на симулационните модели
Разработените симулационни модели могат да бъдат използвани и управлявани,
чрез втората част от софтуера. За тази цел е нужно първо вписване на потребител,
тъй като всеки потребител има достъп до определена част от ресурсите, като се
започва първо с по-елементарни манипулации и постепенно се разрешава достъпа до
по-сложни такива. При стартиране на програмата се отваря форма за вписване на
потребител, показана на Фигура 5.

Фигура 5. Потребителски вход в симулатора с факултетен номер и парола
След вписване на потребител в програмата се зарежда списък с обектите подходящи за него. Всеки обект съдържа няколко сценария, като към всеки е добавен описателен текст.

Фигура 6. Избор на обекти и сценарии
При избор на сценарий се зарежда еднолинейната схема на избраната уредба,
приведена в състоянието, отговарящо на сценария, предоставя се кратко описание на
ситуацията и снимка на състоянието на уредбата, в което тя трябва да бъде приведена
(Фигура 7).
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Фигура 7. Изходно състояние на уредбата, описание на ситуацията и състояние,
до което трябва да се достигне
До състояние на уредбата, отговарящо на заданието се достига, чрез извършване
на поредица от манипулации, като последователността от действия е изключително
важна. Манипулация се извършва чрез натискане върху апарат от еднолинейната
схема, като се отваря диалогов прозорец с двойно потвърждаване на командите
(Фигура 8).

Фигура 8. Диалогов прозорец за извършване на манипулация с комутационен апарат
Според правилността на предприетото действие се разглеждат няколко случая,
като: командата следва правилната последователност от действия, командата предизвиква авария или командата е забранена от блокировките на съоръжения. Според това в коя категория попадне изпратената команда симулатора или изпълнява командата (само в първия случай), или генерира съобщение с описание на допуснатите грешки. След приключване на манипулациите и привеждане на уредбата в състояние
съответстващо на заданието се представя най-правилната последователност от манипулации и се прави сравнение с направените манипулации.
4. Заключение
Представената, в този доклад, разработка има за цел да запознае студентите с
устройството и правилното извършване на манипулациите в електрическите подстанции. При разработването на софтуера са използвани единствено софтуерни продукти
с отворен код. Разработени са две ръководства за работа с програмите. Компютърният симулатор се предоставя на Катедра „Електроенергетика“ за използване при
обучението на студенти.
Литература
1. Н. Аврамов, С. Етърски, Т. Иванов - Електрически подстанции, София, 1991.
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ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА В УСЛУГА НА УНИВЕРСИТЕТА
Радослав Симионов, Калоян Тотев, Хрусаф Хрусафов
Бургаски свободен университет

IOT IN ADVANTAGE OF THE UNIVERSITY
Radoslav Simionov, Kaloyan Totev, Hrusav Hrusafov
Burgas Free University
Abstract: IoT (Internet of things) is a conception about different devices connected via
internet. The Idea of IoT is to lessen the human factor in various aspects of the everyday
life and to provide control over the processes around us. Since 2010 internet of things is
being widely developed in different countries and is being applied in various ways. As the
time have shown IoT provides people with much more profound insight in the things
happening around them. Implementing IoT in the university would help students to be more
organized and more familiar with their surroundings and would as well help the staff with
their everyday chores
Key words: IoT, sensors, cloud system.
Въведение
Терминът IoT (Iinternet of things) се появява за първи път през 1999 г. в презентация на Масачузетския технологичен институт. За рождената дата на IOT обаче се
приема 2009 г., когато броят на устройствата, включени към интернет, превишава
броя на населението на Земята. По този начин „интернетът на хората“ се превъръща в
„интернет на нещата“. От тази година до сега ежегодно в Брюксел се провежда
конференция на тема „Интернет на нещата“.

Фиг. 1. IoT в образованието
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В последните години IoT е обект на все по-голям интерес и все повече хора
разчитат на него не само в индустрията, но и в дома си. IoT е нещо, което е достъпно
за всеки и е ограничено само от фантазията на човек. Това дава основание да се мисли за възможностите за свързване на „интернет на нещата“ например, в сградата на
един университет. Могат успешно да се свързват умни устройства, да се контролират, разширяват, както и да се събират и обработват статистически данни. Това би довело несъмнено до по-доброто разбиране на ежедневието на студентите, до повишаване на ефективността при обучението им, до по-бързото и лесно изпълнение на задачи, свързани с всекидневието в университета.
I. ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩ НА СТУДЕНТА
Реалните промени в образованието ще бъдат провокирани от създаването на
един по-добър, а не по-интензивен процес на обучение.
Интернет на нещата спомага за добра организация както на учебният процес,
така и на свободното време. Персонализирането на информацията може да се осъществи чрез използването на smart phone и/или smart watch, които са свързани с wi-fi
мрежата на университета. При регистрацията на студента на база факултетен номер,
той получава персонален акаунт с който ще се идентифицира.

Фиг. 2. Блокова схема на IoT в помощ на студента
Системата автоматично записва MAC адреса на устройството на студента. MAC
адреса на устройството ще се използва както за точното му локализиране, така и за
реално отчитане на посещаемостта на учебните занятия. При влизане в университета
той получава следната информация:
 Информация за текущата лекция;
 Информация за залата в която се провежда с възможност за навигиране;
 Автоматично изпращане на учебните материали.
Приложението за студента ще се разработи в четири групи:
1. Информация;
2. Електронно обучение;
3. Почивка и свободно време;
4. Престой.
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II. СГРАДНО УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА С IOT
2.1. Отопление, вентилация и климатизация (ОВК)
Използването на „интернет на нещата“ дава възможност да се контролира температурата с помощта на получените данни за нея от залите, в които се провежда
обучение.
При използването на данните за метеорологичните условия и данните за температурата в дадена учебната зала в даден годишен сезон ще може да се определи коя
е най-подходящата зала за използване. Сградата ще поддържа определена температура и при предстояща посещаемост ще се избира оптимално най- добрата зала.
Ако е необходимо в определен времеви интервал преди занятията ще бъде повишена температурата в залата за постигане на необходимият комфорт.
С използването на сензори за влажност, температура и качество на въздуха системата ще преценя кога и за колко време да вкарва свеж въздух, като по този начин
ще се повиши комфорта на присъстващите в помещението и ще се намалят загубите
на топлина, респективно ще се намали използваната електроенергия.

Фиг. 3. ОВК инсталация използваща IoT
2.2. Осветителна инсталация
Използване на датчиците за движение в сградата и натрупаните данни за регистриране на такова ще дадат възможност да се регулира осветлението – едни участъци
да се осветяват с малка интензивност на осветление, а други – с постоянна интензивност. Натрупването и анализът на получените данни ще покаже коя зала е най- подходяща и за постигане на оптимални условия по отношение на енергийна ефективност.
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Фиг. 4. Блокова схема осветителна инсталация
2.3. Енергийна система
В днешно време необходимостта от умно управление на сградната енергийна
система е повече от препоръчително.

Фиг. 5. Управление на енергийната система
Ако сградата е снабдена със соларни системи и вятърни генератори има възможност да се натрупат данни за това колко електроенергия при какви метеорологични условия се произвеждат от системата. Използването на интернет на нещата ще
осигури управление на този процес.
На база прогнози за производство на електроенергия и очакваното потребление
системата ще преценя кога и за кои консуматори да използва произведената електроенергия. Този процес ще намали разходите, респективно ще намали вредните емисии
в атмосферата.
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2.4. Сигнално-охранителна система
Използването на IoT продукти дава възможност да се намали времето за реакция, както от страна на управителя на сградата по отношение на проактивната поддръжка, така и от производителя при предоставянето на софтуерни актуализации,
които ще помогнат на потребителите да извлекат максималната стойност от своите
системи.

Фиг. 6. Противопожарна система
Производителите разработват алгоритми с оглед на предсказуема поддръжка.
Когато производителят има достъп до данните на системата чрез технологията на
IoT, те могат да предоставят по-бърза поддръжка на клиентите. Някои компании вече
включват опция за добавяне на сигурни и надеждни безжични комуникации към
оборудването с интегрирани в продукта контроли, с възможност за дистанционно
наблюдение и анализ на ключовите експлоатационни характеристики, измерени от
сензорите в оборудването.
Данните се предават в почти реално време до защитена облачна платформа, която след това може да предоставя усъвършенствани уведомления, предсказуема диагностика, краткосрочни и дългосрочни тенденции в изпълнението, бенчмаркинг и препоръки за предложените проактивни интервенции за подобряване на енергийната
ефективност и намаляване на разходите за поддръжка. Собственици на сгради и екипи за управление на сградата могат да наблюдават системата дистанционно от гледна
точка на отстраняване на неизправности и консумация на енергия.
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III. Заключение
Решения за максимално увеличаване на ползите от интернет на нещата, като се
сведат до минимум рисковете, ще предложи революционен, напълно свързан „умен“
свят, тъй като взаимоотношенията между обектите, тяхната среда и хората стават потясно свързани помежду си.
Чрез използване на интернет на нещата в услуга на университета ще се постигнат следните цели:
 Повишаване нивото на качеството на обучение;
 Бърза организация на свободно време;
 Намаляване разходите за обучение при въвеждане на системи в сградите,
използващи IоT;
 Намаляване използваната електроенергия;
 Спястяване вредни емисии и опазване на околната среда;
 Постигате на икономически ефект от спестените вредни емиции.
Литература:
1. Asseo, I. (June, 2016) EDUCAUSE Review: The Internet of Things: Riding the Wave in
Higher Education https://er.educause.edu/articles/2016/6/the-internet-of-things-ridingthe-wave-in-higher-education
2. Bjerede, M. et al., (September, 2017), Getting Smart: Accelerating Disruption in
Schools, http://www.gettingsmart.com/2017/09
3. The Promise of Digital Learning, https://www.educationsuperhighway.org/why-highspeeds-matter
4. McDonald, K, et al (November 2016) ,Research in Learning Technology, Exploring the
transformative
potential
of
Bluetooth
beacons
in
higher
education
http://shura.shu.ac.uk/14002/1/32166-217162-1-PB.pdf
5. Kamen Seymenliyski, Silviya Letskovska, Radoslav Simionov, Eldar Zaerov, Electrical
Equipment Impact On The Environment And Quantity Factor Measurement, ICTRS '18,
Barcelona, Spain ISBN: 978-1-4503-6580-2, https://doi.org/10.1145/3278161.3278168,
p. 41-44; Published by ACM
6. Камен Сейменлийски, Силвия Лецковска, Елдар Заеров, Радослав Симионов,
Съвременни технологични решения в електроснабдяването, Годишник БСУ, 2018,
ISSN: 1311-221-X
7. Ст. Моллова, Г. Николова, С. Лецковска, Енергоефективно светодиодно осветление с възобновяем източник на енергия, Годишник БСУ, 2012. ISSN: 1311-221-X,
том XXVII, стр. 264-271

Научни консултанти: доц. д-р С. Лецковска и
доц. д-р К. Сейменлийски

92

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

МРЕЖОВО И СОФТУЕРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
НА КОМПЮТЪРНИ КАБИНЕТИ
Здравко Караджов, Божидар Божков
Бургаски свободен университет

NETWORK AND SOFTWARE PROVISIONING OF COMPUTER
CABINETS
Zdravko Karadzhov, Bozhidar Bozhkov
Burgas Free University
Abstract: This paper article shows the process of network and software provisioning, along
with some explanation of what ethernet cables and network devices are and how they work.
Key words: networking, computer network, ethernet cable, twisted pairs, switch, router,
server, disk image
Въведение
Мрежите, известни също така като компютърни мрежи, представляват транспортиране и обмен на данни между възли в една обща среда в информационна система. Компютърните мрежи и комуникации включват не само проектирането, изграждането и използването на мрежа, но и нейното управление, поддръжка, както и експлоатация на мрежовата инфраструктура.
Компютърните мрежи позволяват устройства и крайни точки да бъдат свързани
помежду си в локална мрежа (LAN) или в по-голяма мрежа, като например Интернет
или частна широколентова мрежа (WAN). Това е основната функция за доставчиците
на услуги, различни бизнеси и потребителите по света да споделят ресурси, да използват или предлагат услуги и да комуникират. Мрежата улеснява всичко – от телефонни обаждания до текстови съобщения до стрийминг на видео към Интернет на
нещата (IoT).
Нивото на уменията, необходими за работа с мрежа, е пряко свързано със сложността на дадената мрежа. Например, едно голямо предприятие може да има хиляди
възли и строги изисквания за сигурност, като например криптиране от край до край,
което изисква специализирани мрежови администратори да наблюдават мрежата. В
другия край на спектъра пък, неспециалист може да настрои и извърши основно отстраняване на неизправности (troubleshooting) за домашна Wi-Fi мрежа с кратко
ръководство за употреба. И двата примера представляват работа с компютърна
мрежа.
Компютърните мрежи изискват използването на физическа мрежова инфраструктура – включително комутатори, маршрутизатори и безжични точки за достъп,
както и основния фърмуер, който управлява такова оборудване. Други компоненти
включват софтуер, необходим за наблюдение, управление и защита на мрежата. Освен това мрежите разчитат на използването на стандартни протоколи, за да изпълняват равномерно дискретни функции или да комуникират различни типове данни, независимо от основния хардуер.
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I. МЕТОДИКА ПРИ МРЕЖОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ
КАБИНЕТИ
(1) Общи положения. Мрежи – видове и стандарти.
Има два основни вида компютърни мрежи: кабелна мрежа и безжична мрежа.
Кабелната мрежа изисква използването на физически носител за транспортиране на информация между възлите. Ethernet кабелите са популярни поради ниската си
цена и добра издържливост. Те обикновено се използват за цифрови комуникации в
бизнесите и в домовете. Алтернативно, оптичното влакно се използва за пренос на
данни на по-големи разстояния и при по-високи скорости, но за сметка на това
изисква по-високи разходи и е изградено от по-крехки компоненти.
Безжичните мрежи използват радиовълни за пренос на данни, позволявайки на
устройствата да бъдат свързани към мрежа без никакви кабели. Безжичните LAN
мрежи са най-известната и широко използвана форма на безжична мрежа. Алтернативите включват микровълнова, сателитна, клетъчна и Bluetooth технология.
Като общо правило, кабелната мрежа предлага по-голяма скорост, надеждност и
сигурност в сравнение с безжичните мрежи, докато безжичните мрежи имат тенденция да осигуряват по-голяма гъвкавост, мобилност и мащабируемост.
Трябва да се отбележи, че тези видове мрежи се отнасят до физическия слой на
мрежата. Мрежите също могат да бъдат класифицирани според това как са изградени
и проектирани, както и според това какви са обхващащите подходи, които включват
софтуерно дефинирани мрежи (SDN) или мрежи за наслагване (overlay networks).
Мрежите могат също така да бъдат категоризирани по среда и мащаб, като например:
LAN, кампус, WAN, мрежи за центрове за данни или мрежи за съхранение на данни.

Фиг. 1. Примерна компютърна мрежа
(2)




Кабелни сегменти.
Видове усукани двойки
Категории
Кримпване
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Ethernet кабелите представляват мрежови кабели с усукани двойки (twisted pair).
Те са направени от една или повече двойки от медни проводници, като всеки проводник в двойката е усукан около другия с цел предотвратяване на електромагнитни
смущения. Според усуканите двойки те се разделят на три вида: UTP (Unshielded
twisted pair), още наречени неекранирани – UTP (unshielded twisted pair) обикновено
се състои от 4 двойки от усукани кабели с цветови кодове. Този тип мрежови кабел е
най-разпространения и се използва най-често в домовете и в бизнеса. Неговият основен недотатък е, че не е удобен за предаване на данни на по-дълго разстояние от 100
метра поради влошаването на качеството и силата на сигнала. Вторият вид усукани
двойки е STP (shielded twisted pair) или т.н. екранирани двойки. Този кабел е подобен
на UTP, но той включва и защитно фолио под пластмасовата изолация. Всяка двойка
е екранирана. Защитното покритие предпазва проводниците от външни смущения и
помага за защитата на данните. Последния вид са FTP (foiled twisted pair) или още
фолио-екранираните двойки. Това е кабел с усукани двойки, който е по-евтин от STP,
защото екранът е един – общ за всичките двойки проводници. Неговата изолация е от
по-качествена пластмаса спрямо UTP кабела и е предназначена за външен монтаж.

Фиг. 2. Екранирани двойки
Кабелите с усукана двойка се свързват към компютри и други устройства,
използвайки конектор RJ-45 (Registered Jack – регистриран жак). Той има 8 кабелни
връзки. Преди кабелът да бъде свързан с конектора, двойките вътре в него трябва да
бъдат подредени в определен ред, като този ред е различен в зависимост от това
какво е предназначението на кабела. При LAN мрежите има два стандарта, които определят подредбата на двойките: стандарт T568A и стандарт Т568B.
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Фиг. 3. Стандарти на подредба при усуканите двойки
И двата стандарта изпълняват една и съща функция – няма значение кой е избран да се използва. Без значение дали сме избрали 568А или 568В, ако и двата края
на мрежовия кабел са свързани с конекторите по един и същи стандарт, то това се нарича прав (още познат като пач) кабел. Правият кабел позволява на сигналите да
минават от край до край. Той е най-разпространеният Ethernet кабел, който се използва в LAN мрежи. Използва се за осъществяване на връзка между компютри и модеми, комутатори или маршрутизатори, тоест за връзка между устройства, които не
са от един и същи вид. Другият вид Ethernet кабел е кръстосаният (crossover). При
него двата края са свързани с конекторите, използвайки различни стандарти – например единият край използва 568А, а другият – 568В или обратно. Този Ethernet кабел
се използва за осъществяване на връзка между устройства, които са от един и същи
вид – например два компютъра или два комутатора.
Последния признак, по който можем да разграничим различните видове кабели
с усукани двойки е по категория. На този етап съществуват следните категори: Cat3,
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a и Cat7. Разликата между тези категории е максималната скорост за пренасяне на данни, която може да се осъществи без смущения в сигналите.
Категория
Category 5e
Category 6
Category 6a
Category 7
Category 7a

Честота
100 Mhz
250 Mhz
500 Mhz
600 Mhz
1000 Mhz

Скорост в гигабита
data up to 1Gbit (Gigabit Ethernet )
data up to 1Gbit (Gigabit Ethernet )
data up to 10Gbit (10 Gigabit Ethernet )
data up to 10Gbit (10 Gigabit Ethernet )
data up to 10Gbit (10 Gigabit Ethernet )

Таблица 1. Категории кабели
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Свързващи устройства.
 Комутатор
 Маршрутизатор
Комутаторът е най-масово използваното устройство за свързване на компютри в
мрежа с топология „звезда”. Комутаторът увеличава скоростта на мрежата и е сравнително евтино устройство. Много прилича на активния хъб, но е по-интелигентно
устройство от него. Докато при хъба полученият сигнал се препраща до всички портове, то при комутатора информацията се филтрира и изпраща само до устройството
за което е предназначена. Комутаторът е многопортов мост.
Маршрутизаторът (или рутер) е самостоятелно устройство, което служи за управление на разпределянето на трафика (пакетите) информация между различни мрежи или различни сегменти от дадена мрежа. Маршрутизаторите са по-интелигентни
устройства – те могат да избират най-добрия маршрут до даден адрес измежду множество възможни пътища. За определяне на пътя за предаване на данните и насочване на пакетите маршрутизаторът използва таблица за маршрутизация, в която се
съхраняват IP адресите на други маршрутизатори. Тази таблица маршрутизаторът си
създава сам, като си набавя информация, а при някаква промяна сам я актуализира,
„разпитвайки“ другите маршрутизатори кой докъде е свързан.

Фиг. 5. Комутатор и маршрутизатор
Активни устройства, използвани при мрежово обезпечаване на лаборатория 6 в
Бургаски свободен университет.
Маршрутизатор – CISCO 2600, 2 Fast Ethernet и 1 конзолен интефейса:
 1 Fast Ethernet (0/0) интерфейс за свързване между рутера и компютърната
мрежа на БСУ
 1 Fast Ethernet (0/1) ) интерфейс за свързване между рутера и комутатора.
Комутатор – CISCO Catalyst 2950, 3 модула по 6 интерфейса
 18 интерфейса свързващи мрежовите сегменти с крайните устройства.

97

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

Примерни настройки на маршрутизатор.
CISCO2600:
router>enable
router#configure terminal
router(config)#interface Fast Ethernet 0/1
router(config-if)# ip address 192.168.1.1
router(config-if)#no shut
router(config-if)#exit
router(config)#interface Fast Ethernet 0/0
router(config-if)# ip address dhcp
router(config-if)#no shut
router(config-if)#exit
(3) Логическа схема на свързване.
На фиг. 6 е показана логическата схема на свързване между крайните и активните устройства в лаборатория номер 6 в БСУ.

Фиг. 6. Логическа схема на свързване
II. МЕТОДИКА ПРИ СОФТУЕРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИНИ
КАБИНЕТИ
Софтуерното обезпечаване на компютърна лаборатория трябва да отговаря на
нуждите на обучителния процес провеждащ се в нея.
1) Избор и инсталиране на ОС (Windows, Linux Ubuntu)
2) Избор на програмни продукти нужни за обучителния процес спрямо изискванията за дадената лаборатория.
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Примерни:
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Access
7zip
PSpice
OrCad
Mathlab
Small Basic
Dev-C++
Oracle C++ Call Interface (OCCI)
Solid Edge
SQL Server
Proteus
CCS C Compiler
TINA
Protel 99SE
Eclipse
и други.
3) Избор на софтуер за създаване на образ.
Образът на диск е компютърен файл, съдържащ съдържанието и структурата на
диска или на цяло устройство за съхранение на данни като се използват различни типове компресии, като например твърд диск, лентово устройство, флопи диск, оптичен
диск или USB флаш устройство. Образът на диска обикновено се прави чрез създаване на копие на за всеки сектор, като по този начин се репликира напълно структурата
и съдържанието на устройство за съхранение, независимо от файловата система. В
зависимост от формата на диска, изображението на диска може да обхване един или
повече компютърни файлове.
В компютърните системи системен образ е сериализирано копие на цялото състояние на компютърна система, съхранено в някаква енергонезависима форма като
например файл. Смята се, че системата може да използва системни образи, ако може
да бъде изключена и по-късно възстановена до точно същото състояние. В такива
случаи системните образи могат да се използват за архивиране.
4)

Разпространение на образ по различни преносни среди

Избор – разпространяване по LAN, образ 30-35 GB, комутатор 100/1000 Mbps ,
UTP Cat5e – ОКОЛО 30 МИН
При гръбнак на компютърната мрежа категория cat7 (За постигане максимална
пропусквателна способност съответно разпространение на образ към максимално
много работни станции), свързващи устройста 100/1000 MBPS в цялата мрежа, сървър съдържащ всички нужни образи на ssd (solid state disk) може да се постигне максимално намаляне на пропуснати ползи при нефункциониращ по технически прични
кабинет.
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Избор – USB 2.0 образ 30-35 Gb – около 25-30 мин на работна станция
Избор – USB 3.0 образ 30-35 Gb – около 12-15 мин на работна станция
(при разпространение по USB към повече от една работна станция общото
време се покачва драстично)
При обхождане на повече от една компютърна лаборатория (показано в фиг.7).

Фиг. 7. Примерна логическа схема на свързване на няколко лаборатории (кабинета)
Заключение
Направените тестове при наличие на 10 GBit/sec гръбнак на LAN, активни и
крайни устройства се постига максимално намаляне на пропуснати ползи при технически проблеми в дадена лаборатория.
Литература
1. https://www.youtube.com/channel/UCJQJ4GjTiq5lmn8czf8oo0Q
2. http://vschool.info/cn/unit1/network-cables/
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ТЕРМОВИЗИОННА ДИАГНОСТИКА НА PV ПАНЕЛИ
Пламен Хинков
Анджело Аристотелов
Елдал Заеров
Бургаски свободен университет

PV PANEL THERMO-VISION DIAGNOSTICS
Plamen Hinkov
Angelo Aristotelov
Eldal Zaеrоv
Burgas Free University
Abstract: This report presents the results of thermal imaging diagnostics for detecting
defects of photovoltaic panels. Two models of thermal imaging cameras are used: FLIR
ONE PRO Gen 3 and HT-02.
Key words: PV panel, thermal imaging camera, diagnostic.
Въведение
В практиката се използват разнообразни методи за диагностика на техническото
оборудване, но безспорно един от най-ефикасните диагностични методи, бързо налагащ се в последните години, е инфрачервената термография.
Инфрачервената термография се базира на физичното явление, характерно за
всички тела, да излъчват електромагнитни вълни със строго определена дължина в
зависимост от температурата си. Всички тела, топли или студени, излъчват електромагнитна енергия с дължина на вълната по-голяма от 0.7 микрометра. Поради факта,
че видимият диапазон за човешкото око от електромагнитния спектър е в тесния интервал от 0.4 до 0.7 микрометра, в повечето случаи енергията е невидима за хората.
Излъчването се осъществява за сметка на преобразуването на енергията на топлинното движение на атомите и молекулите на тялото в енергия на излъчването. Топлинното излъчване има непрекъснат спектър, но интензитетът на излъчваната от телата радиация е в пряка зависимост от температурата им, т.е. с повишаване на температурата на едно тяло правопропорционално се увеличава и неговата излъчвателна
способност.
За най-добри източници на топлинна енергия се смятат телата, които имат
свойството изцяло да поглъщат попадналите върху тях електромагнитни вълни. Тези
тела се приемат за идеално черни и при термодинамично равновесие тези тела излъчват най-интензивно.
Инфрачервената термография е метод за визуализация на даден обект чрез инфрачервените лъчи, които той излъчва, посредством специализирани прибори.
Термографските прибори засичат инфрачервеното лъчение от електромагнитния спектър (с приблизителна дължина на вълната между 0,9 и 14 µm). Колкото повисока е температурата на обекта, толкова по-голямо е излъчването от него.
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Инфрачервена камера може да открива и изобразява излъчванeто от обекти и
така могат да се наблюдават вариации в температурата на обектите.
Излъчваната от телата електромагнитна енергия се улавя от камерата с помощта
на оптика. Полученият сигнал се усилва, обработва и се визуализира в двумерно изображение върху видеомонитор. Термографското изображение се получава на базата
на вградения в камерата микропроцесор, който присвоява определен цвят на всяка
една отделна точка от изображението в съответствие с измерената температура. Съвкупността от всички точки образува цялостната термографска картина.
С инфрачервената камера може да се заснемат както стационарни обекти, така и
движещи се в процеса на експлоатацията им. Камерите обикновено са снабдени с автофокус, а в зависимост от целта на изследването може да се заснема обектът като
цяло или само отделен негов елемент.
Напредъкът в дизайна за откриване на инфрачервени лъчи, оптиката и електрониката направи възможно използването на термографията в различни области на науката и промишлеността, като вид неразрушаващ контрол и метода за наблюдение на
състоянието. Инспекцията за нарушения в слънчевите клетки за контрол на качеството е друго важно нейно приложение.
I. ТЕРМОВИЗИОННА ДИАГНОСТИКА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ
Точки с ток на късо съединение в слънчевите клетки, са изследвани за първи
път с инфрачервена термография през 1990 г. През 1999 г. e използванa термографска
камера от ново поколение със софтуерна обработка на изображенията за откриване
на такива точки.
Сигналите, получени от инфрачервената камера, се обработват с помощта на
софтуер за прихващане според честотата им. С помощта на софтуерен анализ се
подобрява чувствителността на инфрачервената камера.

Фиг. 1. Термично изображение, получено с камера FLIR (FLIR Systems, Inc.), с която
се инспектират горещите зони на голяма площ от слънчеви панели (ляво) и от
задната страна на соларен модул (вдясно).
По този начин, точки с ток на късо съединение в слънчевите клетки могат да бъдат открити с по-добра пространствена разделителна способност, тъй като дифузията
на топлината е потискана от софтуерната интерполация, даваща предимството пред
традиционното директно изобразяване.
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Този метод вече може да се използва в различни области, като предоставя информация за летливи органични съединения, прекомерни серийни съпротивления и
загуба на енергия.
При термографското изследване панелите се наблюдават от задната страна
(Фиг. 1). Точките с ток на късо съединение в слънчевите клетки се регистрират като
зони с по-висока температура, поради увеличения ток и затова се наричат горещи
точки.
Освен при научни изследвания, инфрачервените камери все повече се използват
за контрол на качеството на соларния панел и поддръжка след инсталиране.
Както е показано по-горе, термичното изображение може ясно да покаже зоните
в слънчевия панел, които са по-горещи. Тъй като в соларните клетки съществуват няколко типа дефекти, горещите точки и горещите зони може да се дължат не на дефект
в структурата на клетките. Проблеми с електрическата връзка могат да предизвикат
загряване на целия модул. Байпас диодите могат да причинят загряване на клетки,
които се появяват на изображението като мозайка.
При заснемане с инфрачервена камера точки с ток на късо съединение, сенките
и пукнатините се появяват като горещи точки.
II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ТЕРМОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ПОВРЕДИ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ
При експерименталното термографско изследване за наличие на повреди на
фотоволтаични панели в хода на експлоатацията им са подбрани няколко варианта на
фотоволтаични панели с различни структури и различна продължителност на активно излагане на слънчева радиация: силициеви поликристални фотоволтаични панели,
работили продължително време; неупотребявани силициеви поликристални фотоволтаични панели; поликристални фотоволтаични панели с различни физични дефекти.
За целта на изследването е изградена фотоволтаична централа, състояща се от
трифазен инвертор с две MPP следящи устройства и свързани два стринга с по осем
фотоволтаични панела. Единия стринг е само със здрави, без видими повреди, фотоволтаични панела, а другия има физически повреден панел.
Цялата мощност от панелите се преобразува от инвертора и се подава към трифазна мрежа с номинална стойност 380V. По този начин цялата мощност на панелите
е отдадена към мрежата. За по-голяма ефективност инверторът е с две MPPТ. Чрез
тази опция на инвертора може да се постигне по-голяма ефективност на панелите.
Всички фотоволтаични панели са подложени на интензивно натоварване в продължение на 3 часа. След натоварването панелите са изследвани с помощта на два
вида термовизионни камери за получаване на термоизображения, които са записани и
анализирани. Направено е и сравнение на работата на различните фотоволтаични
панели.
Използвани бяха два модела термовизионни камери: FLIR ONE PRO Gen 3 и
HT-02.
Термовизионната камера FLIR ONE PRO Gen 3 е изцяло автоматична и не се
нуждае от калибриране и настройки за всяко измерване.
Термокамерата притежава специализиран софтуер за оптимизация улесняване
на работата с нея.
НТ-02 не притежава автоматичен режим за оптимално измерване и улеснение
на оператора при работа, камерата трябва да се настрои и калибрира.
Техническите характеристики на камерите са следните:
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Камера FLIR ONE PRO Gen 3
Температурен диапазон: -4°F to 248 °F (20 °to 120 °C);
Работна температура: 32 °F to 95 °F (0 °C and 35 °C);
Камера: VGA 1440 x 1080 (for FLIR MSX mixing);
Чувствителност: камерата може да открива малки, до 0.18 °F (0.1 °C)
промени в температурата;
Съвместимост: Андроид;
Видео запис;
Капацитет на батерията: 350 mA/h;
Не консумира ток от устройството, към което е свързана;
Тегло: 30 g;
Термална резолюция: 80x60.









Камера HT-02
Дисплей: 2.4 инча;
Резолюция: 60*60;
Температурен диапазон: -20 - 300 (-4
Чувствителност: ±2% or ±2 (±4 );
Честота на картината: 6 Hz;
Батерия: 4 * 1.5V AA батерии (6 часа).







to 572 );

2.1. Изследване на фотоволтаични панели за откриване на повредени клетки
или лоши контакти във връзките на отделните клетки.
2.1.1. Термовизионно заснемане на разстояние 4 метра от повърхността на
панелите.

Фиг. 2. Изображение на стринг от осем фотоволтаични панела,получено с
помощта на термовизионна камера FLIR ONE PRO Gen 3.
При по-голяма дистанция от 4 метра чувствителността на камерата съществено
намалява. Този начин на заснемане не дава възможност да се изследва цялата повърхност на панела, а само на част от нея. Направени бяха изследвания при температура
на околната среда 150С. На Фиг. 2 е показано термално изображение на един от
стринговете, на които са забелязани дефекти.
На тeрмофотографското изображение ясно се откроява голяма термична разлика
в една от клетките на един от осемте фотоволтаични панела. Температурната разлика, открита на фотоволтаичния панел, се дължи на физически повреди на панела.
Разликата от 9,50 С ясно показва повреда в една от клетките на фотоволтаичния панел.
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2.1.2. Термовизионно заснемане на разстояние 1 метър от повърхността на
панелите.
Термалното изображение става по-ясно и точно. На фиг. 3 ясно се вижда наличието на още повредени клетки.

Фиг. 3. Изображение на фотоволтаичен панел, получено с помощта на
термовизионна камера FLIR ONE PRO Gen 3 при разстояние 1m.
2.1.3. Термовизионно заснемане на разстояние 0.4 метра по цялата площ на
панелите.

Фиг. 4. Изображение, получено при заснемане на разстояние 0.4 m
с помощта на FLIR ONE PRO Gen 3.
На фиг. 4 е показано термоизображение на новооткрити клетки с по-висока температура.
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2.2. Измерване със специализиран уред за изследване на фотоволтаични системи
HT-SOLAR I-V категорично потвърди изменението на характеристики на един
от фотоволтаичните панели (Стринг 1, модул 1-6, Модел CPV 60P ---> 250Wp.).
Фотоволтаичния панел (модул 1-6 Модел CPV 60P ---> 250Wp ) бе подменен с нов
панел (Модел CSUN240-60P ---> 240Wp) и бяха направени нови измервания. Повторните измервания със специализиран уред HT-SOLAR I-V показаха повишени стойности на тока, напрежението и мощността.
Заключение
Направените изследвания отново потвърждават наличието на множество дефекти по фотоволтаичния панел. Изследваните дефекти са физически повредени клетки
от соларния панел. Повишената температура са дължи на множество точни с ток на
късо съединение.
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ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ НА АСТЕРОИД
ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕНИТЕ
ИЗЛЪЧВАНИЯ НА ПУЛСАРИ
Арсений Дмитриевич Сахаров
Бургаски свободен университет

ASTEROID’S IMAGE RECONSTRUCTION USING PULSARS
ELECTROMAGNETIC EMISSIONS
Arsenii Dmitrievich Sakharov
Burgas Free University
Abstract: In the present work characteristics of asteroids and pulsars are presented.
Kinematics equations describing the movement of the asteroid in the space are suggested.
Models of pulsar electromagnetic emissions and reemitted by asteroids signals are
analytically described. Results of a numerical experiment are illustrated and discussed.
1. Въведение
Целта на изследването е изобразяване на движещи се обекти, астероиди, осветени от непрекъснати кохерентни широколентови сигнали, излъчвани от пулсари [1].
Пулсарите се разполагат на стотици светлинни години от Земята, което е основание
обектите, пресичащи емисионните лъчи на пулсарите, се считат за вторични източници на електромагнитни вълни, носещи информация за формата и скоростта на обекта,
които могат да бъдат извлечени чрез синтез на инверсна апертура, базиран на емисиите на пулсара. В настоящия проект, в аналитичен вид са описани сценарий с обратна синтезирана апертура (ISAR), геометрия и кинематика. Предлагат се модели на
пулсарни сигнали и вторични сигнали, излъчвани от астероиди. В сигнала ISAR се
добавя бял Гаусов шум от високо ниво, за да се доближи сценарият до реалността.
Използва се двуизмерна бърза Фурие трансформация за екстракция на изображение.
Математическият модел и алгоритмите за изображения се илюстрират с числови експерименти.
Анализът на процеса на наблюдение и получаване на изображения на астероиди
изисква дефиниране на физиката на неговото движение и описание на пулсарите като
космически обекти с мощно електромагнитно излъчване.
2. Отличителни характеристики на астероидите
Астероидите са малки космически тела с неправилна форма, въртящи се около
слънцето в различни орбити. Тези тела са с диаметър над 30 метра и нямат собствена
атмосфера. Разпределени са в слънчевата система, особено в пояса между орбитите
на Марс и Юпитер. Смята се, че в Слънчевата система съществуват от 1,1 до 1,9 милиона астероиди, с размер над 1 km [2, 3].
Астероидите възникват от сблъсъци на космически тела. Най-големият известен
астероид е Церера. Церера е най-големият обект от астероидния пояс, с диаметър от
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950 км. Масата му е почти една трета от общата маса на всички тела на пояса. Церера
се състои от каменна сърцевина, заобиколена от ледена мантия .

Фиг. 1. Изображение на сстероид Ceres (Цереs)
3. Основни уравнения на движението на астероида
Астероидът се разглежда като твърдо тяло с дискретни излъчватели (блестящи
точки) върху него. Определя се позиционният вектор на ijk-та блестяща точка по
отношение на началото на координатната система за наблюдение Oxyz, центрирана в
точка O, и позиционният вектор rijk по отношение на координатната система на астероида O'XYZ, центрирана в точка O'. Началото на координатната система на твърдото тяло (астероида), точка О' е с позиционния вектор R, дефиниран в координатната
система на наблюдението Oxyz. Векторът на движението на ijk-та блестяща точка от
астероида има вида [1]

R ijk  R  A.rijk

(1)

където A е трансформационна матрица на Ойлер с елементи
a11  cos  cos   sin  cos  sin ;
a12   cos  sin   sin  cos  cos ;
a13  sin  sin ;
a 21  sin  cos   cos  cos  sin ;
a 22   sin  sin   cos  cos  cos ;

(2)

a 23   cos  sin ;
a31  sin  sin ;
a32  sin  cos ;
a33  cos .

където,

   z .t ,    y .t ,   x .t са ъглите на завъртане по курс, крен и

тангаж.
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Производната по време на векторното уравнение (1) е вектор-скорост на ijk-та блестяща точка, дефинирана в Oxyz координатната система, след преобразования се записва във вида

Vijk  V  ω  A.rijk

(3)

където V е линейната скорост на вектора на геометричния център.
 0

ω   z

 y

 z
0
x

y 

  x  – векторът ъглова скорост на астероида.

0 

където V е линейната векторна скорост, ω е ъгловата векторна скорост на астероида.
В случай, че астероидът се движи по линията OO' и се върти около точка O' в равнината YO'Z векторната ъглова скорост е ориентирана на линия OO ', съвпадаща с оста
O'X. Тогава получената векторна скорост на специфичното разсейване на точката
може да бъде изразена като

Vijk  V  ω  r̂ijk

(4)

Фиг. 2. Геометрия на ISAR система за наблюдение на астероид [1]
На Фиг. 2 е представена геометрията на система с инверсна синтезирана апертура за наблюдение на астероид, описана в тримерна координатна система на наблюдение.
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4. Характеристики на пулсарите
Пулсарите като останки от колапс на масивни звезди са неутронни звездни –
структури с огромна маса и малки размери [4, 5]. Въз основа на тяхната ротация периодично пренасят широколентови електромагнитни импулси със стабилен период
на повторение и честота.
Тези импулси може да се наблюдава само, когато лъчът на емисията е насочен
към Земята (подобно на начина, по който може да се види фара, когато светлината е
насочена в посока на наблюдател) и е отговорен за импулсния вид на емисията [6].
Неутронните звезди са много плътни и имат кратки периоди на ротация. Това създава
много прецизен интервал между импулсите, който варира от милисекунди до секунди за отделен пулсар. Смята се, че пулсарите са един от кандидатите за източника на
ултрависоко енергийни космически лъчи.

Фиг. 2. Емисия на пулсар
В зависимост от дължината на вълната на излъчване пулсарите биват радиопулсари, оптични пулсари и гама пулсари. Радио-пулсарът е космически източник на
импулсно радиоизлъчване, идващо на Земята под формата на периодично повтарящи
се радио-импулси. Оптичният пулсар излъчва в оптичния обхват на електромагнитния спектър. Гама-пулсарите излъчват в обхвата на гама-лъчите. Тези обекти имат
много мощна радиация. която няма големи ограничения в пространството, което
позволява да се разработват методи за използване на тази радиация в полза на науката.
5. Математическо моделиране на pulsar-сигнали, отразени от обекти със
сложна конфигурация (астероиди)
Модели на пулсарните сигнали могат да бъдат създадени въз основа на структурата на непрекъснати във времето електромагнитни излъчвани от пулсарите. Сигналите, излъчвани от пулсарите, могат да се разглеждат като монохромни и поли-хроматични електромагнитни трептения с Гаусова или правоъгълна обвиваща функция,
както и да бъдат интерпретирани като честотно модулирани вълнови форми.
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5.1. Модели на радио-импулси, излъчени от пулсари
Сигналите от пулсара Vela се моделират с пакет от монохроматични импулси,
всеки от които с Гаусова обвивка, т.е. това е сигнален модел с Гаусова модулираща
функция като обвивка на монохроматичен излъчван сигнал [1]:
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Където аl е амплитуда на импулса, l – номерът на импулса в пакета, Tp – периодът на повторение на пакетите, σl е дисперсията на импулса, ω – ъгловата честота.
Пулсар Crab, който излъчва последователност от единични гаусови импулси с
линейна честотна модулация, която може да бъде изразена като:
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където b e индексът на честотна модулация.
5.2. Модели на ISAR сигнали, отразени от повърхността на астероида
Моделите на ISAR сигналите, вторично излъчени от астероидите са закъснели с
време tijk копия на моделите на сигналите, излъчени от пулсарите.
ISAR монохромен многократен Гаусов сигнален модел има вида
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ISAR поли-хроматичен Гаусов LFM сигнален модел има вида

6.
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Обработка на ISAR сигнали и извличане на изображения

6.1. Предварително обработване на ISAR сигнали изображения
Радиотелескопите регистрират пулсарни сигнали в множество честотни канали,
за да оценят времевите закъснения, причинени от дисперсията на сигналите, дължащи се на честотната зависимост на вълновите фазови скорости. Компенсацията за
време-закъснение се нарича дедисперсивност.Интензитетите на пулсарните сигнали
са много по-малки от интензитета на делта-кореиран топлинен шум. В литературата,
за да се потисне топлинният шум и да се разкрие пулсарният сигнал, в радиотелескопи се извършва предварително кохерентно сумиране на получените сигнали по време
на повече от (106 - 108) периоди на пулсарния сигнал. Тази операция се нарича пред111

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

варителна филтрация или пулсарна сигнална компресия. След потискане на шума,
сигналът се разпределя в разделителни елементи в зависимост от характеристиката
на разделителната способност на монохроматичния пулсарен сигнал с Гаусова обвивка или честотната лента на компресирания полихроматичен честотно модулиран пулсарен сигнал. В настоящата работа потискането на шума се извършва чрез многократно сумиране на комплексни изображения, дефинирани с модул (амплитуда) и
фаза.
6.2. Методи за реконструкция на 2-D ISAR изображения
За двуизмерното изображение на ISAR с монохромни пулсарни импулси трябва
да се използват тънки монохромни пулсарни импулси с импулсна ширина (10-7 - 10-8) s.
Сигналът ISAR се разпределя в разделителни елементи с размери, обратно пропорционални на честотната лента на пулсарните импулси. Изображението ISAR се извличат чрез компресия по азимут на сигналите, отразени от повърхността на обекта,
което може да бъде реализирано чрез бърза трансформация на Фурие след изравняване по разстояние. В случай на поли-хроматичен пулсарен сигнал, ISAR изобразяването се извършва чрез компресиране на преизлъчения пулсарен сигнал по разстояние и
азимут, операции, изпълнявани чрез 2-D бързи трансформации на Фурие след процедури за изравняване по разстояние и фокусиране, което компенсира фази от по-висок
ред.
7. Числен експеримент
За да се докажат математическите модели на ISAR геометрията, сигнали и възстановителни алгоритми, се извършват цифрови експерименти [1]. Използва се модел
на непрекъснат пулсарен сигнал с линейна честотна модулация. Параметрите на
сигнала за пулсар са: носеща честота 1010 Hz, широчина на честотната лента 1,75 х
108 Hz, времева ширина на импулса 10-6 s, брой дискрети по разстояние 128, времева
ширина на дискрета 10-8 s, брой измервания по азимут 128 в един измервателен сегмент, координати на откриване x = 0 km, y = 35 km z = 40 km, скорост на астероида
V = 35,6 km / s, ъгли на скоростта α = 1,17 × π, β = α-π / 2, γ = π / 2. Брой сегменти на
измерване по азимут Np = 128. За да бъде изобразен астероидът, ъгълът на влизане по
отношение на оста на антената на радиотелескопа трябва да бъде не по-малък от 200.
Това гарантира необходимото доплерово изместване в спектъра на ISAR сигнала, за
да реализира азимутното разрешение на астероидното изображение. Брой дискрети
по разстояние Nk = 128. Като се има предвид, че ISAR сигналът от астероида е много
слаб в сравнение със шума, експериментът се изпълнява като се приема съотношението сигнал/шум (-30) dB. Броят на комплексните изображения, намаляващи нивото
на адитивния бял Gaussian шум, е 120. Реалната и имагинерната част от пулсарния
сигнал, възстановени от астероида и регистрирани върху координатите по разстояние
(k) и азимут (р), са представени на Фиг. 3.
Реалната и имагинерната част на компресиран пулсарен сигнал, получен от
астероида, е представен на Фиг. 4. Подобряване на качеството на изображението на
астероида ISAR при процеса на сумиране (отстраняване на шума) е илюстрирано на
Фиг. 5, 6, 7, и 8 [1].
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(a)

(b)

Фиг. 3. Реална (а) и имагинерна (б) част на ISAR сигнала, преизлъчен от астероида

(a)

(b)

Фиг. 4. Реална (а) и имагинерна (б) част от обхвата на компресирания ISAR сигнал,
преизлъчен от астероида

(a)

(b)

Фиг. 5. Амплитуда (а) и фаза (б) на комплексния образ на ISAR, итерация r = 1
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(a)

(b)

Фиг.6. Амплитуда (а) и фаза (б) на комплексния образ на ISAR, итерация r = 21

(a)

(b)

Фиг.7. Амплитуда (а) и фаза (б) на комплексното изображение на ISAR,
итерация r = 50

(a)

(b)

Фиг. 8. Амплитуда (а) и фаза (б) на комплексното изображение ISAR,
итерация r = 120
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6. Заключение
В настоящата работа е представена идеята за ISAR изображение на астероид,
базирано на широколентова пулсарна емисия. Геометрията и кинематиката на пасивния ISAR сценарий са описани аналитично. Бяха приведени модели на сигналите за
описване на пулсарните емисии. От гледна точка на изображението на астероидите,
най-подходящото електромагнитно излъчване е от пулсара Crab, представен като линеен сигнал за честотна модулация. При числени експерименти геометрията, кинематиката и параметрите на сигнала са избрани в близост до реалния сценарий на наблюдението на астероидите.
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АРТ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРИКАЗКИ И КАРТИ
КАТО СТИМУЛЕН МАТЕРИАЛ В ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ
НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦА
И ПОДРАСТВАЩИ
Гергана Ангелова Аврамова - Тодорова
Бургаски свободен университет

ARTTEPEPETICAL STORIES AND CARDS AS A PEDAGOGICAL
APPROACH IN THE PROCESS OF ENHANCING EMOTIONAL
INTELLIGENCE IN CHILDREN AND ADOLESCENCE
Gergana Angelova Avramova – Todorova
Burgas Free University
Abstract: In our lives, we are constantly experiencing different emotions. Not always,
however, we realize the specific emotion that has conquered us. Sometimes we react
spontaneously or we cannot express what we feel. Even more difficult it is for the children
to define and manage their emotions. With a rich imagination, they are much easier to get
under the influence of what they experience. For this reason, it is necessary to assist the
child to learn to define what he feels and to control his condition and hence his behavior in
a given situation. Possible pedagogical approach in this process are the art therapy stories
and projects.
Key words: emotional intelligence, emotional skills, childhood and adolescence
В живота си, ние непрекъснато преживяваме различни чувства. Усещането им
предизвиква у нас дълбок отклик на физическо и психическо ниво. Не винаги обаче,
ние осъзнаваме конкретната емоция, която ни е завладяла. Понякога реагираме спонтанно или не можем да изразим това, което усещаме. Още по-трудно да определят и
управляват своите емоции се отдава на децата. С богато въображение, те много полесно попадат под въздействието на това, което изпитват. По тази причина, е необходимо да се съдейства на детето, за да се научи да определя това, което усеща и да
контролира състоянието си, а от там – и поведението си в дадена ситуация.
Теоретични аспекти на проучваната тема
Емоциите играят важна роля по отношение на вътрешното равновесие, реакциите и поведението на хората. Те ни дават информация за това как се чувстваме и
какво ни е необходимо, за да сме хармонични. Влияят и на отношенията ни с другите
около нас. Емоциите подлагат всеки човек на сложна опитност, която често ни е
трудно да осмислим, дори и когато вече сме големи хора. На детето е още по-трудно
от порасналите да разпознава своите усещания. Детето има нужда от подкрепата на
възрастния, за да разбере своите чувства. Да го научим да ги осъзнава, означава да му
помогнем да управлява ресурсите, които емоциите и разумът произвеждат [4].
„В днешно време, децата са изложени на прекалено много сигнали – особено
тогава, когато възрастните не подбират и направляват тези влияния чрез активно въз116
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питание“ [5]. Подложени на твърде много външни стимули, децата по-трудно успяват
да се успокояват и да размишляват за случващото се с тях и около тях. Често, тази невъзможност на детето да преработи външните стресори се изразява в тревожност и
стрес. Факторите, които затрудняват осъзнаването на множеството емоции, които децата и подрастващите изпитват, могат да бъдат от различно естество:
o житейски кризи, като болести, семейни конфликти, раздяла на родителите;
o проблеми, свързани с развитието, като започване на детска градина, училище, навлизане в пубертета;
o ежедневни проблеми и напрежение, свързани с различни ситуации в семейната среда, с приятели или различни занимания.
Стресовите фактори и пренасищането от външни стимули води до по-затруднена самостоятелна регулация на емоционалното възприемане при децата и подрастващите. Затова е важно да успеем да формираме тяхната емоционална интелигентност,
така че те да растат успешни и осъзнати в своите преживявания. Възможен педагогически подход в този процес се явяват арттерапевтичните приказки и проекти.
Настоящата статия разглежда арттерапевтичните приказки и карти, като стимулен материал за развитие на емоционалното осъзнаване. Тя представя създаденото от
автора творческо пособие, което е създадено в помощ на родители и професионалисти при работата им с деца в процеса на регулиране на емоциите им. Пособието комбинира терапевтичните послания на приказките с асоциативните образи и творческите проекти на картите. То съдейства децата да се научат да разпознават, изразяват и
регулират своите емоции.
Значението на емоционалната интелигентност
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 интелигентност.
Запознаването с основните емоции и тяхната роля за хармоничното развитие,
дава възможност на децата и подрастващите за по-дълбоко навлизане в собствените
преживявания. То подпомага процеса на осмисляне и себеприемане [7]. Всички емоционални състояния са еднакво значими за здравото функциониране на личността.
Емоционалната интелигентност ни предоставя набор от умения и знания да разпознаваме и разбираме собствените си емоции и тези на останалите. Дава ни възможност
да ги изразяваме и контролираме. Това засилва чувството ни за благополучие и е
предпоставка за успешното ни развитие и взаимодействие с околните.
Приказките като педагогически ресурс за формиране на емоционална интелигентност при деца и подрастващи
Разказването на истории е изкуство, което изисква интерпретация и разчита на
творчески и критични мисловни процеси. Ние живеем нашите истории. Слушането
на историите на другите ни помага да показваме съпричастност, по-добре да се
свързваме помежду си и по-добре да се разбираме. Историите могат да разкрият както личната сила, така и личната идентичност. Разказването на историята ангажира
публиката по уникален начин. Накратко, историите се обръщат към сърцето и след
като сърцето е спечелено, умът е отворен за учене [8].
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Разказът като педагогически инструмент е признат и използван отдавна по различен начин, като метод на преподаване и учене, като начин за общуване, като средство за подобряване на вербалната комуникация и грамотност [9].
Приказките дават лесно разбираема информация на детето, чрез която то може
да бъде научено на нови модели на поведение. Могат и да се коригират нежелателни
поведенчески прояви, да се подпомогне преодоляването на страхове и други негативни емоции. Ярките образи в приказките въздействат силно на детското съзнание и оставят трайни спомени.
Как действа приказката? Въздействието на всяка история е индиректно, на подсъзнателно ниво. Чрез приказката става възможно щадящо и внимателно, по интересен начин да се достигне до скрита от съзнанието информация. На подсъзнателно ниво ние обичаме приказките, защото те съдържат символи, а подсъзнанието обича да
борави с тях. Съзнанието, от своя страна обича логическите връзки, от които се извеждат съответните мисловни модели, обобщения, заключения. И тук, приказката се
явява посредникът, свързващ подсъзнанието и съзнанието, който им дава възможност
да общуват посредством символиката на образите. Съзнанието може да бъде научено
на творческия език на символите и така да се изградят нови асоциативни връзки. Тези
връзки могат да помогнат за изграждането на нови модели на мислене и действие при
децата, да улеснят осъзнаването и отработването на емоциите, които изпитват.
Когато родителите или съответните специалисти използват приказките, може да
се достигне до същността на определено препятствие или да се представи желана информация. Поднесена по увлекателен начин, детето може да успее да осъзнае своята
емоция и поуката, свързана с нейното преживяване. Освен това, ще се научи да търси
в себе си ресурси за справяне.
Използването на приказките като педагогическа терапия дава възможност лесно
да се стигне до това, което вълнува или разстройва детето, дава общ език, за да му се
помогне в преодоляването на определени трудности. Когато на детето се даде възможност не само да прочете или изслуша приказката, а да я пресъздаде, давайки собствена интерпретация на сюжета и героите. По този начин, детето ще прехвърли върху приказните образи своите преживявания.
Образната система на приказката съдържа художествена измислица. Измислените персонажи чрез своите преживявания пораждат напълно реални емоции в децата. По този начин става възможно те да бъдат ангажирани с посланието на приказката. Героят, като главен персонаж, е този, който осъществява главния замисъл на творбата. Идентифицирайки се с него, детето по-добре разбира идеята на приказката и я
свързва със собствените си усещания и преживявания.
Един от важните моменти при работата с приказки е пресъздаването на съдържанието им от децата. Това е един творчески процес, по време на който всяко дете
отработва усещанията, представите и вътрешните си състояния по уникален начин,
пресъздавайки собствените си възприятия. Така става възможно да се прояви индивидуалността на всяко дете и подрастващ.
Вълшебните приказки се слушат и се четат от децата с голям интерес, защото те
са особено привлекателни с идеализираните герои, необикновените неща, които се
случват с тях, необичайните места, където отиват героите, динамичното развитие на
случката. Чрез възприемането и осмислянето на текста на вълшебната приказка, децата усвояват определени модели на социално поведение. „В това е и въздействието
на вълшебната приказка – да отправи своето послание, да обясни по необикновен начин света, който ни заобикаля, както и делата на човека в него, а малкият слушател
или читател да ги оценности, като обогати социалния и естетическия си опит, открие
своята позиция и изрази мнението си“ [3].
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Значение на арттерапевтичните техники в процеса на формиране на емоционална интелигентност при деца и подрастващи
Арттерапията дава 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 [2].
„Арттерапията мобилизира целия творчески потенциал на човека и му помага
да разкрие възможности, за които дори и не подозира…С помощта на арттерапията
можем да опознаваме себе си и света, които се намират в непрекъсната динамика.“
[1]
Що се касае до образователните задачи, с помощта на арттерапията могат да се
постигнат най-разнообразни цели. Многообразието на средствата на изкуството и
спецификата на творческия процес дават възможност да се развият въображението и
любопитството, способността за импровизиране, рефлексията и способността за управление на собствените действия.
Във възпитателния процес с децата и подрастващите емоциите и чувствата имат
своето значимо място и роля [6]. Емоциите влияят върху процесите на възприятие,
запомняне, на въображението и речта. Те оказват активиращо въздействие върху
поведението и активизират подражанието при децата. В процеса на развитието на
емоционалната сфера и формирането на детската личност изкуството играе важна роля за осъзнаването и диференциацията на чувствата и емоциите. Посредством контактите си с изкуство, децата развиват своята естетическа култура, повишават творческата си активност и своята мотивация. При малките деца и подрастващите, възприемането на прекрасното се осъществява много по-силно чрез изкуството, отколкото
при въздействието на действителността. Различните видове изкуство подпомагат детето при неговото самоизразяване, улесняват неговата комуникация с другите и развиват възможностите му за емоционално проявление. Освен това, изкуството помага
в откриването на преживени травми, конфликти и ситуации, които влияят отрицателно върху детската психика. Често, арттерапевтичните занимания помагат да се отреагират сложни чувства, да се даде външен израз на определени емоции.
Творческо пособие за подпомагане на родители и специалисти във възпитателните им стратегии при работа с деца и подрастващи
За да се подпомогне развитието на емоционалната интелигентност при децата и
подрастващите, авторът на настоящата статия е разработил и съставил творческо пособие, съставено от приказки и арттерапевтични карти.
Пособието комбинира терапевтичните послания от приказките и асоциативните
образи и творчески проекти на картите. То съдейства в процеса на научаване, разпознаване, изразяване и регулиране на емоциите.
„Даровете на цветята“ е проект, вдъхновен от терапията на д-р Бах с цветовете
на растения, както и от книгата на Барбара Мацарела, насочена към прилагане на терапия с капките на Бах за деца.
Описаните от нея „характери“ на растения и предложените приказки за справяне с различни трудности в процеса на израстване, поставиха началото на творческото търсене на автора.
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Така възникна идеята да се създадат приказки и артерапевтични карти, които да
бъдат взаимно комбинирани. Те са изградени въз основа на образите и характерите
на растенията. Осемте базови емоции, които изпитваме, са представени на картите от
два образа – на Фея или Елф, и са свързани с терапевтични приказки и творчески
вдъхновения. Всички те съдействат за осъзнаване и регулиране на съответната емоция.
Приказките и артерапевтичните карти са предназначени за родители, педагози,
психолози, бахови терапевти и други специалисти в помагащите професии при възпитателните им стратегии и работа с деца. Те съдействат за изграждане и обогатяване
на връзката дете-родител. Пособието е предназначено за всеки, който иска да разбере
по-добре децата и да ги подкрепи по пътя на тяхното емоционално и креативно осъзнаване. Освен това дава възможност за споделено внимание между децата и родителите, които също научават повече за света на емоциите.
Приказките, комбинирани с творчески проекти и карти, могат да се използват
по няколко различни начина:
o вариант 1: на случаен принцип; предлага се на детето да си изтегли произволна карта от комплекта с образи на фея или елф; после възрастният прочита и коментира с детето свързаната с тях терапевтична приказка; задават
се въпроси, свързани с приказната история и нейната поука; така се провокира въображението на детето и се насърчава споделянето на емоции и
тяхното преработване; в подходящ момент се изпълняват и творческите
проекти, като се използват примерните въпроси, без възрастният да се ограничава само до тях;
o вариант 2: по избор; възможно е детето да има нужда от опознаване или
справяне с конкретна емоция; в този случай се прочита свързаната с нея
приказка заедно с детето; коментира се историята и нейната поука; в подходящ момент се изпълняват и творческите проекти;
o вариант 3: по интуиция; възможно е детето да бъде привлечено от определен образ на фея или елф от картите; възрастният прочита и коментира
заедно с детето приказката, свързана с избрания образ; в подходящ момент
се изпълняват и творческите проекти.
Когато се коментират приказките или изпълнението на творческите проекти,
детето трябва да обяснява и да работи само. Необходимо е да му се създаде спокойна
обстановка и увереност. Да се поощрява неговото лично възприятие и въображение.
Трябва да се избягва родителите да изказват предположения, а вместо това детето да
бъде насърчавано да експериментира.
Заключение
Подкрепянето на емоционалното развитие на децата и подрастващите е особено
важно доброто им психическо и физическо здраве. за техния успех в училище, както
и в живота им като възрастни. От емоционалната осъзнатост на децата зависят и
отношенията им в семейството, с приятелите, както и с всички останали. Затова е от
такова значение да се създават и развиват добри практики, помагала и други подходящи методики, които да целят развиването на емоционалната интелигентност при
децата и подрастващите.
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СЛУЖЕБЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И
ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА В АДМИНИСТРАТИВНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ
Мария Инджова, Кристина Карцалебова, Здравко Върбанов
Бургаски свободен университет

1. Административно обслужване. Понятие
Административното обслужване е дейността по повод на която физическите и
юридическите лица се срещат лице в лице с администрацията. Административното
обслужване обхваща живота на всеки човек от неговото раждане – с първата административна услуга – акт за раждане до смъртта му. С акта за смърт и след това с услуги
като издаване на удостоверение за наследници. Легалната дефиниция на административното обслужване се намира в „ЗА“ в §1 от преходните и допълнителни разпоредби. То е всяка дейност по извършване на административни услуги от органите на
държавната администрация и организации предлагащи обществени услуги.
2. Административна услуга. Понятие
Дефиницията за административната услуга се съдържа в §1. Т.2 от допълнителни разпоредби на „ЗА“. Законодателят е създал набор от хипотези, който се концентрират върху формата, която придобива издаденият документ и правата, които се създават. Административна услуга е:
а) индивидуален административен акт, с който се удостоверяват факти с правно значение
б) индивидуален административен акт, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения
в) извършване на други административни действия, които представляват в законен интерес за ФИ,ЮИ.
г) Консултациите, представляващите законен интерес за физически и юридически лица, относно административно правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен
акт или с извършване на друга административна услуга.
д) експертизите представляващ законен интерес за физически и юридически
лица, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията, на държавен орган или от овластена организация.
3. Комплексно административно обслужване
Съгласно §5 от допълнителните разпоредби на АПК, комплексно е административно обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи,лицата,осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани
или създавани от първичен администратор, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.
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4. Принципът за еднократно събиране на данни и принципът само веднъж
4.1. Принципът за еднократно събиране и създаване на данни е установен
със закона за електронното управление (ЗЕУ). Административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции и организациите предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от
първичния администратор на данни.
Задължението за административните органи да съберат служебно доказателствата е установено в чл.36, ал.1 от АПК – и тя гласи, че административни органи не
могат да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични при
тях или при друг орган, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство. Разпоредби в същия смисъл има и в наредбата за административното
обслужване.
4.2. Принципът „само веднъж“
В плана за действие на ЕС, за електронно управление през периода 2016-2020г.
е дефиниран принципа „само веднъж“ и той включва гаранция от страна на публичните администрации, че гражданите и предприятията предоставят еднократно една и
съща информация на дадена публична администрация.
4.3. Доказателствени средства.
Те са предвидените и уредените от закона източници на сведения за подлежащите на доказване факти, без значение от формата им те се документират в писмен
вид, тази писмена форма може да бъде реализиране на хартиен или електронен носител. Важното обаче е, че веднъж съществуващи за органа на власт, лицето, осъществяващо публични функции и организацията предоставяща обществени услуги те
няма нужда да бъдат предоставени отново. Това означава че те свободно могат да се
ползват от всички други органи и техните администрации със същата степен на
валидност както и от първоначалния орган. По този начин КАО, по най-добрия начин
следва принципа на икономичност в административния процес.
5. Форми на служебен обмен и прилагане за служебно събиране на информация или данни.
Някой от формите са:
1. Автоматизиран достъп до данни от регистри чрез административни и информационни системи, като вътрешна електронна административна услуга – тази
възможност е уредена в чл.4 ал.1 от ЗЕУ.
2. Предоставяне на достъп до данни от регистри чрез първичен администратор на данни – първичният администратор е административен орган, който по силата
на закон събира или създава данни за гражданин или организация за първи път и изменя или заличава тези данни. Агенцията за социално подпомагане при предоставяне
на услугата „приемане на молби-декларации за отпускане на месечни помощи за дете
до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст“ получава
по служебен път данни за семейно положение чрез справка в регистър на ГРАО.
3. Достъп до данни чрез репликиране на данни от първичен регистър или части
от него – репликацията може да бъде еднопосочна или двупосочна. Обикновено
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репликацията на първични регистри се регламентира с нормативен акт или наймалкото със споразумение между администрациите.
4. Служебно събиране на данни от публичен регистър – наличието на публичен
регистър позволява предоставящият услугата орган да събере необходимите за предоставяне на услугата данни, вместо потребителите да предоставят документи, удостоверяващи съответните данни. Така например наличието на публичен регистър на
лекарите, поддържан от Българския лекарски съюз, дава възможност да не се изисква
документ за правоспособност а да се направи справка в публичния регистър.
6. Начин на регламентиране на служебния обмен на информация или данни между администрациите.
Съгласно чл.3 от ЗЕУ, първичният администратор на данни изпраща служебно и
безплатно данните на всички административни органи, на лицата, осъществяващи
публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, които въз
основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получат. До
2017 единствения приложим начин на започване на служебния обмен е чрез сключване на споразумения между администрациите. Пример: със споразумение между министерството на правосъдието и министерството на регионалното развитие на благоустройството се определя редът, начинът и обхватът данните от национална база
„Население“ до който се предоставя достъп.
7. Ключови регистри,съдържащи данни за предоставяне на административни услуги
1. Имотен регистър – съдържа пълната и точна информация за границите и
местоположението на имотите, основните им количествени и качествени характеристики, юр.права и ограничения върху тези имоти
2. Регистър Булстат – съдържа информация за юридически лица, които не са
търговци, чуждестранни юридически лица, които не са търговци и физически лица
със свободни професии и др.
3. Търговски регистър – съдържа информация за търговците, клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и др.
4. Регистър кадастър – съвкупност от основни данни за местоположението,
границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република
България.
5. Национална база данни „Население“ – въз основа на нея се предоставят услуги като издаване на удостоверение на наследници, за семейно положение, за постоянен адрес и настоящ, както и за промяна на постоянен и настоящ адрес
6. Централна база „Съдимост“ съхранява и актуализира данните за съдимост,
обменя информация с бюрата за съдимост при районните съдилища и с централните
органи на др. д-ви членки на Европейския съюз
7. Регистър на завършилите студенти – съдържа данни за студенти, завършили образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ след
1.1.2012 г., формата на обучение, специалност и сканирано изображение на дипломата и др.
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8. Извод
1. Необходими са услуги за бизнеса за намаляване на регулаторната тежест – да
се предоставят услуги за удостоверения и справки, които администрацията ще набавя
вътрешно и по служебен път чрез обмен на информация, достъп до регистри и др.
Например ще има възможност за служебно предоставяне на информация за наличие
или липса на задължения към общините, за проверка за данъчните оценки, включително при заявяване и получаване от нотариус.
2. Необходима е по-добра и по-бърза комуникация между администрациите –
много често администрациите не желаят да комуникират помежду си, а това затруднява потребителите.
3. Необходимо е синхронизиране на информацията за потребителите, която
различните администрации притежават.
4. Има нужда от електронен обмен на информация между съдилищата –
България е една от малкото държави, в която няма електронен обмен на информация
между съдилищата и другите представители на юридически професии и най вече на
адвокатурата. В Австрия подобна система работи от 1997 г. Въвеждане на единни
правила за електронен достъп до делата. Те трябва да бъдат валидни за всички съдилища и адвокати, както и изпращане по имейл копие от протоколи от съдебни заседания. Това би облекчило например адвокат, който не е от София. Той би спестил
време и средства за да получи копие на протокол от заседание.
Използвана литература:
1.
2.
3.
4.
5.
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ЕЗИКЪТ НА ЛЪЖАТА ДЕТЕКЦИЯ НА ИЗМАМА
ПОСРЕДСТВОМ ФАЦИАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ
НА ИНФОРМАЦИЯ
Доротея Николаева Неделчева
Бургаски свободен университет

THE LANGUAGE OF LYING LIE DETECTION BASED ON
FACIAL SOURCES OF INFORMATION
Doroteya Nikolaeva Nedelcheva
Burgas Free University
Abstract: Why do people lie? Is there a reliable way to detect lies? The aim of the following
work is to describe the facial leakage of deception and uncover different means of lie
detection based on the movement of facial muscles. The following text is solely based on the
research of Dr. Paul Ekman, whose immense influence has made the understanding of
human emotions possible.
Key words: lie detection, micro-expressions, FACS, emotions, deception leakage
Лъжата е широко разпространен феномен. Според проучване на Robert Feldman
60% от хората лъжат в 10-минутен неангажиращ междуличностен разговор, като
броят на лъжите, които употребяват варира между 1-3. Въпреки разпространението
на този феномен, лъжата остава извън фокуса на интерес, както на представители на
научната област, така и на обикновения човек. Хората си служат с измама всекидневно по различни причини – от несъзнатото желание да бъдат харесани до целенасочения акт на измама с цел постигане на печалба. Лъжата е част от възпитанието – родителите ни учат да не лъжем, но ако получим подарък, който не ни харесва, трябва да
благодарим и да се престорим, че ни допада. Според неписаните правила на благоприличното поведение, на въпроса „Как си?“ е редно да отговаряме с „Благодаря,
добре, а ти?“, макар отговорът да не отговаря на истината и въпреки липсата на интерес към отговора на адресата. И въпреки високата честота на лъжата в ежедневието
ни, тя остава или пренебрегната, или осъдена като проява на лоши обноски. Лъжата
прониква навсякъде, но за нея не се говори. Леон Леви дава следното определение за
лъжа: „Лъжата е преднамерено несъответствие (или противоречие) между онова,
което човек е заявил, и онова, в което той действително е убеден, което действително
знае, мисли, счита или чувства“(Леви, с.36). Това определение на лъжата има своите
недостатъците; то не дава пълната картина на явлението, нито посочва какво точно
представлява актът на измама. Затова и в настоящата разработка няма да се обосновем на теорията и изследването на Леон Леви, тъй като той разглежда в дълбочина
етическите, логико-семантическите и естетическите измерения на лъжата. Задачата
на този текст не е да акцентира върху моралните аспекти на лъжата и нейната социална детерминираност, нито върху въпроса „защо лъжем“, тъй като едностранен,
общовалиден отговор е невъзможен.
Целта на тази разработка е да разгледа основните постановки, свързани с лъжата въз основа на психологията на Paul Ekman – какво представлява лъжата, видовете
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лъжа, сигналите за измамно поведение, както и детекция на лъжа въз основа на микроизраженията.
Преди да преминем към начините за разкриване на лъжа, е редно да установим
едно съгласувано определение на това комплексно социално и психологическо явление. Според Paul Ekman думите лъжа и измама са взаимнозаменяеми. Лъжата, отбелязва той, е действие, при което един човек има намерение да въведе другиго в заблуда и го прави предумишлено, без предварително уведомление за целта си и без ясно
изразено от мишената желание. Лъжецът прави съзнателен избор да излъже; умишлено подвежда жертвата си и има предварителното намерение да я заблуди, като ясно
съзнава разликата между лъжа и истина. Изключение от това правило са патологичните лъжци, актьорите и играчите на покер.
Съществуват два основни вида измама – прикриване и фалшифициране. При
прикриването се задържа информация, докато при фалшифицирането се прикрива
вярна информация и се съобщава фалшива като вярна. Често, за да бъде измамата успешна, лъжецът си служи и с двата вида. Формите на лъжа не се изчерпват с посочените два вида; съществуват и други измерения на лъжата, а именно: признаване на
дадено чувство, но лъжливо посочване на източника му. Да разгледаме хипотетична
ситуация – Х и У са семейна двойка, Х има любовник, при един телефонен разговор
между Х и любовника, У дочува финала на разговора. Когато У пита Х с кого е разговаряла, Х изпитва паника и изненада от неочакваната поява на съпруга си. На въпроса на мъжа си защо изглежда притеснена и изненадана, Х може да излъже с: „Притеснявам се, защото се страхувам, че няма да ми повярваш“ – това включва истина за
изпитваното чувство, но лъжа за неговия източник. Друга форма е казването на
истината под форма на лъжа – признаване на истината, но толкова преувеличено или
иронично, че мишената остава неинформирана или заблудена. При същата ситуация
Х може да каже: „О, говорих с любовника си. Тъй като всеки ден си лягаме заедно по
5 пъти, е необходимо да се чуваме, за да си уреждаме срещите“ – сарказмът ще подведе жертвата да мисли, че казаното е шега. Третата форма е полуприкриване – признаване само на част от истината, за да се отклони вниманието на жертвата от онова,
което се прикрива. Нека към същата ситуация да прибавим и лицето Z – любовникът
на Х. Когато У пита Х дали харесва Z, Х може да отговори с “Не ми е неприятен“. По
този начин лъжецът всъщност избягва изричането на лъжа, като съобщава полуистина. Последната форма на измама е подвеждане към погрешно заключение – казване
на истината по начин, който оставя жертвата с обратно впечатление за смисъла на изразеното. Да вземем друга ситуация – Х е ваш близък приятел и организира изложба,
на която сте поканени. Творчеството му обаче не ви харесва. Преди да успеете да се
измъкнете от ситуацията Х ви се нахвърля с въпроса “Е, какво мислиш?“. Ако сте
привърженик на радикалната прямота, едва ли ще имате проблем да изразите искреното си мнение за творбите на приятеля си. Но в повечето случаи, човек не изразява
откровеното си мнение, с цел да не обиди или накърни достойнството на приятелите
си. Затова вие бихте могли да си послужите с думите “Х, нямам думи!“. По този начин отново избягвате изричането на лъжа и оставяте приятеля си с погрешно впечатление за мнението си. Съществуват два вида знаци за измама: изтичане на информация – когато лъжецът неволно разкрива истината; сигнал за измамно поведение –
когато поведението на лъжеца сигнализира само че това, което съобщава, е невярно.
Поради широкото разпространение на този феномен, реших да изследвам емоционалното познание на хората и мнението им за лъжата, както и колко често прибягват до нея. Избрах анкетния метод за проучване, под формата на въпросник,
съдържащ две основни части – емоции, включваща 7 въпроса със зададени снимки на
емоции и лъжа – включваща 2 затворени въпроса и 4 отворени. Хипотезите са две:
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1. Емоциите презрение и отвращение най-често се грешат и 2. Съществува стигма, че
лъжата е непременно с отрицателен оттенък, докато благородната лъжа е допустима
и извинителна. В изследването се включиха 87 респондента на възраст между 16-50
години.
Общото впечатление при разпознаването на емоции е, че хората не са запознати
с 7-те базови емоции и изпитват затруднение в точното определяне поради богатия
речник, с който разполага българският език. Емоцията радост е единствената, при
която 93% от попълнилите анкетата участници дават правилен отговор. 63% от анкетираните дават правилен отговор на въпроса за тъга. 55% от отговорите за емоцията
изненада са правилни. При останалите емоции респондентите изпитват затруднение
при разпознаването, като най-ясно това е изразено в случая с презрението, където
само 1 човек е дал верен отговор. Резултатите за гняв показват, че 10% от хората определят тази емоция като „сърдене“, което всъщност не е емоция, докато само 12%
разпознават правилната емоция. В случая с отвращението, 61% посочват,че изпитваната емоция е гняв, а 21% дават верен отговор. С получените резултати първата хипотеза се доказва – емоциите презрение и отвращение са най-трудно разпознаваеми и
най-често се грешат. При въпросът за емоцията страх 27% процента посочват като
отговор изненада, а само 6% отговарят правилно.
Изводът от тези резултати е, че най-трудно разпознаваемите емоции са презрение, страх, отвращение и гняв, най-лесно разпознаваема е радостта, следвана от
тъгата и изненадата.

Разпознаваемост на емоции
Радост
Гняв
93%

63%

Тъга

Изненада

Страх

Презрение

Отвращение

55%
21%

12%

6%

1%

Разпознаваемост
Във втората част от изследването акцентирах върху отношението на хората към
лъжата и алтруистичната такава. На въпроса колко често лъжете 51% дават отговор
„понякога“, следвани от 21% за рядко, 18% за почти никога, 7% често, 2% никога и
1% постоянно. 77% от респондентите дават отговор „да“ на въпроса: Употребявате
ли алтруистични лъжи?
Следващите въпроси целяха да изследват стигмата около лъжата като негативно
явление. На въпроса за какво най-често лъжете 24% от отговорите попадат в категория за дребни неща – местоположение, час, работно време, случки и хора, следвани
от 15% за прикриване на личните чувства. На въпросите за лъжата и алтруистичните
лъжи има припокриване на резултатите – най-честият отговор е „необходима, нужна,
наложителна“. Преобладаващият отговор на въпроса „защо лъжете“ е „за да избегна
ситуация”. Резултатите показват, че има процент хора, които не разграничават алтруистичната лъжа от обикновената лъжа; за тях лъжата е лъжа, независимо каква е. Но
преобладава процентът, според който ако лъжата е с добра цел, то това олекотява
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последствията. Необходимо е допълнително проучване, за да се стигне до консенсус
за това защо хората лъжат, но засега този въпрос остава без категоричен отговор.
Тъй като емоциите са съставна част от лъжата и от първостепенно значение при
детекцията, нека обърнем внимание на тяхното наличие при акта на измама. Емоциите не са волеви; човек не избира да чувства дадена емоция, нито кога да настъпи
тя. Изисква се огромно усилие и умение, за да се прикрие дадена емоция. Paul Ekman
определя 7 базови емоции: гняв, тъга, отвращение, презрение, щастие, изненада и
страх. Всяка една от тези емоции има съответстващ лицеизраз, който е универсален и
не зависи от културата и социалната среда на човека. Хората не правят съзнателен избор да чувстват конкретна емоция. Освен че не избират кога да се прояви емоцията,
хората нямат и контрол върху нейните външни проявления. При възбуждане на
чувства, промените са спонтанни и мигновени, без участието на разума и волята. На
представените снимки е илюстрирано универсалното лицеизражение на конкретните
седем емоции.

гняв

отвращение

страх

щастие

презрение

изненада
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тъга
Знаците за измама могат да бъдат мимика, движение на тялото, модулация на
гласа, преглъщане, по-дълбоко или по-плитко дишане, дълги паузи между думите,
грешки на езика, микроизражение или неволен жест.
Лицето е двойствена система. То може да показва истината, но може и да лъже – а
понякога и двете едновременно. Микроизраженията са фациален източник на скрита
информация; дават пълната картина на прикритата емоция, но за по-малко от ¼ от
секундата. Три са основните сигнали, по които може да се разобличи прикриване или
фалшифициране на емоция, а именно – асиметрия, неподходящо време и неподходящо място в потока на речта.
При асиметричните изражения върху двете страни на лицето се наблюдават едни и същи действия, но те са по-ясно изразени върху едната страна. Асиметричните
изражения не бива да се грешат с едностранните, какъвто е изразът на отвращение –
повдигане на единия ъгъл на устната. Едностранните фациални действия не са израз
на емоции, с изключение на случая с отвращението. Те са обикновено емблеми – намигане с едно око, повдигане на една вежда със значение на акцентиране или съмнение. Асиметрията не е сигурно доказателство за измама. Тя се наблюдава и при искрени лицеизражения.
Времевото разположение на фациалните действия включва времетраенето на
лицеизражението, скоростта на неговата поява и скоростта на неговото изчезване.
Искрените емоции имат кратки лицеизражения и възникват спонтанно. Изражение,
което трае от 5 до 10 секунди, вероятно е фалшиво.
Третият сигнал е свързан с организацията между речта, фациалните действия и
движенията на тялото. При искрени емоции наблюдаваме естествено разположение и
съгласуваност във времевия континуум на езика на тялото и лицевите движения, както и промените в гласа. За лъжеца е трудно да постигне подобна координация, затова
неподходящото място в потока на речта е сигурен „теч“ за измамно поведение.
Маската е най-добрият начин да се прикрият емоции. А при обикновения (непатологичния) лъжец зад измамата се крият винаги емоции, чието присъствие може да
бъде наблюдавано чрез изтичане на информация чрез израженията на лицето – тези
изражения, твърди Ekman, са универсални, докато жестовете са специфични за дадена култура. Усмивката е първото лицеизражение, което детето се научава да прави
предумишлено, с цел да се хареса на другите.
Съществуват манипулатори (жестове-адаптори и паразитни жестове) – всички
движения, при които част от тялото глади, масажира, търка, стиска, щипе, чопли,
чеше или по друг начин манипулира друга част на тялото. Всеки човек има любим
манипулатор.
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При детекция на лъжа, базирана върху наблюдението над езика на тялото, е възможно изобличителят да допусне два вида грешки – да повярва на лъжа или да не
повярва на истина. Paul Ekman именува тези опасности като „риск на Брокоу“ и
„грешка на Отело“. При рискът на Брокоу разпитващият и търсещ истината е
повлиян от предубеждения, които пречат на обективната оценка и пропускат да се
вземат под внимание индивидуалните различия между хората. Това замъгляване на
преценката води до погрешни заключения. Грешката на Отело пропуска да отбележи,
че дори искреният човек би могъл да чувства и проявява знаци на емоции, когато е
под стрес или обвинен. Хората, които допускат тази грешка, най-често сами са убедени, че някой ги лъже и търсят доказателства, с които да потвърдят погрешното си
убеждение.
Има множество изследвания, които доказват, че полиграфът не е най-надеждният апарат за валидизиране на истината. Посредством своите експерименти и изследователска работа Paul Ekman разработва Facial Action Coding System – софтуер, който отчита движението на фациалните мускули на субекта. Благодарение на този софтуер, улавянето на течове и сигнали за измамно поведение, въз основа на фациална
дейност, е лесно. Софтуерът намира приложение както в изследователската сфера,
така и в практиката на аниматори и хора, които работят в сферата на комуникациите.
FACS би бил полезен и в обучението на психотерапевти, подпомагайки по-задълбоченото разбиране на човешките емоции. Но не бива да се пропуска опасността от
погрешни изводи. Наличието на микроизражение, което издава прикривана емоция,
само по себе си не е достатъчно доказателство за това, че казваното е лъжа. Липсата
на сигнали също не означава, че се казва истина. За успешно разкриване на лъжата е
необходимо да се имат предвид индивидуалните характеристики, както на субекта,
така и на конкретната ситуация.
Би било погрешно да се заяви, че има изцяло валиден начин за детекция на лъжа. Нито полиграфът, нито софтуерът на Paul Ekman са изцяло надеждна апаратура
за изобличаване на измама. Но големият принос, който Paul Ekman има в сферата на
психологията, се състои в изследванията му върху емоциите и техните лицеизражения, посредством които бихме могли по-добре да разберем човека и неговата емоционалност, както и да изследваме по-нататък и да търсим отговори на въпроси като:
Съществуват ли други универсални микроизражения освен познатите ни 7? Защо хората прикриват емоциите си? И защо хората лъжат?
Литература:
1. Ekman, P. Излъжи ме, ако можеш, Изд. Жануа 98. 2011.
2. Ekman, P. Emotions Revealed, Holt paperback, 2nd edition. 2007.
3. Леви, Л. Лъжата, Изд. Наука и изкуство. 1975.
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РАВНИЩА НА ГНЯВ, АГРЕСИЯ И ЕМПАТИЯ СРЕД
АКТИВНО СПОРТУВАЩИ ЮНОШИ
Ваня Кузманова Аврамова, Стилияна Славчева Пелова
Бургаски свободен университет

LEVELS OF ANGER, AGGRESSION AND EMPATHY AMONGST
ACTIVE ADOLESCENTS ATHLETES
Vanya Kuzmanova Avramova, Stiliyana Slavcheva Pelova
Burgas Free University
Abstract: The article is about the results from a research of 15 active adolescent athletes,
according to their anger, aggressiveness, hostility and the level of empathy. The research is
done in Varna. The results are taken from standardized Bulgarian tests - Questionnaire
Buss Perry, „Empathy“ test.
Key words: anger, aggression, aggressive behavior, empathy, adolescents
Все по-често сме свидетели на ситуации, в които деца и младежи реагират с агресия. Много са примерите на агресивно поведение в училищна среда и извън нея. В
медиите регулярно се публикуват съобщения, показващи нарастване на агресивността сред подрастващите. Тревожен е не толкова количественият ръст на агресивните
действия, колкото опасните тенденции, сочещи снижаване възрастта на извършителите на агресивни действия, засилената жестокост и увеличени прояви на нападения,
несъответстващи на дразнителя. По данни на Уницеф, в световен мащаб около
150 милиона деца в училищна възраст съобщават за насилие от страна на техни
връстници. Психическият тормоз и сбиванията са само две от формите на насилие.
Във века на масовата електронна комуникация, голяма част от живота подрастващи и
младежите се пренася в света на технологиите. Това безспорно има своите положителни страни, но може да превърне и в жестока и опасна реалност.
Пламен Калчев разглежда т.нар. киберагресия (Пл.Калчев, 2012). Киберагресията е опит за нанасяне на вреда чрез съвременните електронни средства за комуникация – интернет и мобилни телефони. Това е една от опасните форми на агресия, защото за нея няма прегради и граници, тя се случва навсякъде и по-всяко време.
По голямата част от научните изследвания и разработените психологически,
социални и педагогически мерки за снижаване на агресията и агресивните прояви
сред подрастващите са насочени към предучилищна, начална училищна и средна
училищна възраст и по-малко внимание се отдела на периода на късен пубертет (16 –
18 г.). Овладяването и трансформирането на агресивното поведение е едно от изпитанията пред тези млади хора, които са на прага на навлизане в живота на възрастните.
Динамиката на агресивното поведение при 16 - 18-годишните е индикатор за
криминално поведение през зрелостта.
Историята на човечеството изобилства с факти и събития, наситени със страдание, насилие и различни форми на агресия. Днес ние си задаваме много въпроси:
Вродена ли е агресивността?, Може ли да бъде овладян онзи механизъм, който зараж132
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да и задвижва агресивното поведение на детето, а по-късно и на юношата? Има ли
начини, методи, средства и подходи, с които да се постигне тази цел? Все още всяка
негативна проява се етикира като „агресия“. По-малко или по-рядко ... се прави разлика между агресия, тормоз и инцидент. Няма и разбиране за това, че агресивното
поведение е част от функционирането на всеки човек и в този смисъл не може да го
победим окончателно, но можем да го намалим и трансформираме в друго, социално
приемливо поведение.
Какво всъщност е агресията?
Румен Стаматов и Борис Минчев (Р. Стаматов, Б. Минчев, 2003) дават следното
определение за агресивност: „агресивност – поведение, насочено към съзнателно
причиняване на вреда или болка с различни средства. Агресивността е свързана с
действието на различни фрустриращи ситуации и със социално научаване.”
Едно от най-популярните определение за агресията е на Барон и се състои в три
ключови елемента: агресия е всяка форма на поведение, насочено към целта да се навреди или нарани друго живо същество, което е мотивирано да избегне такова
отношение. (Л.Андреева, 1998) Авторът подчертава твърдението си за необходимостта да се търси поведението, а не отрицателни чувства като гняв, ярост или мотивижелание да се навреди на другия.
Любен Десев разбира агресията в следната насока – „агресията е нападение,
настъпателно действие, с което се нанася вреда – физическа или психическа – на човек, на хора, на живи същества“ (Л. Десев, 2010). Авторът прави сполучлив опит да
класифицира агресията като социален феномен: психическа (вербална или речева) и
физическа или телесна, пряка или непосредствена (директна) и косвена или опосредствена (индиректна), непровокирана и отмъстителна, емоционално враждебна или
реактивна и инструментална или проактивна, краткосрочна и дългосрочна, открита и
скрита, индивидуална и групова.
Причините за агресията са следните (Р. Стаматов, Б. Минчев, 2003):
 атрибуциране – приписването на враждебност на действията на другите
засилва склонността ни да отговорим с враждебност;
 емоциите, които изпитваме – ако изпитваме гняв- отговаряме враждебно, ако
изпитваме страх- ще сме склонни да се оттеглим от ситуацията;
 качеството на самоконтрола – колкото е по-силен самоконтролът ни, толкова
повече ще издържим на фрустрациите;
 чувствителност към ценностите – когато загубим нашите ценности, ние
засилваме нашата агресивност;
 внушения на средата – ако има предмети, свързани с агресивност, в ситуации
на фрусртираност могат да ни подтикнат към агресивност.
За формирането на агресивни форми на поведение силно влияние оказва емоцията гняв. Гневът е силна отрицателна емоция, която се проявява чрез внезапни
неконтролируеми понякога, двигателни, експресивни, жестови и вербални изблици.
Гневът и проявата му са свързани със стадиите на социалното и нравственото развитие и формирането на много черти на неговата морално-волева и емоционална сфера.
Такива черти като упоритост, настойчивост, импулсивност, подозрителност, мнителност, недоверчивост и т.н. корелират с повишена гневливост и вероятност от агресивност като реакция (Н.Бояджиева, П.Митева, 2008).
Какви мерки се вземат срещу агресията и агресивното поведение на подрастващите в детска и юношеска възраст? Министерството на образованието и науката,
съвместно с МТСП, АСП, ДАЗД, УНИЦЕФ – България и неправителствени организации, разработи и прие „Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в сис133
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темата на предучилищното и училищно образование”, който съдържа конкретни препоръки и практически приложения.
Като превенция на агресията сред подрастващите все повече детски психолози съветват децата и юношите да прекарват повече време в спортните зали. Спортът
помага за справяне с агресията, с намаляване на агресивното поведение, тъй като в
спорта децата изразходват енергия. Освен това там се възпитават на дисциплина, на
приятелство, на толерантност.
В теоретичен и практически аспект се наблюдава пряка връзка/зависимост
между агресивното поведение и емпатията. Емпатията се свързва с генетични, физиологични и функционални процеси (Д.Голман, 2011). За да се разберат чуждите емоционални състояния, Аз-ът трябва да разграничи за себе си собствените си преживявания от тези на другия, да ги различава от тях и да разбира, че другият е различен от
него (Р.Стаматов, 2000). Двете основни перспективи, през които се изследва емпатията са когнивната и емоционалната. Когнитивна традиция в разбирането на емпатията
(Б.Минчев, 2000). разглежда емпатията като когнитивна способност, осъзнаване на
вътрешния свят на другия, неговите мисли и чувства. Емоционалната перспектива за
развитието на емпатията (Р.Стаматов, 2000), се основава на разбирането на емпатията
като споделена емоция между Аз-а и другия. Тази способност включва преживяване
на чувствата, изпитвани от другия (Р.Стаматов, 2001).
Цел: Цел на настоящото изследване е да проверим дали активната двигателна
дейност в спорта ще повлияят положително на равнището на гняв и агресия при
активно спортуващи юноши от 16 до 18 год., както и какви са нивата на емпатия при
тези млади хора.
Задачи:
1. Да се проучи и анализира достъпна информация и специализирана литература по избраната тема. Да се подбере подходящ инструментариум за провеждане на
изследване.
2. Да се разработи дизайн и се проведе самото емпирично изследване.
3. Да се обработят и анализират резултатите.
4. Да се изведат обобщения и изводи.
Предмет на изследване: Предмет на настоящото изследване са равнищата на
гняв, агресия, враждебност и емпатия при юноши на 16 – 18 год. активно занимаващи
се със спорт.
Обект на изследване: Обект на изследване са 15 активни спортисти на възраст
от 16 до 18 г. от гр. Варна.
Хипотези:
1. Допуска се, че равнищата на гняв, агресия при подбраната изследователска
група спортисти са по-ниски от средните стандартни показатели.
2. Допуска се, че равнището на емпатия при активно спортуващите юноши са в
норма, спрямо нормалните стойности за тази възраст.
Организация на изследването:
Първи етап: Подготовка на изследването.
Направи се кратък обзор на литературни източници, разработи се работна концепция, уточниха се обект, предмет, цели, задачи, хипотеза, методи на изследването.
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Подбра се извадката от изследвания контингент / респонденти – общо 15 лица на
възраст 16 -18 год., активно занимаващи се със спорт.
Втори етап: Провеждане на изследването.
Достъпът до събирането на данните се осъществи след изрично, лично съгласие
на всеки от участниците, както и на техните родители, като по този начин е спазен
принципа за доброволно участие.
Трети етап: Обработка на данни и анализ на резултатите.
Проведе се обработка и анализ на получените данни с цел извеждане на закономерности и обобщения.
Инструментариум:
1. Въпросник на Бъс-Пери (Buus & Perri), вариант за съответната възраст
(Рандев, П. Наръчник за емоционална интелигентност за 8-12 клас, изд. ЕталонПлюс
2016).
2. Тест „Емпатия” (Радев, Н.,С. Будева. Социални умения. Фабер, 2011).
Анализ на получените резултати
Таблица 1. Разпределение на участниците в изследването по признак възраст
16 год. – IX клас
8
53,33 %

17 год. – X клас
4
26,67 %

18 год. – XI клас
3
20,00%

Данните от Таблица 1. показват обективното разпределение на участниците в
изследването по признаците възраст и брой респонденти. Става ясно, че най-голям
брой са лицата на 16 г., следвани от 17 г. и най-малък брой са респондентите на 18 г.
Тези процентни разпределения не са статистически значими, а само показват възрастовите граници на участниците в изследването. Тук по-скоро се има предвид съвкупнота възраст от 16-18 г., отнесена към юношеството.
Диаграма 1. Разпределение на участниците в изследването по признак възраст в %

Разпределение по признак възраст
16 год.

17 год.

18 год.

20,00%

53,33%

26,67%
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Резултати от Въпросник на Бъс–Пери
Таблица 2. Резултати от изследване с Въпросник на Бъс–Пери
(приложените данни са от нормативна извадка на Бъс–Пери, 1 253 д.,
версия AQ – 29).
№

ИзследFag
вано лице Физическа
агресивност

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А 10
А 11
А 12
А 13
А 14
А 15

Средна норма/
мъже*
Стандартно
отклонение*

VAg
Вербална
агресивност

Ang
Гняв

Hos
Враждеб
ност

32
24
21
24
25
24
26
21
28
23
16
25
25
28
25

18
12
14
11
20
17
16
17
12
19
14
17
19
14
11

18
14
15
15
29
23
17
18
14
18
24
25
22
22
15

24
17
17
28
28
20
19
31
21
28
26
21
18
29
19

GA
Обща
агресивност
86
69
67
79
106
79
78
83
77
90
80
85
84
97
76

24,3

15,2

17,0

21,3

77,8

7,7

3,9

5,6

5,5

16,5

Диаграма 2. Физическа агресивност при 16 -18 годишни активно спортуващи
юноши, съпоставени с нормата за този показател и стандартните отклонения.
Физическа агресивност "FAg"
Fag ‐ Физ. агресивност

35

Станд. Откл. (‐)

Норма

Станд.откл. (+)

32

30

24

25

21

24

25

24

28

26

25

23

21

20

25

28

25

32
24,3

16
16,6

15
10
5
0
А1

А2

А3

А4

А5

А6

А7

А8

А9

Изследвани лица
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Получените резултати при изследването на 16 – 18 годишните юноши показва,
че нивата на физическа агресивност на всички респонденти са в границите на стандартното отклонение от нормата за този показател. Само при едно от изследваните
лица – А1, стойността е в горна гранична стойност.
Диаграма 3. Вербална агресивност, съпоставени с нормата за този показател
и стандартните отклонения

Вербална агресия "VAg"
VAg
Вербална агресивност

Станд. Откл. (‐)

Норма

Станд. Откл. (+)

25
20
18

20

19
17

16

17

14

15

12

19

17
14

19,1
14

12

11

15,2

11

11,3

10
5
0
А1

А2

А3

А4

А5

А6

А7

А8

А9

А 10 А 11 А 12 А 13 А 14 А 15

Изследвани лица

От анализа на получените данни се вижда, че при изследваните юноши равнищата на вербална агресия в по-голямата част са в норма или в рамките на допустимите отклонения за този показател. Изключение правят три случая – А 5, при който резултата е по-висок от стандартната горна граница на отклонението и А 10 и А 13, при
които сме отчели гранични стойности за този вид агресивност.
Диаграма 4. Равнища на гняв съпоставени с нормата за този показател
и стандартните отклонения

Гняв "Ang"

35

Ang Гняв
29

30

15

24

23

25
20

Станд. Откл. (‐)

18
14 15 15

25
22 22

22,6

18

17 18
14

15

17,0
11,4

10
5
0
А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 А 6 А 7 А 8 А 9 А 10 А 11 А 12 А 13 А 14 А 15
Изследвани лица
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От данните получени при изследването се вижда, че при по-голямата част от
юношите – около 73%, нивата за показател „Гняв” са в рамките на нормалните стойности за възраст и пол. Завишени стойности показват 23% от изследваните лица, като
най-голямо отклонение е отчетено при лицето А 5 (отчетена стойност 29, при горна
граница на стандартно отклонение 22,6).
Диаграма 6. Обща агресивност, съпоставена с нормата за този показател и
стандартните отклонения

120
100
80

86
69

Обща агресивност
GA ‐ Обща агресивност
106
90
79
79 78 83 77
67

Станд. Откл. (‐)
97
80

85

84

76

60

94,3
77,8
61,3

40
20
0
А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 А 6 А 7 А 8 А 9 А 10 А 11 А 12 А 13 А 14 А 15
Изследвани лица

Получените резултати от изследването на общата агресивност при активно
спортуващите момчета на възраст 16 – 18 год. показват обща агресивност в рамките
на стандартното отклонение от нормата. При двама от изследваните юноши са отчетени завишени резултати, като най-високо отклонение на стойността по този показател е дава юношата А 5.
Показател „Емпатия“
Таблица 3. Равнище на емпатия

Диаграма 7. Равнище на емпатия
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Анализът на получените данни показва следното:
- Много високи нива на емпатийност – силно, до болезнено съпреживяване, са
отчетени при пет случая – 33, 33% от изследваната група – А 2, А 6, А 10, А
11 и А 15.
- Високи нива на емпатия, т.е. висока чувствителност към проблемите на
другите, показват шест (40%) от участниците в изследването.
- Нормални стойности на равнището на емпатия са отчетени при четерима от
изследваните юноши или 26.67% от цялата група.
На база анализът на резултатите от проведеното изследване можем да направим
следните изводи:
1. Частично се доказа хипотезата, че равнищата на гнева и агресия при изследваните лица са по-ниски от нормата за тези скали във Въпросника на Бъс-Пери,
AQ-29. Около 40% от изследваната група показа стойности по показател Обща агресивност около горната допустима граница, като при двама от юношите са отчетени
стойности по-високи от стандартното отклонение. Отчетените стойности по показател Гняв на повече от 60% от юношите са над нормата, но в рамките на допустимото
отклонение. Четири от изследваните юноши – 23% от цялата група над стандартното
отклонение на горната допустима граница.
2. Направеното изследване доказа предположението, че нивата на емпатия при
активно спортуващите юноши е по-висока от нормата за тази възраст.
Представеното изследване не претендира за представителност, но ясно показва,
че спорта в юношеска възраст може успешно да повлияе върху положителното
отношение на младите хора един към друг и към заобикалящата ги среда, да ги направи по-толерантни и съпричастни към чувствата, емоциите и преживяванията на
хората около тях.
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ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ ОКОЛО ЕДНО УБИЙСТВО
Ейля Еролова Бехатова
Бургаски свободен университет

FAKE NEWS ABOUT A MURDER
Eylya Erolova Behatova
Burgas Free University
Abstract: The paper focuses on issues related to information and communication in the 21st
century. „Fake news” is a global phenomenon that is weakening the trust in the media. The
term „fake news” is used to refer to articles and stories that contain false or misleading
information whose main purpose is manipulation. Viktoria Marinova’s tragic story comes
to prove that „fake news” is not just in social media any more but is part of traditional
media too. The present paper looks at what people think about this phenomenon and where
it has greater influence – in traditional media, in social media or in both.
Key words: fake news, Viktoria Marinova, murder, media, manipulation
Фалшивите новини са новина номер едно в ерата на информационното пренасищане. Фалшивите и истинските новини участват по един и същ начин в комуникация
процес. И при двата типа новини основната цел е достигане до по-широка аудитория.
Но за съжаление технологичните възможности променят динамиката на „новинарската стойност”.
Но какво всъщност представлява феноменът „фалшиви новини” и каква е тяхната цел? Фалшивите новини са измама или преднамерено разпространение на дезинформация (невярна информация) чрез традиционните медии (печатни и електронни)
или чрез интернет базирани социални медии. Основната цел на този метод е манипулиране на аудитората. Фалшивата новина носи страх, мистификации и най-вече сензация. Създаването, разпространяването и влиянието й има различна сила и ефект,
които често зависят от темата, с която са свързани. Макар и основният замисъл на подобен тип новини да е икономически или политически, не е изключено и използването им за популяризиране на личности. Освен чрез текст, фалшивите новини могат да
бъдат разпространявани чрез снимки, изображения, аудио и видеофайлове, подлежащи на компютърна обработка.
Основният проблем с фалшивите новини са последствията, които носят и които
най-често са негативни. По влияние и размер можем да разделим фалшивите новини
на няколко вида: такива, които се раждат и умират в интернет, такива, които получават отзвук в традиционните медии и такива, които предизвикват обществени или
политически конфликти (Вълчанов, 2013).
Историите и по-конкретно новините, които са скалъпени предизвикват повече
коментари, споделяния, реакции от водещите новинари на престижни медии. Дезинформацията се разпостранява като истинска информация. Пост-истината и сензацията засилват разпространението на фалшивите новини.
През 2017 година проф. д-р Зига Тюрк провежда изследване, което има за цел да
покаже вече съществуващата дезинформираност в медиите и каква е превенецията от
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него. Но още по-важният извод е мнението на обществото за вече нашумелия феномен „фалшиви новини”. В конкретния труд става ясно, че аудиторията силно се влияе
от сензационните новини. Проф. д-р Зига Тюрк открива, че 10% от читателите на топ
новини се информират чрез социалните медии. А 40% от читателите на „фалшивите
новини” се информират конкретно от социалните медии.
Това проучване анализира не само медиите, но и новинарската стойност на информацията, която се предлага на аудиторията. Най-важното откритие в проучването
е, че дезинформацията и фалшивите новини имат различен отзвук в страните. Примерно в САЩ отношението „реални” и „фалшиви” новини са 1:1, а в Европа е 6:1.
Което може да ни наведе до мисълта, че социалните медии стават все по-значими източници на информация за американците. Американската аудитория се влия не толкова от новинарската стойност на новината, а най-вече от нейната сензация, споделяне и коментар сред обществото играе много важна роля в изграждането на американското обществено мнение. (Тюрк, 2017)

Фиг. 1. Графика на трафика на информация, аудиторията
и тяхната нужда от информираност
Ярък пример за съществуващия „хаус” в медийното пространство е разпространението на новината за смъртта на журналистката и телевизионна водеща от Русе
Виктория Маринова (Уикипедия, 2019) и последствията от него. Нейната нелепа кончина беше представена в медийното пространство като вид сензация и стана причина
за създаването на излишно обществено напрежение както в град Русе, така и в цялата
страна.
Жестокото убийство получи силен отзвук както в българските медии, така и в
чуждестранните. Досега, шест месеца след случилото се, в медийното пространство
все още се спекулира за причините, довели до нейната смърт. Но в този медиен хаос
все още се открояват две главни причини. Първата причина според някои е работата
и като журналист, а по-конкретно телевизионното предаване „Детектор“ в русенска
телевизия, на което тя беше водеща. Предаването е със социална тематика. Най-голям интерес към предаването се получи от последния епизод, където журналисти разследваха аферата „#ДжиПиГейт“. В конкретния случай става въпрос за компанията
„Джи Пи Груп“, която усвоява европари по различни европроекти, а в действителност тези проекти не са реализирани. От репортажа става ясно и друго, че конкретната компания има контакти с различни български политици. Този излъчен епизод доведе до спекулациите, че това може да бъде главен мотив за смъртта на Маринова.
Втората причина, върху която наблягаха медиите е, че тя е станала „случайна
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жертва“ на психично болен от клиниката, която се намира в близост до местопрестъплението.
Интересното в случая е, че фактите останаха на заден план, а в традиционните
медии и социалните мрежи всевъзможни анализатори, журналисти и лидери на
обществено мнение заключиха компетентно какво се случва, без значение в коя посока е мнението им. При това защитниците и на двете позиции прибегнаха до манипулация. Едните категорично изключиха версията, че Маринова е била убита заради
журналистическата си работа, като за целта спестиха информацията за последното й
предаване. Така моментално се появи теорията, че убийството е дело на “циганин”
или бежанец. Другите пък преувеличиха биографията й до краен предел, обявявайки
я за разследващ журналист – твърдение, което няма нищо общо с фактологията, с
която разполагаме до момента.
Да погледнем реално на нещата – истината е, че българските журналисти не успяха да обяснят както на западните си колеги така и на българското общество, че само ден след убийството на Маринова е доста рано да се прави връзка между този конкретен случай и случващото се обществено недоволство в страната поради политически действия. Друг важен момент, с който не се справиха журналистите в България
е да докажат, че българското медийно състояние не е чак толкова „окаяно”, както понякога изглежда отстрани.
Но дали така мисли и българското общество? Според проучването, което направих през март месец тази година аудиторията е изключително добре информирана за
проблемите на българското медийно пространство и може разпознае различни техники на манипулация от страна на медиите. Другата цел на изследвате беше да се запозная от отблизо с мнението на хората по „случая Виктория Маринова“. Проучването е
под формата на анкета, която беше разпространена онлайн. Броят на респондентите е
50 души, които живеят в Русе, Бургас и София. Мнозинството от анкетирани попадат
във възрастовата група от 18 до 35 години. Анкетата съдържа 14 въпроса от затворен
тип – респондентите можеха да избират един отговор.
Въпреки че, случаят не е актуален, според респондентите бяха запознати с него
и начина му на разпространение в медийното пространство. Той все още има обществен отзвук, дори след залавянето и официалното повдигане на обвинения срещу
убиеца й. Друг важен момент от моето изследване беше да установя – дали изводите
от проучването на проф. Тюрк отговарят за българските медии? Дали нашето съотношение „реална” и „фалшива” новина е по-близка до Европа или САЩ?
Истината е, че не може да съм категорична в толкова малка извадка, но едно
става ясно следното:
 Спроред респондентите „фалшивите новини” са наистинина наболял проблем в българските медии, без значение дали са традиционни или социални
медии.
 100% от анкетираните могат да дадат дефиниция на феномена „фалшиви
новини”, а 70% от тях биха могли да ги разпознаят в медиите.
 30% от респондентите, смятат че „фалшиви новини“ се откриват във всички
видове медии – традиционни и социални.
 Друг много важен момент е че 100% от респондентите са информирани за
убийството на Виктория Маринова.
 45% категорично отговориха „Да” на въпроса: „Мислите ли, че в медиите се
спекулира с тази трагедия?”
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Фиг. 2. Графика отговор на респондентите от анкета проведена на 19/03/2019
Респондентите разбират сериозността на проблема, че съществува критична уязвимост в българската медийна система. Както се доказва от техните отговори. Но повечето хора не разбират как реално работи информационния цикъл в наши дни.
Мнозина нямат никаква представа до каква степен цялостния мироглед е повлиян от
начина, по който новините се генерират както в традиционните, така и в социалните
медии.
Анкетираните са запознати със „случаят Виктория Маринова“ и осъзнават силата на медиите. Никъде в медийното пространство нямаше статия или репортаж с конкретни факти по случая. Не се търсеше извършител на жестокото деяние, а просто
сензация, популяризиране на медиите чрез различни манипулативни похвати, но найвече рейтинг. Българската медийна борба за власт не успя да помогне на нашите журналисти да защитят честта и вярата в българските медии, не само пред българското
общество, но и пред своите западни колеги.
След като заловиха извършителя медиите не останаха спокойни. Търсейки отговори на ненужни въпроси, свързани с живота на убиеца преди да извърши убийството, те създадоха излишно етническо напрежение между българи и роми, което ескалира главно в град Русе и получи отзвук в цялата страната.

Кадри от репортажи на тема: „Напрежение в Русе“ – октомври 2018 година
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Истинските факти по случая, които бяха бегло споменати, а са важни:
 Тялото е намерено на 06/10/2018 (събота) в 14:18 h. на кея в град Русе.
 Смъртта е настъпила вследствие на „удари по главата“.
 Жертвата е журналист към местна телевизия.
 Много бързо новината влиза в световния информационен обмен.
 Престъплението е извършено от мъж от ромски произход.
 Убиецът е заловен в Германия.
А всичко друго, което се разпространи в медиите бяха просто едни спекулации,
за да се създаде една сензация – един фурор, който да популяризира не скръбната
вест, а дадената медия да стане още по-известна.
Свободата на медиите играе важна роля в обществения живот на една държава.
Ние живеем в ерата на технологиите, може да се каже, че всичко се променя за части
от секундата. Информираността вече е на един „клик“ разстояние, но оттук идва и
един от значимите проблеми, който създава недоверие към медиите, а именно феноменът „фалшиви новини“. Те пораждат недоверие и дезинформираност у аудиторията, което води до недоволство в обществото. Най-често недоволството се проявява
като излишно напрежение, което може да доведе до физическа саморазправа зависимост от представената новина или информация от медиите.
Въпреки че, медиите са „четвъртата власт“ в една държава, така и те се подчиняват на някой намиращ се по-горе в йерархията. И „случаят Виктория Маринова“ е
просто една капка в морето в борбата за медийна власт. Разпространението на факти
и достоверността на новината е изместено от сензацията и слуховете. Новинарската
стойност на информацията почва да губи своята тежест с навлизането на технологиите и създава недоверие към медиите и най-вече в работата на журналистите.
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4. Цветков, Р. (2018, октомври 11). Напрежение в ромската махала в град Русе, from
btv.bg:
https://btvnovinite.bg/bulgaria/naprezhenie-v-romskata-mahala-v-ruse.html
5. екип на БНТ (2018, октомври 11). Напрежение в ромската махала в Русе след
жестокото убийство на Виктория (актуализирана), from bnt.bg:
http://news.bnt.bg/bg/a/naprezhenie-v-romskata-makhala-v-ruse-sled-zhestokotoubiystvo-na-viktoriya
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ДЕТСКИЯТ СТРАХ ОТ МЕДИЦИНСКИ МАНИПУЛАЦИИ
Яна Зербулова
Бургаски свободен университет

THE CHILDREN'S FEAR OF MEDICAL MANIPULATIONS
Yana Zerbulova
Burgas Free University
Анотация: Статията представя резултатите от изследването на 51 деца на
възраст от 4 до 12 г., на които е поставена задача да нарисуват рисунка , с която
да покажат какво се случва в кабинета на лекаря и анализ на съпровождащото
рисунката интервю. Целта на изследването е да идентифицира възможности за
редуциране на детските страхове свързани с медицински манипулации.
Ключови думи: медицински манипулации, страх, тревога, деца.
Abstract: The article presents the results of a research performed on 51 children aged 4 12 years old. They have been assigned the task of painting a picture to show what happens
in a doctor's office, as well the analysis of the interview they had while painting. The
purpose of the research is to reduce children's fears about medical manipulations.
Key words: medical manipulations, fear, anxiety, childrens.
Темата за детските страхове пред кабинета на лекаря е много актуална. Тя е
свързана с повишената заболеваемост на децата и честото им посещение на педиатър
или друг специалист.
Мотивът ми за избор на тази тема е от една страна част от работата ми по
практическа задача от курса по „Медицинска психология”, насочена към деца от 4
до12 г., на които е поставена задача да нарисуват рисунка, с която да покажат какво
се случва в кабинета на лекаря. От друга страна, това са личните ми наблюдения, че
пред кабинета на лекаря, голяма част от децата са неспокойни, уплашени, страхуват
се от предстоящото посещение, дори някои от тях, плачейки се вкопчват в родителя и
отказват да прекрачат прага на кабинета.
За целите на изследването съм използвала инструментариум, който включва:
1. Рисунка по зададена тема и инструкцията към нея – „Нарисувай картина, с
която да покажеш какво се случва в кабинета на лекаря. Можеш да нарисуваш, как
лекарят лекува някое дете или възрастен, можеш да нарисуваш неговия кабинет или
някои от инструментите, които си виждал.”
2. Съпровождащо рисунката интервю, което съдържа следните въпроси:
а) Какво нарисува?
б) Ти нарисуван ли си на рисунката?
в) Страхуваш ли се, когато трябва да посетиш лекар?
г) Какво мислиш, когато влезеш в неговия кабинет?
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Изследването бе проведено с 51 деца на възраст от 4 до 12 г., разпределени в
три възрастови групи (Таблица 1)
а) Предучилищна възраст /4г., 5г., 6г./ – общо 16 деца (9 момчета и 7 момичета)
б) Начална училищна възраст /7г., 8г., 9г./ – общо 19 деца (8 момчета и 11 момичета)
в) Предюношество /10г., 11г., 12г./ – общо 16 деца (6 момчета и 10 момичета)
Таблица 1
Възрастови групи

Момчета

Момичета

Общо деца

Предучилищна възраст /4г., 5г., 6г./

9

7

16

Начална училищна възраст /7г., 8г., 9г./

8

11

19

Предюношество /10г., 11г., 12г./

6

10

16

Отговорите на децата, на първи въпрос от съпровождащото интервю / Какво
нарисува? / съм разпределила в 5 сюжетни групи и обобщила по възраст.
Таблица 2
Сюжет

Предучилищна
възраст
/4г.,5г.,6г./

Начална училищна възраст
/7г.,8г.,9г./

Предюношество
/10г.,11г.,12г./

Чакане пред кабинета

2

-

-

Манипулации /преглед

3

3

4

Липса на сюжет /само
инструменти

3

5

6

Фигура на лекар

4

6

3

Фигура на детето като
пациент или пациент

5

2

3

Отговорите на трети въпрос от съпровождащото интервю / Страхуваш ли се,
когата трябва да посетиш лекар? / съм обобщила:
a) по проценти за всички интервюирани деца (таблица 3)
Най-голям брой деца (45%) – са отговорили „ДА”, като отговорите звучат по
следния начин :
 „Само когато ще ми слагат инжекция.”
 „Да, защото ще ми бъркат в гърлото.”
 „Да, има големи инжекции.”
 „Много ме е страх!”
 „Да , защото може да ми каже ,че съм болна и трябва да ми бие инжекция.”
 „Страх ме е, че ще ме боли.”
 „Притеснявам се, че може да ме оставят в болницата.”
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Таблица 3

25
20
15
10
5
0
"ДА"

"НЕ"

"ПОНЯКОГА"

б) по пол за всички интервюирани деца
Таблица 4
Пол

“Да”

“Не”

“Понякога”

Момичета

14

6

7

Момчета

9

10

5

Извод:
Момичетата се страхуват повече, когато трябва да посетят лекар.
Отговорите на децата, на четвърти въпрос от съпровождащото интервю /Какво
си мислиш,когато влезеш в неговия кабинет?/ съм разпределила в 6 сюжетни групи и
обобщила по възраст.
Таблица 5
Сюжет

Предучилищна
възраст
/4г.,5г., 6г./

Начална
училищна
възраст
/7г.,8г.,9г./

Предюношество
/10г., 11г., 12г./

Ще ме излекува

2

2

2

Ще ми сложи инжекция/
Манипулация

5

9

4

Ще ми изпише
лекарства

1

1

1

Ще ме боли

3

-

-

Ще ме прегледа

2

3

8

Нищо/ Незнам

4

4

-
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След като обобщих и анализирах резултатите от изследването, главният извод,
до който достигнах е преживяването на страх при децата.
В частност, това бяха :
 Страх от медицински манипулации
 Страх от болката
 Страх от постъпване в болница – хоспитализация
На база направените изводи, предлагам една идея за продукт – карти за редуциране на страха. Нарекла съм ги с работното заглавие „Приятели на страха”, като главната им роля е да редуцират детската тревогата и страх от медицински манипулации.
Картите са подходящи също за проекция на детския страх, както и за отработване на
страха във вид на приказка или игра, като по този начин на неприятните манипулации се придава положителен смисъл.
Всеки родител, бавачка, близък приятел, учител или медицинско лице, което си
служи с картите може да създаде свой собствен контекст според: своите намерения,
представи, темперамент, интереси на детето, предпочитани сюжетни линии. Всеки
път историята, приказката или играта, която измислят чрез картите може да бъде различна от предходната, в зависимост от моментното състояние както на детето,така и
на възрастния или в зависимост какво точно искат да проиграят. Могат също така да
се използват няколко или всички карти за отработване на страха, като се измисли
серия от последователни действия за игра или за създаване на приказка от комбинацията на повече карти.
Това са някои от картите, в начален етап на обработка.
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СБЛЪСЪКЪТ НА ПОКОЛЕНИЯТА ИЛИ КАК ЗАЛЯЗВА
КЛАСИЧЕСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ
Симеон Стайков
Бургаски свободен университет

THE CLASH OF THE GENERATIONS OR THE DAWN OF THE
CLASSIC TELEVISION
Simeon Staykov
Burgas Free University
Резюме: С настоящата статия се стремя да направя анализ на тенденциите в развитието на съвременните медии. Целта на анализа е да покажа посоката, в която
се движи медийният пазар, интереса на публиките и как експанзията на социалните мрежи и интернет влияе на монопола на телевизията в модерното обществено
пространство. За целта използвам данни от социологически проучвания, проведени в
периода 2017 – 2018г. в ЕС и САЩ.
Ключови думи: сблъсък на поколенията, медийни перспективи, доверие в медиите,
социални мрежи, онлайн медии
Abstract: With the current article I strive to conduct an analysis of the modern media
development tendencies. The aim of the analysis is to underline the direction the media
market is headed, the interest of the public and the way the expansion of the social
networks and internet influences the monopoly of the television in the modern society. To
achieve this I’m using surveys conducted in the US and EU for the period from 2017 till
2018.
Key words: clash of the generations, media perspectives, trust in media, social networks,
online media

„Дяволът ще влезе в една кутия и рогата му ще бъдат на керемидите.”
св. Козма Етолийски (1714-1779 г.)
Телевизията е безспорният медиен хегемон на нашето време. Или по-скоро
беше. През 2017 г., за пръв път в историята, парите за реклама, давани на дигиталните и интернет медии, са надхвърлили тези, давани за реклама на класическите телевизии. Според проучване на IPG Mediabrands, една от водещите компании за маркетингови изследвания, от 209 милиарда долара, дадени за реклама в целия свят през 2017 г.,
42% са отишли за реклама в електронни портали и социални медии, срещу 35% за
класически телевизионни реклами. Още по-показателен е растежът на отделяните
средства на годишна база – 13% за интернет медиите срещу едва 2,5% за телевизиите.
Но каква информация ни носят тези данни? Тъй като парите на рекламодателите
вървят след зрителския интерес, логично е да се допусне, че акулите в бранша са
установили как все повече хора отделят по-голяма част от времето си за своите
телефони и компютри, отколкото пред телевизора.
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Респективно рекламите, интегрирани в различни интернет портали, социални
мрежи, търсачки и сайтове за видеосподеляне, имат потенциала да достигнат до
повече клиенти.
Според проучване на www.statista.com, проведено с граждани на САЩ през 2рата четвърт на 2018г., се вижда как времето, отделяно за гледане на телевизия, спада
все повече при смяната на поколения, за сметка на времето, отделяно в интернет.
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Колко минути на ден отделят различните възрастови групи на отделните медии
Простичко казано – нашите родителите отделят по-малка част от времето си за
телевизора, отколкото техните родители, а ние отделяме още по-малко. Всичко това
показва едно – дните на телевизионния монопол са на привършване.
Дотук със следствието. А каква може да е причината за тази смяна на нагласите
на негово величество зрителя? Защо хората предпочетоха вместо 65- инчовия ултраейч-ди огънат панорамен телевизор с долби-диджитал звукова система и 7+1 аудио,
да трият по 4- инчовия екран на телефона си дори когато са в къщи на дивана?
Вероятно става въпрос за смяна на поколенията.
Навярно на всеки, роден след 70-те години на 20-ти век, неколкократно се е
налагало да оказва помощ на родители, колеги или други познати от по-старата генерация при сблъсъка им с дигиталния свят. Вероятно има някакво психологическо
обяснение на факта, че авиационен инженер с 40 години стаж изпада в ступор при
блокиране на интернет браузъра, или че професор изпитва трудности, когато някой за
пореден път обнови месинджъра в телефона му и копчетата вече не са си на мястото.
Това, което е важно в случая, е, че хората от следвоенното поколение (тъй нар.
Бейби-бумъри) и дори от поколението след тях (поколение Х – родени около и преди
70-те) се чувстват не на място в интернет средата. За това не е чудно, че тези хора
предпочитат комфорта на познатата, ниско-технологична и слабо променяема информационна среда, пред дивата анархия и непонятността на интернет. Технологичната
бариера помага на класическите медии да задържат по-старите генерации.
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От другата страна стои новото поколение – поколението на интернет и цифровите технологии. Поколението, което търка с пръстче по екрана на телевизора и се
чуди защо картинките не се сменят. Поколението, на което 200 канала на кабелната
телевизия са му малко, и „няма нищо за гледане“. Поколението, което по инерция се
опитва да скалира шрифта на печатната книга и търси секцията за коментари на хартиения вестник на дядо. Това поколение трудно приема да е пасивен наблюдател
пред телевизионния екран. То не иска да се съобразява с програмната схема на регионалните и националните телевизии, след като може да си я направи самό. В ерата на
YouTube, Facebook и Google всичко е възможно, както го пожелаеш. Телевизията, радиото и пресата със своята конвенционалност са сковани в леда на старото време.
Доколко, обаче, ползвайки новите медии, им се доверяваме като достоверен източник на информация?

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Без мнение
По‐скоро не вярвам
По‐скоро вярвам

Потребителско доверие при различните медии
При проучването, проведено в рамките на Европейския съюз през 2017 г., е видно, че телевизията и радиото все още се ползват от най-голямо доверие сред повечето
европейци. И тук идва парадоксът – не вярваме особено на информацията в интернет
пространството, но прекарваме все повече време там. Изглежда, че за ползвателите
на мобилните устройства развлекателността, лесната достъпност и възможността за
индивидуализация на информационния поток е приоритет пред достоверността на
информацията. Филтрираните според интересите ни новини в социалните мрежи,
лесното намиране на съмишленици и възможността да си изкажем мнението в публичното пространство, независимо колко неграмотно, некомпетентно или дори вулгарно може да бъде то, взимат превес над подреденото от редактор съдържание.
Предпочитаме да поемем риска да ни заблудят, заради удобството на новината в
джоба ни.
А може би има резон във всичко това. Възможно е потребителите да са решили,
че медиите, злоупотребявайки с монополното си положение, са започнали да манипулират аудиториите си и това да е причината да се търсят алтернативи. Разбира се, в
многообразието на мнения в медиите и информационните потоци няма как винаги
всичко да бъде лъжа. Медийното пространство в световен мащаб е твърде разнообразно и диверсифицирано, за да позволи една хипотетична, обща, фалшива реалност.
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Тоталната лъжа, както и тоталната истина, са, ако не абсолютно невъзможни, то поне
толкова трудно постижими в съвременния свят, че можем спокойно да ги отхвърлим.
Истини и лъжи се сблъскват, идеологии се преплитат, митове и легенди се противопоставят на отдавна доказани научни факти и за човек става все по-трудно да вземе
правилният ориентир. Но как би могъл всеки един от нас да се научи да различава
зърното от плявата в медийното пространство? Как да успяваме да си подбираме достатъчно добре информацията, без сляпо предоверяване, но и без да губим твърде
много време и енергия в проверяване на всеки, дори и най-незначителен факт? В
днешно време вече се говори за медийна грамотност. А именно – способността ни,
като аудитория, да подлагаме поднесената ни информация на критичен анализ и да
търсим логически несъответствия. Част от този анализ включва и изграждането у
всеки един от нас на своеобразна рейтингова система на източниците ни на информация, на принципа „който веднъж се е опитал да ме излъже, вероятно пак ще се опита“. Така, изолирайки се от по-несигурните информационни доставчици, както и изграждайки навика да сравняваме различни гледни точки и да поставяме получените
данни в ситуационен контекст, бихме имали по-голям шанс да бъдем медийно грамотни, респективно да бъдем по-слабо заблуждавани и манипулирани.
Независимо дали ни харесва, или не, технологичният прогрес е факт. Но той,
освен че отваря вратите пред нови играчи в информационното пространство, също
така дава много възможности на старите и утвърдени такива. Класическите медии,
оказали се под натиска на новите технологии, са започнали да се адаптират към новата среда. Почти няма уважаван вестник, който да не поддържа новинарски сайт. Повечето радиостанции са достъпни през интернет. Телевизиите предлагат онлайн найгледаните си предавания. Чрез социалните мрежи дигитализираните предавания на
старите медии намират начин да достигнат до нови аудитории. Ситуацията е изключително динамична и само бъдещето ще покаже дали телевизията, радиото и пресата
ще оцелеят в сегашния си вид, или ще се преобразуват и ще станат само част от океана на цифровото съдържание.
Едно, обаче, е сигурно – дяволът излезе от кутията и е вече в джобовете и чантите ни, а рогата му, вместо да стърчат над керемидите, са опасали целия свят.
Използвани са данни от:
1. www.statista.com
2. www.recode.net
3. www.wired.com
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ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ
УЧЕНИЦИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ
(РЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛИ)
Силвия Евгениева Марушкина
докторант по научна специалност ПНУП
Бургаски свободен университет

ACQUISITIONOF SOCIAL COMPETENCE MANUAL FOR PUPILS
IN PRIMARY SCHOOL
Silviya Evgenieva Marushkina
Burgas Free University
Abstract: The formation of a social competence in children facilitates their school adaptation
and helps to overcome school anxiety as well as their moresuccessful social adaptation.At
this stage, however, there is still no approved Bulgarian language manual, which contains
a developed and tested model for social competence formation. With our desire to build
socially active and successful individuals, we started designing a manual with an example
model of social competence formation.
Keywords and word combinations: Social competence; topics; assertiveness; manual;
model; primary school stage; formation.

Днес почти императивно се приема, че социалната компетентност е една от
ключовите на XXI век и е предпоставка за благополучие и успешно балансиране в
трите важни за хората сфери на изява – лична, професионална и социална. Ето защо
изграждането на социалнокомпетентни личности трябва да започне още в начален
етап на обучение, обхващащ периода от 7 до 11 – годишна възраст, наречен средно
детство. В този период семейната среда, където на детето е определено привилегировано място, се замества от доминирането на партньорска, равностойна социалност в
класа. Там няма центрираност върху отделен индивид и е нужна взаимна координация на пресечните точки на интересите и потребностите на децата. Преустройва се
социалната среда на детето, а основна негова дейност става учебният труд, който разширява познавателния и социалния му опит. В начален етап на обучение се осъществява интензивно развитие на психическите процеси у детето, които се определят от
единството между вътрешните и външните условия и закономерности, между общественото и личното.Търсенето на положително социално поведение е важна част
от процеса на социализация и образование на подрастващите. Началната училищна
възраст се характеризира с целенасочено възприемане на природни дадености и социални сфери на заобикалящата ни действителност [2].
Социалната компетентност (SQ) се откроява като комплексно свойство на
личността, действен и адекватно резултативен модел на ежедневието и на перспектива за бъдеще спрямо конкретни социални ситуации.
Тя се базира на способността за ефективно и съответстващо на изискванията
поведение на личността в социални ситуации. Социалната компетентност е дефинирана като многомерен конструкт, който осигурява постигане на различни цели от
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пространството на социалния живот на Аз – а, който е живот с другите. Тя интегрира
различни съдържания (способности, когниции, емоции, качества на Аз – а, поведения), които осигуряват постигане на цели, признати като ценни в съществуващия
социален контекст и култура.
Социалната компетентност подпомага:
o изграждане на социална идентичност;
o постигане на успех в училище;
o постигане на успех при взаимодействие с другите;
Социалната компетентност предпазва от:
o
емоционални проблеми;
o
отхвърляне;
o
поведенчески проблеми;
o
неуспехи.
Днес училището има нужда от ценностно ориентирани въздействия за изграждане на социални и емоционални компетентности. Съвременното образование
има за цел не само да дава знания, но и да модифицира отношението на учениците от
начална училищна възраст към заобикалящата го среда, като осигурява неговата
адаптивност в постоянно изменящите се обществени условия.Като педагогически
модел и вдъхновител, който напътства вземането на решения, безспорна е ролята на
учителя – обучител за познавателния и социален опит на децата [1, с.11].
Формирането на социална компетентност у децата подпомага училищната им
адаптация и спомага за преодоляване на училищната тревожност, както и по-успешната им социална адаптация.
Имаме дълбоката убеденост, че с целенасочената работа върху овладяването на
социална компетентност от учениците, се повишава мотивацията и ангажираността
им към училищния живот, което води до по-високи учебни постижения, справяне и
удовлетвореност от живота.
На този етап, обаче, все още не е утвърдено ръководство на български език,
което да съдържа разработен и апробиран модел за формиране на социална компетентност.
В желанието си да изграждаме социалноактивни и успешни личности, започнахме изработването на ръководство с примерен модел за формиране на социална компетентност. Моделът е адаптиран към начален етап на обучение и адресиран към началните учители, които имат интерес към темата и потребност да развиват децата
като социално зрели и активни личности.
В модела са застъпени теми, ангажирани с концепцията за социална компетентност. Темите имат интердисциплинарен характер и са подходящи за прилагане в
часовете по предмети от учебния план за начален етап, както и в часовете по самоподготовка, занимания по интереси и др. по усмотрение на учителя.
Предлагаме погрома, предвиждаща 22 примерни теми, разпределени през цялата учебна година. Темите са подходящи за час на класа, часове по изобразително изкуство, часове за самоподготовка, занимания по интереси, извънкласни дейности.
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ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1. Специален човек
2. Представи се в картина
3. Оживялото камъче
4. Портрет на приятел
5. По какво си приличаме
6. Мост към другите
7. Разходка на милите думи
8. Изобрази ме
9. Чужда самоличност
10. Училище на бъдещето
11. Езикова лавина

Оживелият шал
Моето любимо занимание
Прогноза за времето
Танцуващо име
Рисунка на гърба
Театър на емоциите
Учител по заместване
Диктовка за детективи
Хармонични отношения
Работа върху филми
Детска практическа конференция

Предложените примерни теми имат за цел да поставят децата от начална училищна възраст в разнообразни социални ситуации и роли на активно взаимодействие
в училищната среда, за да формират социалнозначими знания и усъвършенстват личностните си качества. Всичко това се превръща в предпоставка и за формиране на
социалнокомпетентно поведение.
Представени са част от темите, апробирани в 3 и 4 кл. на 98 Начално училище
„Св. св. Кирил и Методий” – гр. София.
Регистрирани са много добри резултати в усвояване на комуникативни способности, екипно взаимодействие, сътрудничество, емпатия, асертивност и мотивация.
Споделените идеи от ръководството дават възможност за апробиране на модела
от широк кръг учители, работещи в различни типове училища с ученици в начален
етап на обучение. Хипотезата, че „примерното ръководство“ работи, ще се потвърди
след извършване на широк кръг от конкретни изследвания, които предстоят в следващата една календарна година.
Общуване, активно слушане и споделеното внимание като конструкт на
социалната компетентност са насочени към формиране на личностни и социални
качества като толерантност, емпатия, умения за споразумяване и асертивно поведение. Към този конструкт са предложени и примерни занятия, ориентирани към изграждане на социални умения (свързани с комуникация с другите) на базата на утвърждаване на положителни емоционални връзки.
Занятие 1. „ Разходка на милите думи”
Тема на занятието: „Разходка на милите думи”
Време за провеждане: Подходящо е да се проведе както в учебен час по развитие на речта, така и в часове по извънкласни дейности – 40 мин.
Място на провеждане: Занятието може да се проведе в класна стая или друго
затворено пространство, както и на открито.
Задача: Съобщаване на добри думи.
Цел: Утвърждаване на добри взаимоотношения между децата в класа, развиване на толерантност, добронамереност, екипност и креативност; развиване на езикови
умения, които са съществена част от способността за изразяване на емоциите, презентиране, убеждаване, аргументиране.
Съдържание на темата:
Учениците се поканват да застанат в кръг. След съобщаване на задачата започват да се разхождат бавно, гледайки се в очите. Минавайки едно покрай друго, на155
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шепват мила дума на някого от преминаващите. Детето, на което е прошепната милата дума бавно се придвижва към дъската или флипчарта и записва думата, като й
„дава живот”. След „разходката на милите думи” обсъждаме думите и децата споделят емоциите, които са почувствали. След това класът се разделя на групи. Всяка група съставя приказка с думите, записани на дъската и я прочита или театрализира пред
класа.
Занятие 2. „Училище на бъдещето”
Тема на занятието: „Училище на бъдещето”
Време за провеждане: Може да се проведе в часа на класа, в часа по изобразително изкуство или часа за занимания по интереси и извънкласни дейности – 40 мин.
Място на провеждане: Затворено или открито пространство, по преценка на
учителя.
Задача: Рисунка на училището на бъдещето.
Цел: Формиране на екипност,стимулиране на въображението и креативността
у подрастващите, споделяне на творчески идеи.
Материали: Флипчарт; лист за флипчарт; флумастри; моливи
Съдържание на темата: Всяко дете от класа последователно рисува щрих или
част от картината върху листа, така че да се получи обща картина, представяща екипната визия за училището на бъдещето. След приключването на работата върху картината, децата обсъждат резултата. Ситуацията приключва с обща снимка пред колективното произведение, след което картината се поставя на изложбената стена като
част от ученическите проекти.
Ситуацията може да се разшири като премине отвъд училище и се пренесе в домовете на децата – всяко семейство да визуализира мечтите си и заедно да нарисуват
къщата на бъдещето. На другия ден всяко дете да донесе семейната рисунка и да разкаже пред класа за емоциите и настроенията вкъщи по време на визуализацията на
къщата – мечта на семейството.
Друга ключова тема в модела за социална компетентност е свързана с екипното
взаимодействие и сътрудничеството. По време на екипната работа децата имат възможност да се опознаят и да открият добрите си страни и да създадат приятелства.
Предлагаме две теми за екипно взаимодействие и сътрудничество, които децата много обичат, защото влизат в социалната роля на значим възрастен, какъвто е учителят.
Това повишава самооценката им, развива комуникативните им способности.
Занятие 3. „ Учител по заместване”
Тема на занятието: „Учител по заместване”
Време за провеждане: Темата подходяща за провеждане в широк спектър от
часове по различни учебни предмети – 40 мин.
Място на провеждане: Класна стая, музей, зала по ИКТ и др. по преценка на
презентиращите.
Задача: Презентиране на урок за нови знания от екип от деца. Може да бъде
урок по всеки учебен предмет от учебния план за начален етап.
Цел: Формиране на адекватна Аз-концепция, умения за работа в екип, развиване на презентаторски умения, доверие към участниците в екипа, организационни
умения, умение за работа с източници на информация.
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Съдържание на темата: Класът се разделя на групи по желание на децата.
Всяка група се ангажира с тема по определен предмет, предвидена за следващата седмица. Всеки екип прави нужната организация, така че всеки негов член да има конкретна задача. По време на часа екипът презентира новия урок, пише плана на урока,
провежда игри за затвърдяване. Оценката на екипа се дава от класа, в зависимост от
нивото на усвоеност на новите знания, и доколко интересно е поднесена темата.

Занятие 4. „Диктовка за детективи”
Тема на занятието: „Диктовка за детективи”
Време за провеждане: Темата е много подходяща за провеждане в часове за
самостоятелна работа по български език, както и в часове по самоподготовка по
български език и литература – 40 мин.
Място на провеждане: Класна стая или друго затворено пространство по
преценка на учителя.
Задача: За определено време екипите да успеят да сглобят текст, части от
който са пръснати на различни места в класната стая.
Цел: Формиране на умения за работа в екип, езикови умения и работа с текст
като логична и смислова цялост.
Съдържание на темата: Предварително учителят подбира подходящ текст за
диктовка. Изреченията или части от изреченията се номерират, разрязват се и се залепват на различни места в класната стая. Екипите си разпределят задачите, като
един от екипа записва текста, а останалите намират номерираните части на текста,
прочитат ги и бързо отиват да диктуват прочетеното на пишещия. Групите трябва да
успеят да сглобят текста в рамките на предварително определеното време.
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Управлението на конфликти в училище е фундаментална задача за всяка образователна институция. Но за да има успех в работата на институцията по отношение на все по-тревожните размери на училищните конфликти, родителите трябва да
бъдат привлечени като партньори, сътрудници, подпомагащи и участващи в процеса
на овладяване и превенция. Много е важно между децата да се изградят положителни връзки, които трябва да се подхранват чрез разумен баланс [3]
За предотвратяване на конфликти в класа много важно е да се създадат ритуали
и традиции, в които участват семействата на децата като общо посещение на културни събития, общи обеди в ресторант или организиране на пикник. Това позволява децата и родителите им да се опознават взаимно, да общуват неформално, да създават
връзки и приятелства, което снижава появата на чести конфликтни ситуации и агресивни прояви. Хубав повод за събиране на семействата на класа е Коледа. В продължение на четири учебни години, в навечерието на Коледа, голямото семейство на
класа изгражда традиция да посещава сутрешно детско представление, след което
обядва заедно. Друга интересна за всички инициатива е провеждането на семейно
арт-ателие за Първа пролет (около 22.03), на което децата, заедно с родителите изработват маски или рисуват групови мандали заедно с родителите. Особеното тук е, че
родителите се разменят и работят с дете на друго семейство. След края на арт-ателието, маските и мандалите се поставят на изложбената стена в класната стая, а деца и
родители разказват весели семейни истории и слушат любима музика на семействата.
Занятие 5. „Хармонични отношения”
Тема на занятието: „Хармонични отношения”
Време за провеждане: Провежда се в навечерието на Първа пролет, но може и
по повод на друг празник – 40 мин.
Място на провеждане: Класна стая или друго затворено пространство в училище, или друго по преценка на организаторите от класа.
Задача: Изработване на групови мандали.
Цел: Създаване на неформални контакти между семействата на децата от класа
за преодоляване на конфликти и агресивни прояви и постигане на успешно
взаимодействие с другите, изграждане на мотивация за позитивно общуване.
Материали: Картони с очертани окръжности и елементи на мандалата; флумастери; моливи; пастели.
Съдържание на темата: Участниците сядат на маси, наредени в кръг. Всеки
участник получава материали за рисуване и картон, върху който е очертана окръжност. В окръжността може да са очертани и част от елементи на мандалата. Обявява
се време, с което участниците разполагат, за да започнат мандалите, които са получили. След изтичане на времето се подава сигнал за предаване на мандалата на седящия
отдясно. Така размяната на мандалите продължава докато придобият завършен вид,
но не повече от един астрономичен час. Накрая се прави извод, че мандалите са красиви и пъстри, защото са плод на колективна работа в спокойна атмосфера и приятелско настроение. Груповите мандали за хармонични отношения се подреждат на изложбената стена за положително въздействие.
Добра възможност за работа върху управление на емоциите, развиване на емоционална сензитивност и експресивност и асертивност като конструкти, изграждащи
социалната компетентност на децата е киното като визуално изкуство, което представя модели на човешко общуване между различни култури и етноси, бит и среда,
природа и мн. др. Възможност децата да се срещнат с високохудожествено кино дава
158

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

международната програма за кинообразование на ученици – CinEd, която разполага с
платформа, съдържаща на този етап 18 филма от съкровищницата на европейското и
световното кино, подбрани и селектирани за деца и младежи от 6 до 19-годишна възраст. Платформата е достъпна и всеки творчески подхождащ към работата си учител
може да работи върху развитието на децата, използвайки подходящи филми от платформата. Възпитателните и образователните ефекти са многопосочни [4].
Занятие 6. Работа върху филм „Малка светлинка” – късометражен филм
на Ален Гомис
Тема на занятието: Работа върху късометражния, 15-минутен филм „Малка
светлинка” на френския режисьор от сенегалски произход – Ален Гомис
Време за провеждане: Върху темата може да се работи в рамките на няколко
часа в час на класа, в часовете за занимания по интереси, в извънкласни дейности – в
рамките на два или три учебни часа по 40 мин..
Място на провеждане: Класна стая, зала по ИКТ, Френски културен институт –
партньор на проекта и др. закрити пространства, подходящи за прожектиране на
филм.
Задачи:
1. Разделяне на класа на екипи и изработване на сценарии по наблюдение на
фотограма от филма.
2. Гледане на късометражния филм „Малка светлинка” от платформата на международната програма за кинообразование на ученици – CinEd
3. Писане на писмо до главната героиня.
4. Изработване на плакати за филма.
5. Обединяване на сценариите в общ сценарий на класа и заснемането му в
късометражен филм на класа.
6. Изработване на филм с подкрепата на родители.
Цел: Формиране на зрителска култура и езикови умения, емпатия и асертивност, просоциално поведение, умение за разчитане на киноезика, умение за участие
в дискусии, креативност.
Материали: Фотограма от филма;картони с размери А3; флумастери; пастели;
моливи; листа за писане.
Съдържание на темата: Учениците се разделят на групи. На всяка група се
предоставя фотограма от филма с главната героиня със следната инструкция:
1. Наблюдавайте фотограмата и предположете за какво се разказва във филма;
какво прави детето; къде се намира; какъв е животът му; има ли родители; за какво
мисли и т.н.? Всеки екип да напише сценарий за филм, който да сравни с филма на
Ален Гомис.
2. След приключване на първия етап от работата на групите, класът се запознава
с биографията на режисьора, както и историята по създаването на филма. След това
всички гледат филма. След края на лентата се провежда дискусия, в която децата
споделят емоциите, които са изпитвали по време на филма, какво им е направило
впечатление като режисьорски решения, както и доколко сценариите, написани от
тях се припокриват с историята, разказана от Гомис.
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3. Позовавайки се на емоциите, които е предизвикала съдбата на Фатима
(главната героиня във филма), всяко дете й пише писмо, в което се представя, споделя вълнението си от срещата с нея, разказва й мечтите си. Текстът на писмата е
вълнуващ и са богато изрисувани. Децата представят писмата си пред класа.

4. За изработването на плакатите класът отново се разделя на екипи, като може
да не са идентични с групите, които са писали сценариите. След приключване на
работата, всяка група представя плаката си, разказва замисъла и кои са акцентите.
Плакатите се поставят на изложбената стена във фоайето на училището, за да изпълнят рекламната си цел за представяне на филма.
5. Всяка от групите, изготвяла сценариите по фотограмата, излъчва свой представител, който се включва в екип по изработването на нов, обединяващ сценарий, в
който да участва класа. Останалите деца сформират групи за определяне на костюми,
локации, актьори и др.
6. Изработване на късометражен филм със заглавие „В новото училище”.
Използвана литература:
1. Алексиева, М. Изкуството да бъдем обучители. БСУ, 2016.
2. Бояджиева, Н., Митева, П., Гняв и агресивно поведение при децата, София, 2008.
3. Митева, П. Как да формираме социални умения у малките ученици. С – Б., 2004.
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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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ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ
ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
Коста Кирилов Влъчков
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

EUROPEAN MODELS AND PRACTICES FOR COUNTERACTION
OF CORRUPTION
Kosta Kirilov Vlachkov
Анотация: Корупцията възпрепятства икономическите процеси не само на отделните държави, но и на правилното протичане на международните отношения. Това
налага обединяването на общите усилия на страните в дейността по разработването на мерки и механизми, които да противодействат на корупцията и да ограничат влиянието й. Това е причината за актуалността на проблема, който изисква
налагане на сериозни европейски политики за борба с корупцията и осъществяване
на международно сътрудничество в тази област.
Ключови думи: корупция, Европейски съюз, Организация на обединените нации,
Съвет на Европа, противодействие
Abstract: Corruption hinders the economic processes not only of individual states, but also
of the proper conduct of international relations. This necessitates the unification of the
common efforts of the countries in the elaboration of measures and mechanisms that will
counter corruption and limit its influence. That is the reason why corruption is a topical
issue, which requires the implementation of serious European anti-corruption policies and
realization of international cooperation in this field.
Key words: corruption, European Union, The United Nations, Council of Europe,
counteraction
Ускорените темпове на развитие на съвременните технологии и настъпилият
научно-технически прогрес в икономически, политически, социален и културен
аспект довеждат до възникването на богата палитра от обществени отношения, както
и до проблеми и конфликти в национален и световен мащаб. Едно от най-масовите и
опасни глобални явления е корупцията, чиито проявления са не само на международно ниво, но достигат до всички точки на света, превръщайки се в световно предизвикателство. Това предполага разработването на система от мерки, програми и стратегии, които да противодействат и възпират разпространението на това порочно явление, като това е и основната цел на Европейската общност и е обект на международно сътрудничество. Целта на настоящата научна разработка е насочена именно към
изследване и анализ на богатата гама от документи, свързани с корупцията, която
подкопава устойчивостта на публичните бюджети и намалява публичните средства за
инвестиции, превръщайки се в сериозна пречка за икономическия растеж на държавите, поради което е необходимо да се поеме политическа и социална отговорност за
разрешаването и ограничаването на този проблем, като се вземат предвид недостатъците на досегашната система и те се превърнат в ориентир за усъвършенстване.
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Глобалният характер на проблема с корупцията дава тласък на създаването на
международна антикорупционна система, която включва многостранни регионални
правни документи и дейността на международни организации и регионални асоциации в тази област. В международен план, като значими документи следва да се посочат Конвенция за защита на финансовите интереси на Европейската общност от
26 юли 1995 г.; Договор за функциониране на Европейския съюз; Допълнение към
Резолюция (99) 5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно създаването на групата „Държави срещу корупцията“ (GRECO); Конвенция за борба с корупцията, в която са въвлечени служители на европейските общности или служители на
държавите-членки на Европейския съюз, изготвена на базата на чл. К.3 (2) (с) от договора за европейския съюз; Рамково решение 2003/568/ПВР относно борбата с корупцията в частния сектор; Резолюция 3514 (XXX) „Мерки срещу корупцията, практикувани от транснационални и други корпорации, техните посредници и други заинтересовани страни, Резолюция (97) 24 относно двадесетте ръководни принципа за
борба срещу корупцията; Резолюция 51/59 „Борба с корупцията”; Резолюция 51/191
„Декларация на ООН за борба с корупцията и подкуп в международни търговски
сделки и други.
Наред с тези нормативни актове, като показателни за нивото на корупцията са и
статистическите данни, които обаче са оскъдни с оглед на това, че често корупцията
остава неразкрита и резултатите са по-ниски от реалните количествени измерения.
Така при проучвателното събиране от Комисията на статистически данни на равнище
ЕС през 2015 г. са установени много различия между държавите-членки по отношение на определението за престъпления, наличните показатели и методите за регистриране на данни[1].
Корупцията представлява пречка за икономическото развитие на държавите,
тъй като подкопава чувството за справедливост на гражданите не само в ЕС, но и във
всички страни по света, бидейки антипод на демокрацията и свободата на личността,
като се превръща в глобален проблем, който изисква разработването на ефективни
механизми за противодействие, както и съвместна дейност на международно ниво.
Понастоящем съществува цялостна система от международни правни инструменти,
насочени към борбата с корупцията, като се набляга върху наказателноправните норми за възпиране.
От първостепенно значение в този аспект е Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейската общност от 26 юли 1995 г., в която се определят като
престъпни деяния активната и пасивната корупция на служителите на Общността,
както и на държавните служители в държавите-членки, като се създава задължението
за всяка страна да криминализира тези деяния. Този протокол се отнася за корупционни действия на “национални или европейски длъжностни лица, които отговарят за
събирането, управлението или изразходването на средства на Общността под техен
контрол”. В това се състои определението за корупция във вреда на финансовите интереси на Европейските общности. Протоколът урежда и въпроса за измамите, засягащи Европейските общности, които са извършени от или са насочени към длъжностни лица на общността, а година по-късно във вторния протокол към Конвенцията се
засягат проблемите, свързани с изпирането на пари и отговорността на ръководителите на юридическите лица.
Нормативният акт е от особено значение поради това, че за първи път корупцията се разглежда не като национален въпрос, който е извън интересите на европейската общност, а придобива глобален, международен мащаб и се превръща в заплаха за
1
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международния правен ред като цяло. Той създава правната основа за това какво
всъщност е корупцията и кои деяния следва да се криминализират, върху която основа се надграждат нормите, регулиращи обществените отношения в тази сфера и които имат за цел усъвършенстване на системата и осъществяване на трансформации.
Въпреки това с нарастващата европейска интеграция тези мерки очевидно не са достатъчно ефикасни и не отговарят в пълна степен на обществените отношения.
Това поражда необходимостта от създаването на Конвенцията за борба с корупцията, в която са въвлечени служители на европейските общности или служители на
държавите-членки на Европейския съюз, изготвена на базата на чл. К.3 (2) (С) от договора за Европейския съюз, която притежава по-широк обхват на актовете, които
попадат в дефиницията за корупция. Значението на тази конвенция се състои в това,
че борбата с корупцията е улеснена чрез засилване на сътрудничеството между
участващите страни в тази област. Конвенцията от 1997 г. открива нови процедурни
възможности за наказателно преследване на престъпници, като ги изправя пред правосъдието, независимо от принципа на териториалност в Европейския съюз.
По този начин единната антикорупционна политика в Европейския съюз води
не само до рационализиране на борбата срещу такива престъпления, но и служи като
начало на формирането на наказателното право в обединена Европа. За съжаление
обаче на този етап все още не е изградена единна държавна политика, тъй като редица държави не са ратифицирали тези нормативни актове, а не всички от онези, които
са го сторили, са внесли съществени изменения в националните наказателни закони,
като въведат нови състави за корупция и изяснят признаците на престъпни деяния.
Тези обстоятелства водят до заключението, че няма императивни задължения, които
принуждават държавите да въведат наказателното си законодателство в съответствие
с конвенциите. Наред с гореизброените нормативни актове са приети и други, целящи противодействие на корупцията, но понастоящем в Европейския съюз не съществува единен механизъм за наказателноправно регулиране. Това се дължи както на недостатъчната степен на политическа интеграция на страните от ЕС, така и на липсата
на институционални договорености между държавите-членки за създаване на такъв
механизъм
Провеждането на ефикасна политика за борба с корупцията е необходима и на
международно ниво, като в това отношение в продължение на повече от 60 години
ООН е централният международен форум за обсъждане и решаване на различни международни въпроси, един от които е борбата с корупцията, във връзка с която приема
редица нормативни актове, които поставят правните и политическите основи на международното антикорупционно сътрудничество на държавите. В това отношение са
приети следните документи - Резолюция 3514 (XXX) - Мерки срещу корупцията,
практикувани от транснационални и други корпорации, техните посредници и други
заинтересовани страни, Резолюция 34/169 - Кодекс за поведение на служителите за
поддържане на правовия ред, Резолюция 51/59 - Борба с корупцията, Резолюция
51/191 - Декларация на ООН за борба с корупцията и подкуп в международни търговски сделки и други. След 2005 г. годишните антикорупционни резолюции на Общото
събрание на ООН съдържат позоваване на факта, че предвидените от тях мерки са
били взети в съответствие с Конвенцията на ООН срещу корупцията и въз основа на
това се приемат множество решения за предотвратяване на корупцията и прехвърляне на активи от незаконен произход, борба срещу тези явления и връщане на такива
активи, по-специално в страните на произход, в съответствие с Конвенцията на ООН.
Всичко това спомага за по-ефикасното и ефективно осъществяване на международно
сътрудничество в областта на корупцията, което има приложение в световен мащаб и
изключително важно за цялостното икономическо развитие на държавите.
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В аспекта на взаимодействието на международно ниво следва да се посочи и
дейността на Съвета на Европа, който създава поредица от политически документи,
както и две международни конвенции (Конвенцията за наказателната отговорност за
корупцията и Конвенцията за гражданско-правната отговорност за корупцията).
Несъмнено особено важно значение има дейността на Групата на държавите срещу
корупцията (GRECO), създадени с резолюция (99) 5 на Комитета на министрите на
Съвета на Европа от 1 май 1999 г., които осъществяват ефективно антикорупционно
сътрудничество на държавите членки на Съвета на Европа. Това е органът на Съвета
на Европа, който отговаря за провеждането на антикорупционни политики, създаден,
за „подобряване на капацитета на членовете му да се борят с корупцията като се гарантира, чрез един динамичен процес на взаимно оценяване и партньорски натиск,
спазването на поетите от тях ангажименти в тази област”.2
Заслуга в сферата на противодействие на корупцията има и Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) – авторитетна международна междуправителствена организация, създадена през 1961 г., където е формирана работна
група за борба с подкупите за сключване на международни търговски сделки, създаваща препоръки с антикорупционна насоченост не само за държавите-членки, но и за
нечленуващи.
Проблемът с противодействието на корупцията често става тема на дискусия на
много политически и икономически конференции и форуми. Така например, VI
Международна конференция за борба с корупцията е посветена на темата „Укрепване
на международното сътрудничество в областта на превенцията и борбата с корупцията”3, разгледана в рамките на правителствената програма за борба с корупцията за
2014-2019 г. и насочена към две задачи, ориентирани към засилване на международното сътрудничество в областта на превенцията и борбата с корупцията.
Въпреки широкообхватния и богат набор от
мерки и механизми корупцията продължава да бъде
сериозен проблем в страните от Европейския съюз,
както и по света. Анализът
на данните от изследването за 2018 година извежда
на преден план връзката
между нивото на корупция
и стабилността на демокрацията в изследваните
държави: колкото по-стабилни са основите на демократичните институции, толкова по-ефективна е борбата с
корупцията. 4

2

Резолюция (99) 5: Устав на Групата държави срещу корупцията – ОВЕСО.
Европейски семестър – тематичен информационен документ. Борба с корупцията.
4
https://www.transparency.org/cpi2018 .
3
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Резултатите от изследването показват, че скандинавските държави отново
заемат водещите позиции в регионалната класация. Първо място в европейската
класация заема Дания, следвана от Финландия и Швеция и Швейцария. Оценките на
тези страни свидетелстват за ефективно прилагани правила, регулиращи поведението
на политиците и на държавните служители, както и за наличието на стабилни системи, осигуряващи прозрачност и отчетност при функционирането на институциите.

По данни на Transperancy International

Въпреки че общата оценка на изследването за европейския регион показва високи стойности, данните за част от държавите са показателни за това, че липсата на
приоритет на антикорупционните реформи, заедно с нарастващата популистка реторика, води до отслабване на демократичните институции и до повишаване на корупционния риск.
По отношение това, кои институции са най-корумпирани, полицията и избраните длъжностни лица излизат на върха като цяло, като 36% от хората отговорят, че са
по-силно корумпирани, повече от всяка друга група или институция (проучване от
2015 година).
Особено впечатление обаче прави фактът, че в сравнение с останалите държави
по света, страните в Европа се отличават с най-ниско ниво на корупция в световен
мащаб, което следва да говори за това, че цялата система от предприети мерки и механизми все пак е намерила ефективно приложно поле.
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По данни на Transperancy International

Въпреки това е необходимо за по-дълбоко вникване в проблема и неговото изкореняване от практиката на страните, което ще резултира в икономически растеж и
просперитет на държавите по света. С оглед на това следва да бъде заключено, че
противодействие на корупцията на международно ниво се осъществява с помощта на
съвкупност от правни средства с различно естество и функции, организирани по найпоследователен начин, което им позволява да бъдат преценени като комплекс от
правни елементи, които съставляват единна система въз основа на обща цел.
Основен ресурс за противодействие на корупцията е създаването на правова
система, която да възпрепятства извършването на корупционни сделки. Тази система
включва задължителни независими антикорупционни експертизи на законопроектите
с цел избягване на най-типичните проявления на корупционност в текстовете на
приеманите закони, да съдържат ясни юридически дефиниции, изключващи нееднозначните формулировки, ползващи понятиен апарат, характерен за националната и
съобразен с европейската правова система. Поради това борбата с корупцията и противодействието й е особено актуална за съвременното общество и съществен елемент
от дейността на държавата. Това оправдава и целта на настоящия доклад, насочена
към анализ и изследване на европейските политики за борба с корупцията, като се
предприемат мерки и механизми, които ефикасно да й противодействат и да я неутрализират като глобален проблем, възпрепятстващ нормалното икономическо развитие на страните по света.
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НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОПРАВНАТА УРЕДБА
ПО НАЕМАНЕТО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Ирина Георгиева Янчева
Бургаски свободен университет

SOME PROBLEMS IN THE LABOUR LAW CONCERNING THE
EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES
Irina Georgieva Yancheva
Burgas Free University
Аbstract: People with disabilities are placed in a more vulnerable position than others. The
paper examines some problems in the Labour law with regard to the employment
relationships of people with disabilities. The aim of the labour legislation is to achieve the
highest possible degree of social inclusion and integration in the workplace. This aim can
be achieved by introducing some changes to the legislation to protect better the rights and
interests of these people.
Key words: workers and employees with reduced ability to work, employment relationship,
employment, employability, discrimination, special protection upon termination of an
employment contract.
I. Увод
Темата е актуална заради предприетите промени в законодателството: Освен
закрилата предвидена в Кодекса на труда (КТ), с приетия на 05. 12. 2018 г. Закон за
хората с увреждания (ЗХУ) са уредени задължения на работодателите, свързани с наемането на работа на хората с увреждания по трудови правоотношения. На 26. 03. 2019 г.
бе проведено извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Създадени са допълнителни редом с досега действащите задължения за работодателите за интегриране в работната среда на работници и служители с увреждания. Целта е постигане в най-голяма степен на социално приобщаване и интегриране
на хората с увреждания.
Законодателството урежда специална закрила за определени категории работници и служители в уязвимо положение в рамките на трудовите им правоотношения.
Това са лицата с намалена работоспособност, които не могат да извършват възложената им работа поради заболяване, но могат да изпълняват друга подходяща работа или
да продължат да работят на длъжността, на която са наети, след въвеждане от работодателя на някои облекчения на условията им на труд. Законодателните разрешения са
насочени към това те да работят, но работата да не причини влошаване на здравето им.
Уредбата на КТ предвижда, че при трудоустрояване формата, характера на работата, условията на труд и срока на трудоусторяването на работници и служители с намалена работоспособност се определят от здравен орган (чл. 317, ал. 1 КТ).
Законът предвижда две форми на трудоустрояване – облекчаване на условията
на труд и преместване на работника с намалена работоспособност на друга подходяща работа. Когато след преценката на здравен орган е ясно, че при облекчаване на
условията на труд работникът може да продължи да работи на същата работа, работо170
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датят е длъжен да осигури тези условия. Преместването на друга подходяща работа е
другата форма на трудоустрояването. Работата, на която се трудоустроява работникът
или служителят, трябва да е съобразена с неговото здравословно състояние и квалификацията му.
При спор между предприятието и подлежащия на трудоустрояване работник или
служител затова дали е подходяща работата за трудоустрояване въпросът се решава
от здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване (чл. 3, ал. 1 НТУ). Ред и
срокове за решаване на спора Наредбата не предвижда. Решението или отказът обаче
на здравния орган да се произнесе по спора може да се обжалва пред съответния орган по експертизата на работоспособността (чл. 3, ал.3 НТУ).
II. Приложението на чл. 217 КТ
Проблеми поставя приложението на чл. 217 КТ. Предписанието на здравния
орган създава забрана за работодателя да допуска работника или служителя да
изпълнява досегашната му работа. Недопускането е негово правомерно поведение.
Чл. 317, ал. 3 КТ предвижда, че недопускането може да продължи не повече от 7 дни
от получаване на предписанието на здравния орган. Тоест в този 7-дневен срок работодателят трябва да премести работника на подходяща работа. Ако работодателят не
изпълни предписанието в този срок, той дължи обезщетение на работника или служителя съгласно чл. 217, ал. 1 КТ. Съгласно законовата уредба това обезщетение се дължи от деня, в който работодателят получи предписанието му, до неговото изпълнение
( чл. 317, ал. 4 КТ). Това означава, че и за 7-дневния период по чл. 317, ал. 3 КТ, в
който работодателят не е допускал работника до работа и не му е предложил друга
подходяща, за него има задължение да плати обезщетение. Това обаче не е справедливо законодателно разрешение и за периода на правомерното недопускане до работа не
би следвало работодателят да обезщетява работника, тъй като не е налице допуснато
виновно причиняване на вреди от него. Може да бъде препоръчана промяна в законодателството, като в чл. 217, ал. 1 КТ изрично се уреди, че обезщетението при трудоустояване се дължи от работодателя едва след изтичането на 7-дневния срок по
чл. 317, ал. 3 КТ. Това се налага за избягване на създаване на противоречива практика
при прилагането на нормативната уредба.
III. Акт за изменение на трудовата функция
Съществуват различни тези, поддържани в трудовоправната наука, за изменеието на трудовата функция на работника и акта, с който тя се изменя. Проф.
Атанас Василев приема, че изменението на длъжността при трудоустрояване е едностранно изменение на трудовото правоотношение от работника. Според него трудоустроеният работник има право да иска промяна в характера и/ или мятото на работата и това право на работника представлява притезание, тъй като за да се измени характерът или мястото на работа, работодателят трябва да предостави подходяща работа или да облекчи условията на труд на същата работа [1]. Според проф. Емил
Мингов актът, с който се изменя трудовата функция на работника, е актът на здравния
орган, което се оспорва от проф. Кругер Милованов [2]. Той приема, че трудовата
функция се изменя с писмена заповед, издадена от работодателя. Тази заповед трябва
да бъде връчена на работника или служителя. Заповедта на работодателя представлява едностранно волеизявление по трудовото правоотношение. Следователно така той
едностранно изменя трудовото правоотношение на работника. В закона обаче е предвидено, че трудоустроеният работник или служител има право да откаже да заеме
предложената му работа (по арг. на чл. 217, ал. 2 и чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ). От това
следва, че изменението на трудовата функция не е едностранно. Ако беше едностран171
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на промяна, какъвто е законодателният подход по чл. 120 КТ при престой, производствена необходимост или непреодолима причина, на договора, то работникът нямаше
да има право да откаже заемането на новата длъжност. Затова може да бъде предложено разбирането, че промяната на трудовата функция в този случай става по реда на
чл. 119 КТ: с общото съгласие на страните, т.е. с допълнително споразумение, с което
се изменя трудовата функция на работника или служителя, или заповед на работодателя и съгласие на работника или служителя [3]. Тази теза е поддържана от
доц. Радостина Иванова, която споделям.
Едва когато работникът откаже да сключи допълнителното споразумение, следва
трудовият договор да се прекрати на основание чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ. Ако е сключено
допълнително споразумение, но трудоустроеният работник или служител не се яви, за
да заеме длъжността в 7-дневен срок ще се приложи правилото на чл. 63, ал. 3 КТ.
Ще се счита, че трудовото правоотношение не е възникнало. Основанието за прекратяване е отказът на работника или служителя да заеме предложената му подходяща
работа при трудоустрояване чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ.
IV. Прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ
Работодателят, за да изпълни предписанието на здравния орган, следва да предприеме прекратяване на трудовото правоотношение на работник или служител, който
заема длъжност, определена за трудоустроени лица. Такива длъжности се определят
от работодателя на основание чл. 309, ал. 4 и чл. 315, ал. 1 КТ. Това са задълженията
на работодателя за определяне ежегодно на работни места за трудоустрояване и за
заемане от бременни работнички, кърмачки и работнички в напреднал етап на лечение ин-витро. Във връзка с изпълнението на задълженията на работодателя по тези
текстове КТ урежда в чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ едно от основанията за прекратяване на
трудов договор. Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 6 трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме.
На тези длъжности могат да се наемат и други лица, които не попадат в някоя от
изброените категории. Тук възниква въпросът се случва когато се яви работник,
подходящ за заемане на тази длъжност, а на същата работа вече има нает друг работник, който обаче не спада от категориите, за които е определена длъжността. Отговорът на този въпрос дава Наредбата за трудоустрояване (НТУ). Предвиждат се
2 хипотези в зависимост от момента, в който длъжността е определена за заемане от
точно определени категории лица. Ако работникът е бил нает и едва след това длъжността е определена за заемане от тези категории лица, той може да бъде уволнен на
осование чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ само когато е невъзможно да бъде преместен на друга
работа с негово съгласие (§ 1 от ДП от НТУ). Ако длъжността е била определена за
заемане от тези категории лица преди работникът да я е заемал, той се уволнява. Според проф. д-р Кругер Милованов в КТ трябва да се установи задължение за работодателя да уведомява кандидата за работа, че длъжността е определена за заемане от определените категории лица [2].
Когато една длъжност бъде определена за заемане от определени категории
лица, но е заета от лице, което не попада в някоя от тези категории, то договорът,
който се сключва за заемането й, представлява договор, сключен под прекратително условие. Този договор се прекратява с явяването лице, което попада в някоя от
определените категориии, длъжността е подходяща за него и иска да я заеме. По тази
причина в КТ трябва да се постави като основание за сключване на трудов договор
под прекратително условие в чл. 68 КТ сключването на договор за заемане на длъжност, определена за заемане от бременна работничка, кърмачка, работничка в напред172
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нал етап на лечение ин-витро или трудоустроен, до появата на кандидат от тези категории за заемането й. По този начин ще се избегне възможността работодателят да не
уведоми работника или служителя, че длъжността, която заема, е определена за заемане от тези категории лица.
V. Прекратяване на трудов договор по чл. 327, ал.1, т. 1 КТ
Трудовото правоотношение за изпълнение на неподходяща за здравословното
състояние на работника длъжност може да бъде прекратено от работника на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ. Уредено е за него право на едностранно прекратяване на
трудовото му правоотношение. Основанието за прекратяване се проявява, когато той
не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не
му осигури подходяща работа съобразно предписанието за трудоустрояване на здравните органи. Осигуряването на подходяща работа се извършва в 7-дневния срок от
получаване на предписанието заради предвиждането на чл. 317, ал. 3 КТ.
Тук обаче е необходима законодателна промяна като разпоредбата на
чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ трябва изрично да урежда 7- дневния срок за изпълнение на
предписанието от работодателя за недопускане на досегашната работа, за да не
противоречи с предвиждането на чл. 317, ал. 3 КТ [3]. Трябва да се предвиди, че
едва след изтичането му, той да упражнява правото си на прекратяване без предизвестие на това основание.
VI. Закон за хората с увреждания
Необходимо е да се отбележи, че новост относно работата на хората с намалена
работоспособност урежда ЗХУ: Предвидено е те да работят в обичайна, специализирана и защитена среда. Наемани са на работни места, които позволяват използване и
развиване на уменията и знанията им. За работодателя има предвидено задължение да
пригоди работното място към нуждите на работник или служител с увреждане при
неговото наемане, при необходимост, в зависимост от вида и степента на увреждането.
За да се гарантира заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна
среда, чл. 38, ал. 1 ЗХУ предвижда задължение за работодателите да назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва:
1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.
В чл. 38, ал. 6 ЗХУ е посочена санкция за неизпълнение на задължението по
ал. 1 и 5 – работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на
сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане. Работодателите се освобождават от това задължение когато в
работната среда има специфични фактори, които възпрепятстват наемането на хора с
увреждания и при липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро
по труда“ или от трудови посредници. Работодателите, които прилагат алтернативни
мерки за заетост на хора с трайни увреждания, определени с правилника за прилагането на закона, също се освобождават от задължението по ал. 1.(чл. 38, ал. 5 ЗХУ).
На проведеното извънредно заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество за обсъждането на Проект на Постановление на МС за приемане на
Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, внесен от министъра на
труда и социалната политика, се обсъди начинът, по който ще се оценяват индивидуалните потребности на хората с увреждания. На заседанието работодателите поискаха повече възможности за освобождаване от предвидените санкции, когато не могат
да изпълнят задължението за назначаване на лица с трайни увреждания [4].
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VII. Неравно третиране от работодателя на работници и служители с
увреждания
Проблеми при интегрирането на работното място поставя и равното третиране на работниците с увреждания. При работата по трудово правоотношение на
трудоустроени лица са възможни спорове за допусната от работодателя дискриминация по признак наличие на психически или физически увреждания съгласно чл. 8,
ал. 3 КТ. Интересно е постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от
18 януари 2018 година. Съдът се произнася за прилагането на Директива 2000/78/ЕО
за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите. Запитването е подадено в рамките на съдебен спор между работник, от една
страна, и предприятие за почистване и прокуратурата на Испания, във връзка със
законосъобразността на уволнението му, извършено в резултат на отсъствия от работа
поради уважителни причини. Работникът работи като служител по чистотата по трудово правоотношение с предпритие по чистотата. Здравни органи установяват, че той
страда от увреждане, вследствие на което са последвали чести отсъствия от работа. За
отсъствията работникът уведомявал работодателя си за всички решения във връзка
със заболяванията му, в предвидените срокове и форми чрез медицински удостоверения. Натрупаните отсъствия обаче, макар и оправдани, надхвърлили предвидените в
чл. 52, буква d) от Статута на работниците (Кралски законодателен декрет 1/1995 за
одобряване на преработения текст на Закона за статута на работниците от 24 март
1995 г. в редакцията му, приложима към момента на настъпване на фактите в главното
производство, наричан по-нататък „Статутът на работниците“) лимити, вследствие на
което той бил уволнен на това основание. Впоследствие уволненият работник подава
жалба срещу уволнението си пред Съда по трудови и социални дела, като пледира, че
има пряка връзка между направените отсъствия и увреждането му и иска отмяна на
уволнението си, с мотива, че то представлява дискриминация, основана на увреждането.
В решението на Съда на ЕС се казва, че Директива 2000/78/ЕО трябва да се
тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба да предвижда, че работодател
може да уволни работник поради периодични, макар и оправдани отсъствия от работа
когато тези отсъствия са последица от заболявания, дължащи се на увреждане на
работника, освен ако тази правна уредба, макар и преследвайки легитимната цел за борба
срещу отсъствията от работа, не надвишава необходимото за постигането на тази цел.
Работодателят съобразно тази практика не трябва да допуска неравно третиране
на работниците с увреждания спрямо здравите както при наемането на новопостъпили работници и служители, така и при изпълнение на правата и задълженията по
трудовото правоотношение.
VIII. Специална закрила при прекратяване на трудово правоотношение
Проблеми поставя и приложението на чл. 333 КТ. Разпоредбата предвижда
специална закрила за определени категории работници и служители при прекратяване
на трудовото правоотношение. Сред тях са и трудоустроените работници, както и
работниците, които боледуват от болест, определена в Наредба № 5/87 г. на министъра на здравеопазването (Д.в. бр. 33/87 г.) на министъра на здравеопазването.
Болестите са изброени в чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5/87. Закрилата се прилага само
при прекратяване на трудовото правоотновение на точно определени основания. Те са
изчерпателно изброени в чл. 333 КТ. Те са: закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване на обема на работата, липса на качества на работника
или служителя за ефективно изпълнение на работата, промяна на изискванията за
изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях и дисциплинарно уволнение.
174

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

Закрилата, установена за трудоустроените работници и служители и работниците, които боледуват от болест определена в Наредба №5/87г., се изразява в необходимостта работодателят да поиска мнението на трудово-експертната лекарска комисия
(ТЕЛК) и да получи разрешение за уволнението от Дирекция „Инспекция по труда“.
Ако работодателят уволни работник или служител, който спада към тези категории,
без да вземе мнението на ТЕЛК и разрешение, уволнението ще е незаконно. Процедурата по предоставяне на мнение от ТЕЛК и разрешение от Дирекция „Инспекция по
труда“ е уредена в Наредба № 5/87г. Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болести,
посочени в чл. 1, ал. 1 от Наредбата №5/87г. Работниците са длъжни да представят
медицински документи в предприятието при поискване.
Проф. д-р Кр. Милованов разглежда хипотезата, в която работникът не уведоми
работодателя, че страда от някоя от посочените в чл. 1, ал.1 от Наредба № 5/87г. болести [2]. В случая работодателят няма да знае, че той се ползва със закрила и няма да
се спази изискването на закона да е налице мнение на ТЕЛК и разрешение на Инспекцията по труда. Поради тази причина той приема, че когато работник или служител
без уважителна причина след запитване от работодателя не му съобщи заболяването
си или не му представи необходимите медицински документи, не може да се ползва
от закрилата.
Нормативната уредба, която урежда въпросите свързани с трудоустрояването на
работници и служители, е императивна, тоест не може да се предвиждат отклонения
от нея. Причината за това е, че законодателят цели да гарантира правата и интересите
на трудоустоените работници и служители. При сегашната нормативна уредба обаче
няма възможност да се договаря допълнителна закрила за трудоустоените при уволнение в колективния трудов договор. Това е неправилно, тъй като в противен случай в
колективният трудов договор би могъл да се предвиди такава закрила например по
чл. 333, ал. 4 КТ за трудоустроените. Съгласно тази разпоредба в колективния трудов
договор може да се уговори, че работодателят може да уволни работник или служител
поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварително съгласие на съответния синдикален орган в предприятието, но възможност за
уговаряне на специална закрила не е предвидена по отношение на трудоустроените
работници и служители.
IX. Заключение
Сегашната трувоправната уредба изисква да се направят някои промени, за да
бъдат по-добре защитени правата и интересите на хората с уврежданията предвид
уязвимото положение, в което се намират. Като най-необходимо по мое мнение е законодателят да допусне уговаряне в колективен трудов договор на предварителна закрила при уволнение на определени основания на работниците с намалена работоспособност, каквато има предвидена в чл. 333, ал. 4 КТ.
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МЕРКИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ГЛОБАТА,
КОНФИСКАЦИЯТА И ОТНЕМАНЕТО НА ВЕЩИ В ПОЛЗА
НА ДЪРЖАВАТА
Радина Тодорова Бораджиева
Бургаски свободен университет
Abstract: В доклада са изследвани някои основни проблеми и техните разрешения,
свързани с мерките за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на
вещи в полза на държавата. Разгледани са нормативните актове уреждащи тези
отношения и са анализирани европейските стандарти свързани с мерките за обезпечаване на глобата конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата и
приложението им у нас.
Key words: мерки; други процесуални мерки; глоба; конфискация; отнемане на вещи в
полза на държавата
Материята, която е свързана с мерките за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането в полза на държавата е регламентирана в чл. 72 НПК
Според чл. 72, ал. 1 НПК „Съответният първоинстанционен съд еднолично в закрито заседание взема мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата по реда на Гражданския процесуален кодекс“
Ясно са очертани предпоставките, при които съдът допуска обезпечителни мерки, когато бъде сезиран с искане по чл.72, ал.1 от НПК. Регламентирани са органът,
който може да отправи искането, компетентният съд и процесуалният ред, по който
се произнася (постановяват единствено по искане на прокурора и в двете фази на наказателното производство). По всички останали въпроси в това производство субсидиарно се прилагат разпоредбите на ГПК. Това води до затрудняване и противоречива съдебна практика при вземането на обезпечителните мерки, което от своя страна
довежда до неправилно приложение на закона. За това е издадено Тълкувателно решение N2 на ОСНК на ВКС от 11.10.2012 г., чрез което се уеднаквява практиката по
приложението на чл. 72 ал. 1 от НПК по няколко основни въпроса. Прието е, че в
производството по допускане на обезпечение по реда на чл. 72 от НПК съдът следва
да преценява наличието на обосновано предположение за извършено престъпление.
За основателността на искането не е достатъчно наличието на акт за образуване на
досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание глоба
и/или конфискация. Освен това е необходимо собственикът на имуществото, по
отношение на което прокурорът е направил искане за налагане на обезпечителни
мерки, да е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление, за което е предвидено наказание глоба и/или конфискация. Производството по допускане е едностранно, по този начин се цели да се възпрепятства обвиняемият да осуети вземането на
обезпечителната мярка. Правото на защита на обвиняемия в това производство е осигурено, чрез възможността да обжалва съдебен акт, прокурорът също при отхвърляне
на искането му може да протестира. ВКС в Тълкувателно решение №2 от 2012 г. е
приел още, че определенията, постановени от първоинстанционните съдилища по
реда на чл. 72, ал.1 от НПК, подлежат на обжалване по реда и в сроковете по ГПК,
като основанието за образуване на въззивното производство е чл. 72 от НПК във вр. с
чл. 389-403 от ГПК.
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Европейски стандарти
1) Създадено е Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6.10.2006 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация. С него се
създават правила във връзка с взаимното признаване и изпълнение на решения за
конфискация между държавите членки на ЕС. То представлява влязъл в законна сила
акт на съд, компетентен по наказателни дела, довел до окончателно отнемане на
имущество. Чрез въведените правила се подпомагат усилията на държавите членки,
насочени към борбата с престъпността, като се предприемат конкретни мерки за
отнемането и конфискацията на облаги от престъпления и имущество, придобито или
послужило за осъществяването на престъпна дейност. Решение се прилага за всички
престъпления, за които може да бъде наложена конфискация по националния закон.
То премахва проверката за двойна наказуемост по отношение на 32 престъпления, изброени в чл. 6 от него, ако са наказуеми с лишаване от свобода с максимален срок
три години.
2) Година по-рано е прието Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от
24.02.2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови
санкции, принципът на взаимното признаване следва да важи за финансови санкции,
които са наложени от съдебни или административни органи с цел улесняване изпълнението им в друга държава членка на Европейския съюз.
3) Целта на посочените Рамкови решения е улесняване на сътрудничеството
между държавите членки по отношение на взаимното признаване и изпълнението на
решения за конфискация или отнемане на собственост и на решения за налагане на
финансови санкции; задължаване на държавите членки на ЕС да признават и изпълняват на своята територия решения за конфискация, отнемане или налагане на финансови санкции, издадени от съд, компетентен по наказателни дела, в друга държава
членка; гарантиране на ефективни норми на всички държави на ЕС, които да регулират конфискацията и отнемането на облаги от престъпление, както и изпълнението на
финансови санкции.
4) В изпълнение на двете Рамковите решения на Съвета, Народното събрание
ги въвежда в националното законодателство на Република България със Закона за
признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. Този закон е изменен по-късно във връзка
с издаването на Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26.02.2009, което изменя предните две решения, като се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа на взаимно признаване на решения, постановени в
отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес; разширяват се и
се прецизират факултативните основания за отказ за признаване и изпълнение на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции,
постановени вследствие на съдебен процес – задочно производство. В същата насоченост се изменя и ЗПИИРКОРНФС. С цел осигуряване на еднакво тълкуване и прилагане на изследваните в това изложение процедури от страна на правоприлагащите
органи, изрично закона дефинира някои основни понятия и термини.
Признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или
отнемане
1) Условията за признаване и изпълнение на решения за конфискация или отнемане, постановени в друга държава членка на ЕС са регламентирани в чл. 14
ЗПИИРКОРНФС. На първо място е условието двойна наказуемост, т.е. да се отнасят
за деяния, които съставляват престъпления, за които се предвижда конфискация и по
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българското законодателство, независимо от елементите на състава им по законодателството на издаващата държава. На второ място, условието имуществото – предмет
на решението, да се намира на територията на Република България или лицето, срещу
което е решението, притежава имущество, получава доходи или има местоживеене
или обичайно пребиваване у нас, а за юридическото лице – седалището, адрес на
управление или адрес за кореспонденция, да са на наша територия. На трето място се
регламентира основание, при които компетентния съд може да откаже да признае и
изпълни. Основанията са: удостоверението по чл. 4 ЗПИИРКОРНФС не е представено, е непълно или очевидно не отговаря на решението; срещу осъденото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата или
изпълняващата, е постановено и приведено в изпълнение решение за конфискация
или отнемане; изпълнението на решението е с изтекла давност по българското законодателство и решението се отнася за деяние, подсъдно на български съд; налице е
имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо; решението се отнася за деяния, които: по българското
законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на
Република България или са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.
2) Производството по признаване и изпълнение на решения за конфискация или
отнемане, постановени в друга държава членка на ЕС е двуинстанционно.
Компетентният да разгледа решенията за конфискация или отнемане е окръжният съд по местоживеенето или обичайното пребиваване на лицето, а за юридическото лице – по седалище, адрес на управление или адрес за кореспонденция, когато
решение е за конфискация или отнемане на конкретно имущество или на парична
сума е окръжният съд по местонахождението на имуществото или по мястото на
източника на доходи. Делото се разглежда в състав от трима съдии в открито съдебно
заседание с участието на прокурор и на засегнатото лице.
Актът на окръжния съд за признаване на решението за конфискация или отнемане подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд в 7-дневен срок от узнаването за постановяването му. Кръгът на субектите, които имат право да обжалват,
не е ограничен до участниците в това производство.)
3) ЗПИИРКОРНФС урежда условията за изпращане на постановени в Република България решения за конфискация или отнемане за признаване и изпълнение в
друга държава – членка на ЕС. (Българският съд изпраща решението си до компетентните органи в друга държава-членка на ЕС, когато: а) установи, че местонахождението на имуществото, което е предмет на решението, е в другата държава членка
на ЕС; б) когато лицето, срещу което е постановено решението, притежава имущество, получава доходи, има местоживеене или обичайно пребиваване в другата държава
членка на ЕС, а за юридическото лице – седалище, адрес на управление или адрес за
кореспонденция, в тази държава.)
4) В ЗПИИРКОРНФС се съдържат правила свързани с разпореждане с предмета на решението, когато Република България е изпълняваща държава. (Прави се разлика дали предметът на решението е парична сума или имущество, различно от пари.
Правилата са следните, ако паричната сума, която е получена, е по-малка или равна
на 10 000 евро, тя остава в Република България, в останалите случаи 50 на сто от
сумата се превежда на издаващата държава. При разпореждането с имущество, различно от пари, законът регламентирал възможност за компетентния български орган,
при което той да прецени как да стане това, като начините по които може да се направи това също са изчерпателно изброени.)
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Заключение
Със приемането на ЗПИИРКОРНФС се утвърждава принципът на взаимно признаване на присъдените по наказателни дела, конфискация, отнемане и финансови
санкции между държавите-членки на ЕС. С него се разширява съществуващият инструмент за правна взаимопомощ. Въпреки това, следва да се даде сметка, че ефективността при признаване и изпълнение на решенията до голяма степен зависи и от
това как и доколко другите държави членки ЕС са транспонирали Рамковите решения, в резултат на които е приет закона. Единствено съществуването на единен механизъм за взаимно признаване ще позволи на една държава членка да признава и изпълнява решенията, издадени от друга държава членка. Това може да се постигне с
приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета, с който пряко да се
приложат правните инструменти, да се разшири приложното поле на съществуващите, да се въведат ясни крайни срокове, което ще гарантира, че решенията се признават и изпълняват в рамките на Съюза без забавяне; стандартно удостоверение и стандартен формуляр; комуникация между компетентните органи.
Закон за признаване изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество
Предметът на този закон са условията и реда за признаване и изпълнение на
актове за обезпечаване на имущество, които са издадени в държава членка на ЕС,
както и за постановяване от български орган на актове за обезпечаване на имущество, които подлежат на изпълнение в друга държава членка на ЕС. В ЗПИПАОИ е
регламентирано, че „актове за обезпечаване на имущество” са актове, издадени от
компетентните органи в друга държава членка на ЕС, както и актовете на български
компетентен орган, постановени в наказателно производство и предназначени да
осигурят предотвратяването на унищожаването, трансформирането, преместването,
предаването или прехвърлянето на имущество, което може да бъде предмет на отнемане. Жалба срещу издаването на акта за обезпечаване може да се подаде и да се разгледа от съда в издаващата държава в съответствие с националното и законодателство. Основанията за издаване на акта за обезпечаване могат да се обжалват само с
жалба пред съда на издаващата държава.
Актовете се придружават от удостоверение по образец и конкретно искане за
отнемане на обезпеченото имущество с цел изпълнение на акта на издаващата държава за конфискация или отнемане или за отнемане с цел последващо изпълнение на
този акт.
ЗПИПАОИ е ограничена само до фазата на обезпечаването, за да се стигне до
реална конфискация или отнемане, е необходимо отделно производство, в което да се
признае и изпълни влязло в сила решение за конфискация или отнемане. Това производство е уредено в Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за
конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. Това води
до проблеми в действащата нормативна уредба. Стига се до двуетапна процедура,
която значително намалява ефективността в разглежданата област. Освен това продължава да съществуват паралелно и традиционните инструменти за сътрудничество,
регламентирани в други европейски актове, уреждащи тази материя. От това следва,
че и с молба за правна помощ може да се иска обезпечаване на имущество. Обстоятелство, което води до объркване и противоречия в практиката. Разпокъсаността е резултат от това, че не всички форми, които обслужват международното сътрудничество са въведени от всички държави членки на ЕС, това от своя страна изключва възможността те да намерят приложение в двустранните отношения.
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Компетентният български орган, които има правомощие да признае акта за
обезпечаване на имущество, е Софийският градски съд. Ако съдът, в който е постъпил актът за обезпечаване на имущество, не е компетентен да го признае, той следва
да го изпрати служебно на Софийския градски съд. Поставя се въпросът кой обаче
ще е компетентният български орган, който ще изпълни обезпечителните мерки, след
като актът за обезпечаване на имущество е признат. В едни случаи това би могъл да
бъде прокурорът, но в други случаи би могъл да е съдебно изпълнителният орган. В
чл. 11 ЗПИПАОИ е установено, че актът за обезпечаване на имущество се изпълнява
от съответния компетентен орган по реда, предвиден в ГПК. Разпоредбата не дава
ясен и категоричен отговор. Органът, който има правомощия да изпълни по ГПК
съдебен или приравнен на него акт, е съдебният изпълнител, в случай че се изпълнява
актът за обезпечаване на имущество за нуждите на наказателния процес, в НПК
органът, натоварен с изпълнението по чл. 416 НПК, е различен в зависимост от
действията, които следва да се извършат.
Кореспонденцията и обмяната на информация между органите на издаваща
държава и изпълняваща държава е директен. В случаите, когато осъществяването на
директен контакт между компетентните органи на двете държави не е възможно, органът има правомощието да извърши всякакви запитвания по този въпрос, включително чрез звената за контакт на Европейската съдебна мрежа (European Judicial
Network).
В ЗПИПАОИ са регламентирани условията за признаване и изпълнение на актове за обезпечаване на имущество.
Целта на производството по признаване и изпълнение на актове за обезпечаване
на имущество, постановени в друга държава членка на ЕС е да провери налице ли са
условията за признаване и изпълнение на тези актове. Това налага провеждане на
самостоятелно съдебно производство. Производството се образува незабавно след
получаването на акта и удостоверението. Съдът се произнася незабавно с определение, за което уведомява компетентния орган на издаващата държава. Определението
на Софийския градски съд може да има следния смисъл:
да признае акта за обезпечаване на имущество и да го изпраща в срок от 24
часа на съответния компетентен орган за изпълнение.
да откаже да признае или изпълни на акта за обезпечаване и да прекратява
производството.
да признае акта за обезпечаване и да отложи изпълнението му. В този
случай съдът следва да уведоми компетентния орган на издаващата държава за всяка
друга обезпечителна мярка, предмет на която може да бъде същото имущество.
Основанията, при които Софийският градски съд може да отложи изпълнението на
акта за обезпечаване, също са регламентирани в ЗПИПАОИ.
Определението на Софийския градски съд не е окончателно. То може да бъде
обжалвано от всяка заинтересована страна, включително от добросъвестното трето
лице в 14-дневен срок от узнаването за постановяването му.
За подадената жалба и основанията за обжалването българският съд уведомява
компетентния орган на издаващата държава по начин, който ще му осигури възможност да предостави аргументите, които смята за необходими. Когато компетентният
орган на издаващата държава уведоми българския съд за отмяната на акта за обезпечаване, българският съд незабавно отменя обезпечението.
В отделно производство се разглежда искането за отнемане на обезпеченото
имущество с цел изпълнение на акта на издаващата държава за конфискация или
отнемане или за отнемане с цел последващо изпълнение на този акт, което се подава
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с акта за обезпечаване на имущество. Искането за отнемане на обезпеченото имущество се разглежда и се изпълнява по правилата на НПК и международните договори, по които Република България е страна.
Постановяване в Република България на актове за обезпечаване на
имущество
Определения за обезпечаване на имущество, които подлежат на признаване и
изпълнение в друга държава членка на Европейския съюз, се постановяват от съответния първоинстанционен съд по искане на прокурора – за вземане на мерки за обезпечаване на конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата.
Тези определения се изпращат за признаване и изпълнение пряко на компетентния орган в изпълняващата държава. Компетентният орган е различен в зависимост
от това в коя фаза е наказателното производство.
ЗПИПАОИ регламентира правни средства за защита срещу определението за
обезпечаване на имущество. Тя установява право на всяка заинтересована страна,
включително добросъвестното трето лице, да обжалва определението за обезпечаване
на имущество в 14-дневен срок от узнаване за постановяването му пред съответния
по-горен съд по реда на ГПК. Като обжалването не спира изпълнението на определението. В хипотезата, когато има подадена жалба в съда на изпълняващата държава
срещу изпълнението на акта, българският орган, който го е постановил, може да изложи аргументи и да представи доказателства по повод издаването му.
България като държава членка на ЕС спомага за затвърждаването на принципа
на взаимно признаване на чужди съдебни актове по наказателни дела между държавите членки на ЕС. Това става чрез приемането на закони в съответствие с приетите
рамкови решения и директиви в областта.
Съвременните форми на сътрудничество по наказателни дела се приемат с разбиране и желание за прилагането им. Компетентните органи в държавите членки
предпочитат сътрудничество да протича под формата на актове за взаимно признаване на чужди съдебни решения.
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РОДИТЕЛСКА САМОЕФИКАСНОСТ И РОДИТЕЛСКИ СТРЕС –
ВРЪЗКА И ВЛИЯНИЕ
Ирина Петрова Бойкинова
Бургаски свободен университет

PARENTAL SELF-EFFICACY AND PARENTING STRESS –
RELATIONSHIP AND INFLUENCE
Irina Petrova Boykinova
Burgas Free University
Анотация: Родителствaнето е свързано със съзнателен или несъзнателен избор на
поведение на родителя спрямо детето. Това обикновено се отнася до начина на възпитание. Този начин на възпитание трябва да бъде организиран от логически свързани действия, които теоретично да са обусловени и практически да са оправдани.
Като се има предвид, че съществува връзка между родителското поведение и развитието на децата е важно да се изследва съществуването на променливи, които могат да повлияят на успешното прилагане на родителските практики. Родителската самоефикасност е свързана с положителни родителски практики. Има доказателства, които сочат, че родителският стрес служи като посредник между родителските познания и родителските практики. Настоящият доклад разглежда същността на родителската самоефикасност и родителския стрес като значими променливи в родителския процес.
Ключови думи: родителство, родителска самоефикасност, родителски стрес,
връзка, влияние.
Abstract: Parenting involves conscious or unconscious choices of parental behavior
towards the child. This usually refers to the way of education that the parents give to their
children. The way of education should be organized by logically related actions that are
theoretically determined and practically justified. Considering that there is a relation between
the parental behavior and child development, it is important to explore the existence of
variables which may influence the successful implementation of parenting practices.
Parenting self-efficacy is associated with positive parenting practices. There are evidences
to suggest that the parenting stress acts as a mediator between parenting knowledge and
parenting practices. This article aimed to present the essence of the parental self-efficacy
and the parenting stress as significant variables in the parenting process.
Keywords: parenting, parental self-efficacy, parenting stress, relationship, effect
Повечето родители смятат, че преживяването, свързано с родителството е удовлетворяващо, поучително, а понякога и доста вълнуващо. Обаче, родителството
също представлява може би най-трудната социална роля, срещана в младата и средна
зрялост, поставяйки значителни интелектуални, емоционални и физически изисквания към днешните майки и бащи. Да бъдеш родител очевидно предполага ангажимент да бъдеш редовно на разположение за защита, отглеждане и грижа за децата си
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в продължение на много години. Никоя друга роля не носи такива неумолими изисквания за време и енергия. За щастие, много родители въплъщават психологическа издръжливост, характеризираща се с достатъчна и непрекъсната гъвкавост за предизвикателните елементи на родителството, адаптивно родителско поведение и способност
да извличат удоволствие от различни аспекти на родителския процес. От друга страна, една част от родителите страдат от недостиг на постоянство, липса на адекватни
родителски умения, чувстват се изключително натоварени с отговорността и задълженията по грижи за децата, и възприемат много малка част от родителския си опит
като приятна.
Родителското функциониране се определя от взаимодействието на характеристиките на детето, личните и психологически ресурси на родителя и контекстуалните
източници на стрес и подкрепа [3]. Според Belsky добре функциониращото родителство може да бъде обяснено и разбрано до голяма степен във връзка с тези три ключови детерминанти в процеса на родителство. Процесът на ставане на родител
включва създаване на връзка с детето и развиване на компетенции и грижи. Взаимодействието между родител и дете е процес на взаимна адаптация. Bandura (1997) смята, че за да използват успешно родителско поведение, родителите трябва да вярват,
че това ще доведе до желания резултат и ще вярват в изпълнението на специфичното
поведение.
Родителска самоефикасност
В края на 70-те години Bandura въвежда концепцията за ефикасност. Оттогава
родителската самоефикасност, производна на самоефикасността, става обект в изследванията в социалните науки. Bandura (1997) отбелязва, че убежденията за ефикасност са основна база за родителските практики.
Самоефикасността се отнася до вярата, която индивидите могат да имат в способността си да извършват действия, които ще доведат до очаквани резултати [2]. По
същество, тя описва възприятията на индивидите за себе си като компетентни в дадена задача или област. По-специално, тези вярвания се отнасят до това, което индивидите могат да направят с уменията си в различни задачи или области. Самоефикасността е свързана с човешката дейност, която се отнася до способността на човек да
произвежда умишлени действия [2]. Самоефикасността се счита за ключов фактор за
човешката дейност, тъй като регулира мотивацията. Например, ако хората не вярват,
че могат да действат по начин, който ще доведе до резултати, тогава те няма да се
опитват да действат изобщо [2].
Родителската самоефикасност е домейн-специфичен случай на общия конструкт
самоефикасност. Тя е определена като вяра на родителите в способността им ефективно да управляват многобройните и променящите се задачи и ситуации на родителство [4], [12],[16],[17]. По-високо възприемана компетентност в родителското отношение е свързана с тенденцията родителите да оценяват определени ситуации като
по-малко проблематични и да се чувстват уверени, че трудностите могат да бъдат
разрешени [14], [4], [5].
Конструктът родителска самоефикасност изглежда също има значително концептуално припокриване с родителското чувство за компетентност, което се определя като възприятие на родителя за неговата или нейната способност да влияе положително върху поведението и развитието на детето му [4] и родителската самоувереност, която се определя като цялостна увереност на родителите в способността им да
действат успешно в родителската роля [7]. Родителската ефикасност, родителската
компетентност и родителската увереност се смятат за различни термини, които описват едно и също явление [6].
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Родителски стрес
Съгласно съвременните виждания стресът може да се определи като феномен на
осъзнаване, възникващ при сравнение на изискванията, предявявани към личността, с
нейните възможности да се справи с тези изисквания. Отсъствието на равновесие в
този механизъм при необходимост да се справим с изискванията предизвиква възникването на стреса и ответната реакция на организма. Тази ответна реакция представлява опит да се справим с източника на стрес. Преодоляването на стреса включва психични (тук влизат когнитивна (познавателна) и поведенческа стратегия) и физиологични механизми. Ако опитите да се справим със ситуацията се оказват неефективни,
стресът продължава и може да доведе до патологична реакция, а наличието на патологична реакция и много продължително стресово състояние могат да предизвикат
функционални и органични увреждания [19].
Всички видове човешки стрес могат да бъдат описани като процеси, включващи
мисли и емоции, физиология, поведение и преживявания. И така, какво прави стресът
на родителите различен от стреса, произтичащ от работа, романтични взаимоотношения или болест? Теориите за причините и последиците от стреса на родителите са
различни от другите теории за човешкия стрес, защото те поставят външното причинно събитие като „родителство“, а причинителят – дете или деца, за които родителят
носи крайна отговорност. Лесно може да се приеме за даденост колко силно зависими са децата (и особено бебетата) от родителите си. Тази зависимост представлява
непосредствен, постоянен и понякога отблъскващ набор от изисквания към родителите (напр. плаче за храна, комфорт и внимание), които те не са изпитвали преди появата на детето. Понякога тези причинно-следствени събития се отстраняват по-далеч от
нуждите на детето за незабавно оцеляване и вместо това са свързани с конкретните
социално-мотивиращи качества на това дете. Тези атрибути могат да включват опозиционно или несъответстващо поведение, хиперактивност и разсеяност, или враждебност и зависимост от настроения. Те могат да включват и хронични заболявания и
медицински състояния.
Основна характеристика във всяка теория на родителския стрес е идеята за балансиращ акт между възприятията на родителите, изискванията на родителската роля
и достъпът до наличните ресурси за посрещане на тези искания. Наистина, този баланс между изискванията и ресурсите е от основно значение в повечето теории за човешки стрес и справяне [9], [12]. Съответно, родителски стрес възниква, когато
очакванията на родителя за ресурсите, необходими за удовлетворяване на изискванията за родителски грижи, не са съвместими с наличните ресурси [8].
Abidin (1995) прави следната дефиниция: Стресът на родителите се дефинира
като стресът, който родителят изпитва и който е пряко свързан с характеристиките на
детето, родителските характеристики и преживяванията, свързани с родителската роля. Социалните роли обикновено се оценяват силно от повече членове на обществото
и са много стабилни в различните ситуации и време. Така че родителският стрес, възникващ от чувството за невъзможност да се отговори на очакванията на другите, вероятно ще бъде устойчив или хроничен при някои родители [13].
Стресът на родителите може да бъде дефиниран и като набор от процеси, които
водят до отрицателни психологически и физиологични реакции, възникващи от опитите да се приспособят към изискванията на родителството. Това често се преживява
като отрицателни чувства и вярвания към и за себе си, и за детето. По дефиниция, тези отрицателни чувства възникват директно от родителската роля. Това просто определение трябва да не се отклонява от факта, че родителският стрес включва широк
набор от сложни, динамични процеси, свързващи детето и поведението му, възприемани нужди за родителски грижи, ресурси за родителски грижи, физиологична реак184
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ция към изискванията на родителството, качества на отношенията на родителите с детето и други членове на семейството, и връзки с други хора и институции извън дома.
Връзка и влияние
Начинът, по който родителите мислят за себе си и концептуализират проблемите, вероятно ще повлияе на тяхното ниво на стрес. Нивото на стрес на родителите
оказва влияние върху начина, по който те реагират към детето в родителската си
роля.
Доказано е, че родителската самоефикасност е важен буфер срещу родителския
стрес [4], [15]. Изследвания показват, че родителската самоефикасност е свързана с
родителския стрес, така че по-ниските нива на ефикасност на родителските грижи
предвиждат по-високи нива на родителски стрес [18]. Всъщност се смята, че родителската самоефикасност може да послужи като надежден предиктор на стреса на родителите [15]. Освен това е известно, че родителската самоефикасност предсказва както
позитивните, така и отрицателните родителски практики, включително положителни,
адаптивни родителски практики и поведение [4], [11], родителска отзивчивост, родителска топлина [18], контролиращо и отбранително поведение на родителите [10],
[11]. Родителският стрес частично медиира влиянието на родителската самоефикасност върху родителските практики. С някои доказателства, свързващи родителската
самоефикасност с родителския стрес и родителските практики, е възможно родителската самоефикасност да предвижда родителски практики чрез влиянието на родителския стрес.
Настоящите констатации, че родителският стрес отчасти обяснява връзката
между положителните родителски познания, (в частност родителска самоефикасност), както и начините, по които родителите реагират и взаимодействат с децата си
(т.е. родителски практики), имат важни последици в усилията за превенция и намеса.
Тази информация може да бъде използвана в обучителни родителски програми, в
които се разглежда същността на родителския стрес, неговото въздействие и начините за неговото управление. Констатациите могат да се използват и за информиране в
психообразованието за връзките между познанията на родителите, стреса и поведението им в родителската роля.
Информацията би била полезна в програми и кампании за превенция, насочени
към повишаване на осведомеността на родителите за значението на фактори или променливи, специфични за тяхната роля на родители като издръжливост, стрес и самочувствие като родител, в цялостното развитие на тяхното дете (деца). Също така може да послужи за идентифициране на проблемните области на родителите (напр. ниска издръжливост, ниска самоефикасност или повишен родителски стрес) като предпоставка за планиране на необходимото обучение (като обучение по издръжливост,
умения за увеличаване ефикасността на родителските грижи, обучение за умения,
свързани с родителските практики и за справяне с идентифицираните проблемни области).
Налице е все по-голямо признание и загриженост, че стратегиите за подкрепа на
родителите са най-ефективният начин за подобряване на здравето, благосъстоянието
и развитието на децата и че неблагоприятните последици от дисфункционално родителство е рисков фактор за развитието на редица здравни проблеми както в детска,
така и в зряла възраст.
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КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА И НА ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ
В РУСИЯ
Оля Рожнова
Василиса Красноперова
Бургаски свободен университет

THE LIVING STANDARD IN RUSSIA
Olya Rozhnova
Vasilisa Krasnoperova
Burgas Free University
Анотация: Целта на разработката е да проучи как живеят руснаците.
Ключови думи: Качество на живота, стандарт на живот, благосъстояние, доходи,
бизнес, образование, култура.
Abstract: The purpose of the development is to study the quality of life for Russians.
Keywords: Quality of life, standard of living, well-being, income, business, education,
culture.
Жизненият стандарт
Какво означава терминът „жизнен стандарт“? Това е преди всичко нивото на
удовлетворяване на непосредствените човешки потребности, материални и духовни,
за единица време.
Този критерий винаги е бил считан за най-значим в социалната категория. Нарича се също и ниво на благосъстоянието. Той говори за степента на икономическото
развитие на страната, за нейното благосъстояние. Тя се характеризира основно с
осигуряването на населението с материални нужди, нивото на удовлетвореност на
исканията на населението.
Освен това има нещо наречено цената на живота. Тя се характеризира с парична
оценка на стойността на стоките и услугите, които са предмет на действително потребление в едно домакинство за определен период от време.
Качество на живота
Степента на удовлетворяване на всички видове човешки нужди определя качеството на живота. Повечето изследователи поставят този показател в пряка зависимост от материалната подкрепа. Това е разбираемо, тъй като без висока заплата е
почти невъзможно да се постигне високо качество на живот.
Човек постоянно се стреми към високо качество на живот. Той се нуждае от това през цялото време. Това желание не зависи от позицията на човека в обществото, в
сферата на неговата работа или в личния му живот. Човекът постоянно се стреми
към по-висока позиция: той работи, проучва, подобрява уменията и способностите
си, стреми се да го повишат на работа.
Дали един руски гражданин има високо ниво и качество на живот? Какви са основните характеристики и показатели за качеството на живота на руснаците?
Нека се опитаме да разберем!
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Доходи
Руснаците стават все по-песимистични в промените на стандартите им за живот,
според новото проучване на ВЦИОМ (център за изследвания на общественото мнение). 25% очакват подобрение, същият брой – напротив – влошаване, а още 40% вярват, че за една година те ще живеят по същия начин както сега.
Реалните разполагаеми доходи спадат четири години подред. Техният растеж
през октомври (с 1,4% през последните 12 месеца, според Росстат, след четири години непрекъснато падане) не променя съществено нищо: ако годината може да бъде
завършена в плюс, тогава тя ще бъде чисто символична.
Размерът на свободните пари сред руснаците падна през октомври спрямо септември с 500 рубли, или 2,2%, според проучване на холдинга Romir. И спестяванията
са паднали до минимум през последните 15 години. „Делът на паричните доходи, използвани за спестявания през януари-септември 2018 г., е бил 4,2% и е най-нисък за
определения период от 2004 г.“, казва Мониторингът на социално-икономическото
положение и благосъстоянието на населението в Института за социални анализи и
прогнози.
От август 2018 г. в Москва средната заплата (за първата половина на годината) е
81841 рубли (според Московския държавен комитет по статистика). Номиналният му
размер се е увеличил доста добре в краткосрочен период – още през 2017 г. Росстат
заяви, че московците са получили средно около 67 900 рубли.
Това са цифрите за средната работна заплата в Москва през последните години:
1. 2012: 48 810 рубли;
2. 2013: 55 480 рубли;
3. 2014: 61 200 рубли;
4. 2015: 64 280 рубли;
5. 2016: 66 000 рубли;
6. 2017: 67 900 рубли.
Преизчисляваме рублата в щатски долари при текущия курс USD / RUB (есента
на 2018 г.), след което заплатите едва надхвърлят 1 250 USD, което е много ниско в
сравнение с развитите европейски държави.
Нека да я сравним с няколко градове на Руската федерация, както и с мегаполисите на други държави:
Град
Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Краснодар
Киев, Украйна
Минск, Беларус
Париж, Франция
Лондон, Англия
Токио, Япония
Ню-Йорк, САЩ

Средната заплата в долари
(февруари, 2017)
1150
850
700
520
290-300
450-500
3000-3200
3200
3000-3500
6200
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От гледна точка на финансовата стабилност, макроикономическите показатели
се развиват добре: положително търговско салдо, значителен бюджетен излишък и
увеличаване на златните и валутните резерви. Но населението не го усеща за себе си.
Силното нарастване на дълга и натоварването му върху физическите лица, рекордното намаляване на спестяванията, намаляването на реалния разполагаем доход през
последните четири години са най-тревожни. Средната класа в Русия е изчезваща
социална прослойка. В момента се наблюдава голямо разделение на хората по доходи, средната класа е застрашена от изчезване, и се увеличава броят на бедните.
Средният жизнен минимум на човек от населението в Москва през 2019 г., считано от 1 януари, ще бъде 16 260 рубли. Тази стойност е приета в закон от правителството на Москва от 4 декември 2018 г. N 1465-PP. От 1 ноември 2018 г. минималната заплата в столицата е 18 781 рубли.
Паричните доходи на населението на Москва
Москва
Доход на човек
от населението
(на месец), рубла
Реалният разполагаем доход на
населението като
процент от
миналата година

2000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7998

44051

47319

48935

54869

54504

59850

59203

105,4

103,8

99,5

97,5

105,4

92,1

95,7

91,5

Предоставени месечни пенсии
Москва
2000
Средна
големина
на отпуснатите
835,0
месечни
пенсии,
рубла
Реалният
размер на
отпуснатите месечни
пенсии,
131,6
като
процент
от
миналата
година

2010

2011

2012

2013

8140,4

8893,1

9845,1

10850,7 11790,5 13095,4 18450,4

113,4

102,7

…
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Бизнес
Руската икономика в момента не е в най-доброто си състояние. Най-уязвимите в
този период стават малкият бизнес, и по-специално индивидуалните предприемачи.
От 2017 г. и началото на 2018 г. продължава да намаляват на финансовите и
икономическите пазари в страната. Това се дължи на много причини. Политическите
конфликти, в които Русия е участвала по един или друг начин, са довели до допълнителни икономически санкции и до нов кръг на рецесия. В резултат на това, индустриалното производство пострада, инфлацията се увеличи, следователно, покупателната способност на населението е намаляла.
След анализ на данните на Росстат и на Федералното министерство на финансите, изчислихме, че най-голямото натоварване на руснаците ще бъдат трите вида данъка за: транспорт, материали и земя. От 2015 до 2017 година съвкупността на тези разноски е нараснал с 28%, а заплатите – само 15%. Според Федералната данъчна служба до септември 2018 година, в сравнение с 2017-та, броят на микропредприятията е
паднало с 152 хиляди, малките предприятия с по-малко от 12 хиляди, а за средните
предприятия – 1 хил.
За съжаление, делът на малките предприятия е около 20% от брутния вътрешен
продукт.
Това е незначителна част от икономиката на страната, но загубата на малки
предприятия вреди на качеството на живот на гражданите, тъй като малките предприятия осигуряват най-необходимите области на дейност.
През август 2018 г. общият дълг на населението към банките възлиза на 13.5
трилиона рубли, като се е увеличил от началото на годината с 10.7%. И това е на фона на практически застопорените реални доходи на населението.
Образование
Данните от международните проучвания за качеството на училищното образование – TIMSS (математика и естествени науки) и PIRLS (четене и разбиране на
текста) – показват, че Русия е сред най-добрите страни в света за качеството на своите училища.
Руското образование става все по-популярно в чужбина. Според Росстат през
учебната 2016/2017 година 244 000 чуждестранни студенти са се обучавали в Русия.
Нарастват и броят на руските университети, които са включени в авторитетни образователни оценки QS, ARWU, THE и други.
Разбира се, тези успехи на руските университети до голяма степен се дължат на
факта, че те постепенно се приспособяват към международния формат: те увеличават
броя на публикациите на чужди езици, увеличават размера на класните стаи и студентските общежития.
Също така бихме искали да отбележим, че постепенно нараства броят на студентите, които получават образование, използвайки технологии за дистанционно
обучение, основани на използването на компютри и телекомуникационна мрежа (от
10,2% през 2017 г. до 11,3% през 2018 г.).
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Култура
Ще погледнем основните показатели за работата на културните институции в
град Москва.
Брой библиотеки
Библиотечен
фонд, млн. к.
Брой потребители на библиотеки, млн. душ
Броят на професионалните
театри
Броят на зрителите в театрите,
млн. душ
Брой музеи
Брой на
посещенията
в музея, млн.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

458

460

475

471

466

291

286

282

86,1

86,4

86,9

87,0

84,5

82,0

80,7

80,1

3,6

3,3

3,4

3,3

2,9

3,0

2,8

2,3

92

105

105

105

105

98

96

96

6,0

6,5

7,2

7,5

7,6

7,5

8,2

8,0

71

76

100

103

84

84

82

67

11,4

14,4

15,6

17,3

18,3

26,1

27,4

20,0

Таблицата показва, че руснаците е доста културен народ. Макар че, броят на
театри и музеи намаляват, интересът към тях – не. Напротив, в сравнение с 2010 г.,
през 2017 г. броят на зрителите почти се е удвоил. Това показва, че обществото проявява голям интерес към културното образование.
В същото време броят на библиотеките намалява почти в 2 пъти. Това се дължи
главно на универсалната компютъризация и цифровизация на книги и периодични
издания, появата на глобални онлайн библиотеки.
Заключение
На края бихме искали да цитираме проучването на ВЦИОМ (Всеруски център
за изследвания на общественото мнение, който провежда проучване за жителите на
Москва). Той твърди, че жителите оценяват материално благосъстояние и здраве повече от свободата във всичките си проявления.
Какви конституционни права и свободи гражданите на Русия
считат за най-важни за себе си, %
Права и свободи
2013 г. 2018 г.
40%
48%
Право на здраве
33%
38%
Право на социално осигуряване
45%
35%
Право на живот
37%
29%
Право на свобода и лична неприкосновеност
9%
28%
Свобода на движение в страната и извън нейните граници
19%
23%
Свобода на мисълта и думите
13%
21%
Право на частна собственост, предприемачество
5%
15%
Право на избор и да бъде избран
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Средни резултати за удовлетвореност за всяка от характеристиките
на качеството на живот
Място
Доволни ли сте...?
Средната стойност на
1
2
3
4
5
6

Образование
Обкръжение
Безопасност на живота
Здравословно състояние
Жилищни условия
Удовлетворяване на културни и
развлекателни нужди

7,55
7,20
6,58
6,46
6,34
6,26

7
8
9
10

Изпълнение на граждански права
Заетост / Работа
Екологична ситуация
Материално богатство

5,84
5,67
5,67
4,76

В резултат на това изследване се оказа, че руснаците са най-малко доволни от
материалното си благосъстояние (резултат - 4,76), но висок процент на образование
(7,55) и обкръжение (7,20).
Според резултатите от оценката се формира общ индекс на качеството на живот, който се оказа 5.24 (индексът варира от 1 до 10). Така можем да заключим, че само в случай на постоянно увеличаване на икономическото благосъстояние на Русия,
обществото може да се надява да увеличи нивото и качеството за живот на населението.
Използвана литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://moscow.gks.ru
http://www.gks.ru
https://www.rbc.ru
https://rosmintrud.ru
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/uroven-zhizni-naseleniya.html
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THE IMPORTANCE OF ENTREPRENEURIAL NETWORKS
FOR REDUCING TRANSACTION COSTS
Parshukova Ekaterina
ERASMUS+ student
Abstract: the aim of this paper is to emphasize the importance of creating entrepreneurial
networks for transaction costs reduction and business development. Firstly, the paper
presents the definition of the term ‘transaction costs’ and its classifications. Then, there is a
description of different types of entrepreneurial networks and its importance for business
development. Lastly, there is a real-life example of success of such business model.
Keywords: transaction costs, entrepreneurial networks, business model, Third Italy
The concept of transaction costs was first introduced by Ronald Coase in 1937 as „the
cost of using the price mechanism”. A. Douglas defines them as „costs of establishing and
maintaining property rights”. In general, transaction costs are expenses that are incurred
when someone is buying or selling a good or service on the market. They include wide
range of different costs.

13% 21%
31%

Search costs
Bargaining costs
Enforcement costs
Costs of opportunistic behaviour
Other costs

25%
10%

These are the broad categories in which transaction costs can be divided:
 Search and information costs – such as in determining the reasonable price,
quality of goods and services or information about sellers and buyers;
 Bargaining costs – costs that include the costs of hiring professionals that help
with drafting and finalizing the contract as well as strategic costs, for example,
costs of solemn welcome ceremonies or holding tenders.
 Policing and enforcement costs – costs that are incurred when the company tries
to make sure that the other party does not breach the terms of the contract or, in
the worst scenario, when the company takes appropriate action through the legal
system
 Costs of opportunistic behaviour – the biggest category – costs that occur when
one party takes advantage of its knowledge, putting self-interest above others’
interests, and tries to maximize its own profit to the prejudice of its partners.
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Opportunistic behaviour may appear in different forms: avoiding contractual
obligations or imposing most costs on the joint venture, taking advantage of partner’s
dependence on the alliance or using some creative accounting to distort the profits. All of
this, unfortunately, is common in business and often causes even more extra costs for both
parties when making sure their partner will not try to exploit the terms of contract. In the
modern individualistic world, it is hard to trust every business partner and it often
complicates running a business, especially for small businesses. Therefore, it is very
important to develop entrepreneurial networks.
Entrepreneurial networks are groups or associations of entrepreneurs that are
organized with the purpose of increasing the efficiency of its members' business activities.
Everything begins with the relations that one has already established – entrepreneur’s
family and friends form an informal entrepreneurial network. These connections are often
underestimated and taken for granted, however they might become a source of useful
information and contacts.
Formal entrepreneurial networks are associations of businesses. They might come in
form of associations organized around company groupings or different types of businesses
or as the chambers of commerce which often provide training opportunities via seminars
and lectures as well as helpful contacts and advice. Another type of formal entrepreneurial
networks are business associations based on some common characteristics such as
ethnicity, race, gender, etc. Such networks as the National Indian Business Association,
eWomenNetwork and the Minority Business Development Agency offer its members a lot
of benefits including a non-competitive environment for developing their businesses.
The importance of close and trusting relationships within partnership can be proved
by the example of so called „Third Italy”. This is a group of Italian regions that has shown
a significant growth of production after the World War II even in comparison to the North
of Italy which was known as the industrial heartland of the country.
The main characteristics of the Third Italy were a very high ratio of rather small
businesses, mostly not more than 10 people, and a high level of specialization. But most
importantly, since all of the workers, craftsmen, entrepreneurs, designers and engineers
knew each other as neighbours, friends or even family, and because of the cultural
background there as created a dynamic supportive environment where people could trust
one another and were willing to share their knowledge. These relations that were based on
trust allowed members of the network to reduce transaction costs and encouraged growth
and further development.
Because of the established business model some of the regions achieved the industry
growth rate of 157% whereas the highest growth rate of industrial northern regions was
33%.
However, it is not necessary to be neighbours with your partner to build a long-lasting
partnership based on mutual trust and desire to help each other succeed – it’s practically
impossible. This is where entrepreneurial networks could play a huge role – by providing
entrepreneurs with critical opportunities for learning and getting support from people with
the same interests, goals and values.
Long and frequent interactions between organizations based on mutual care introduce
the emotional factor into their relationship, forming relational trust. As the interaction
between organizations becomes closer, their values become affected by the other party. As
a result, short-term transactions can transform into a long-term relationship, bringing
benefits to both transaction’s parties.

196

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

Bibliography:
1. Baltov, Milen (2014), Risk Management and Evaluation to the Procedures under the
Operational Programme „Regional Development” and the Majour Investment Projects„
Proceedings of the „Contemporary Management Practices VIII – Feasability and Risks
in the Business Projects”, Burgas, pp 44-57
2. Baltova, S., Baltov, M. (2017) Value Creation and Value Co-Creation in Professional
Business Services: A Challenge in Digital Environment, Biznes Posoki (Bulgarian
Journal of Business Research), 3, 31-44.
3. Baltova, S., Servitisation: a Strategic Business Model for Growth, APPLIED
researches in technics, technologies and education, ARTTE Vol. 1, No. 2, 2013.
4. Boschma, R. The industrial rise of the Third Italy. Vienna, 1998.
5. Douglas, A. Transaction costs. Canada, 1999.
6. Skokic, V. Motivations and Benefits of Entrepreneurial Network Formation. UK, 2015
7. Walcott, S. Wenzhou and the Third Italy: Entrepreneurial Model Regions, 2007.

197

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

УЕБ УСЛУГА ЗА РАБОТА С ТЕСТОВЕ – TESTFLOW API
Димитър Димитров Томов
Бургаски свободен университет

WEB SERVICE FOR WORK WITH TESTS – TESTFLOW API
Dimitar Dimitrov Tomov
Burgas Free University
Abstract: The proposed system aims at building the needed program base for future
development of systems in the field of test creation, solving and generation. The focus of the
application is the public application program interface build for clients of the web service.
The main issue that the proposed software system solves is automatic test grading and both
test and report generation. The web service is created by using Java Programming
Language and Spring Framework.
Key words: automatic creating, generating and solving tests, public web services,
education
Въведение
Главната цел на разработката е създаване на единен публичен програмен интерфейс за работа с тестове. Като под тест се разбира, съвкупност от въпроси, давани на
ученици, студенти или служители за проверка на знанията им по дадена тема. След
проучване на вече съществуващи софтуерни системи се установи, че повечето не се
предоставят публично и не предоставят достатъчно функционалности за безплатните
си потребители. Предложеното програмно решение е създадено с цел да се създаде
основа за бъдещи разработки в сферата на работата с тестове. Уеб услугата е в помощ на разработчици и студенти в софтуерно направление.
В етапа на проектиране на програмата бяха избрани следните главни функционалности, които трябва да бъдат поддържани от уеб услугата:
 Създаване и редактиране на тестове.
 Генериране на варианти на един и същи тест.
 Електронно решаване на тестове.
 Генериране на справки по решените тестове.
 Експортиране на тестовете в PDF формат.
Идея и структура
Идеята за разработване на публична уеб услуга за работа с тестове е осъществявана вече, но не в пълната и форма. Съществуващите решения са ограничени по три
начина:
 Голяма част от услугите се предлагат след заплащане.
 Услугите задължават обвързване на потребителите с конкретната имплементация.
 Повечето услуги не се предлагат в вида, който е необходим за бъдеща разработка.
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Създадената уеб услуга е безплатна и публично достъпна алтернатива с голям
набор от възможности, разложена на 4 под услуги, още наричани микро услуги.
Структурата на тези микро услуги са показани на фигура 1.

Фиг. 1. Структура на микро услуги и комуникацията между тях
Модулът, който позволява на клиентите на услугата да комуникират с нея играе
ролята на прокси сървър, като обединява интерфейсите на микро услугите и извършва всякаква аутентикация, ауторизация и други функционалности, които са необходими на цялото приложение. Микро услугата за управление служи за всякакви операции, свързани с потребителите на услугата и за управлението на различните структури от данни свързани с тестовете. Услугата за оценяване служи за оценяване на решения по различни видове тестове и различни видове въпроси. Тя си комуникира с услугата за справки, където се създават справки за всеки тест, които включват статистики за решените бланки. Последната микро услуга за експортиране на тестове отговаря за генерирането на PDF и DOC файлове.
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Използвани технологии за създаването на TestFlow API
 Spring MVC – позволява създаването на REST уеб услуги, и се грижи за
връзката между програмата и контейнера, на който се изпълнява тя. [1]
 Spring Security – използва се за аутентикацията и ауторизацията с помощта
на JWT (Json Web Tokens) [2], както и за запазване интегритета на заявките
чрез използване на HMAC (Hashed Message Authentication Code). [3]
 Spring Data – използва се за всички връзки към базата от данни, като се прилага Repository Pattern, което позволява логиката за връзката да бъде абстрактна, вместо обвързана с дадена имплементация.
 Netflix’s Zuul – една от най-оптимизираните библиотеки за създаване на собствен прокси сървър. [4]
 Netflix’s Eureka – играе ролята на дисковери сървър, където всяка от услугите се регистрира като такава. Това улеснява мигрирането на различните
услуги и разделянето на клиентският интерфейс от различните микро услуги.
 NoSQL MongoDB – база от данни, която е за предпочитане при разработването на прототипи, поради лесна промяна на структурите в базата. Когато се
публикува услугата тази база от данни има вграден в нея механизъм за разделяне на няколко физически или логически машини, което позволява както
вертикално така и хоризонтално мащабиране на базата.
 Jenkins – софтуер за автоматично инсталиране на програмата на отдалечени
сървъри.
В програмата са използвани няколко главни алгоритъма: за обработване на данните, форматиране на PDF файла, генериране на нови варианти, интерфейсни алгоритми, които са написани на основата на предишна разработка. [5]
Заключение
Целта на разработката е да се създаде публична уеб услуга, която да улеснява
работата при създаване и решаване на тестове. Създаденото програмно решение, ще
послужи за бъдещо развитие, в средата на автоматичната текстова обработка и генерация, както и в сферата на изкуствения интелект, като се прилагат техниките за
обработка на естествени езици.
Използвана литература:
1. „Spring Framework“, Pivotal, April 2019. [Online]. Available: https://spring.io/.
2. OAuth, „Introduction to JSON Web Tokens“, April 2019. [Online]. Available:
https://jwt.io/introduction/.
3. R. C. ,. H. K. Mihir Bellare, „Keying hash functions for message authentication“, p.
sec. 2, 1996.
4. „Netflix's Zuul Github“, Netflix, April 2019. [Online]. Available:
https://github.com/Netflix/zuul.
5. D. Tomov, „System for creating, generating and solving of tests AMTestr“, in Yearbook
of XIX Student Research Conference, Burgas, 2018.
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СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРИПТОВАЛУТИ
Иван Стефанов Батаков
Бургаски свободен университет

SYSTEM FOR PROCESSING AND PRESENTATION OF
CRYPTOCURRENCY DATA
Ivan Stefanov Batakov
Burgas Free University
Abstract: A system for collecting and processing data for cryptocurrencies with pricing
visualization for the normal user.
Key words: Redis, Scalability, Data, Proxmox, Linux, Raspberry Pi, Dell, Server, Cryptocurrency,
Blockchain, HAProxy, Varnish, MariaDB.
Въведение
Най-простата форма на една криптовалута е дигиталните пари. Може да се използва за закупуване на стоки и услуги. Въпреки това, за разлика от традиционните
пари, основната разлика тук е, че стойностите на повечето криптовалути не са фиксирани – това също ги прави актив за инвестиция, тъй като инвеститорите купуват
криптовалути на по-ниска цена и ги продават когато цената се повиши.
Казано по-просто, криптовалутата е комбинация от две думи: Crypto + Currency.
Това е криптографско криптирана валута. Всички транзакции с криптовалута се записват в система на публична книга, наречена „blockchain“. Технологията blockchain
има множество приложения, от които записването на транзакции с криптовалута е
едно.
Софтуерна реализация
Проектът е реализиран с помощта на най-новите до момента технологии
(фиг.1).
 HAProxy – (High Availability Proxy) е безплатен софтуер с отворен код,
който осигурява балансиране на натоварването и прокси сървър за TCP и
HTTP базирани приложения, които разпространяват заявки за множество
сървъри. Той е написан на програмния език C, има голяма бързина и ефективност (по отношение на използването на процесора и RAM паметта).


Varnish – е HTTP ускорител, предназначен за динамични уебсайтове,
съдържащи съдържание, както и за API приложения. За разлика от други
уеб ускорители, като например Squid, който започва да работи като кеш на
клиентска страна или Apache и nginx, които са предимно уеб сървъри,
Varnish е проектиран като HTTP ускорител. Софтуерът е фокусиран изключително върху HTTP, за разлика от други прокси сървъри, които често поддържат FTP, SMTP и други мрежови протоколи.
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Фиг. 1. Софтуерна архитектура на системата.
 Nginx – високопроизводителен уеб сървър, кеш и прокси под BSD лиценз.
Целта на уеб сървъра е разрешаване на проблем C10K – създаване на софтуер за уеб сървър, който да може да обслужи 10000 уеб клиента едновременно. Кодът му е написан на програмния език C и е силно оптимизиран за
скорост.
 uWSGI - софтуерно приложение, което цели да разработи пълен стак за изграждане на хостинг услуги. Той носи името на интерфейса на шлюза на уеб
сървъра, който е първият плъгин, поддържан от проекта. В нашият случай е
използван uWSGI за комуникация с Python сайт, той е връзката между сайта
и nginx.
 Django – базиран на Python свободна и отворена уеб рамка, която следва
архитектурния модел на модела-изглед-шаблон. Тя се поддържа от Django
Софтуер Фондация, независима организация. Основната цел на Django е да
улесни създаването на сложни уеб-базирани сайтове.
 Redis – проект за структурата на данните в паметта, който прилага разпределена база данни с ключови стойности в паметта с допълнителна трайност.
Redis поддържа различни видове абстрактни структури от данни, като низове, списъци, карти, набори, сортирани набори, HyperLogLogs, растерни изо202
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бражения, потоци и пространствени индекси. В нашия проект Redis се използва за понижаване на товара на базата от данни.
 MariaDB – разработена от общността търговска вилка на системата за управление на релационни бази данни на MySQL, предназначена да остане свободен и софтуер с отворен код под GNU GPL. Развитието се ръководи от някои
от оригиналните разработчици на MySQL, които го разклоняват поради опасения за придобиването му от Oracle Corporation.
Хардуерна реализация
Мрежата на системата е изградена с Huawei ONT устройство, Mikrotik рутер и
суич. За сървъри се използва Dell PowerEdge R610, ръчно сглобен сървър за Backup и
Raspberry Pi 3 Model B (фиг. 2).

Фиг. 2. Хардуерна архитектура на системата
 ONT – терминал за оптична мрежа (наричан още модем) се свързва с крайна
точка (TP) с оптичен кабел. Той се свързва към Mikrotik рутера чрез LAN /
ethernet кабел (Bridge Mode) и превежда светлинни сигнали от оптичната
линия от TP в електронни сигнали, които рутерa може да чете.
 Mikrotik рутер и суич – използва се на разпределяне на данните по различните канали/VLANS.
 Dell PowerEdge R610 – на него работи по-голямата част от системата. Сървърът съдържа 2 процесора Xeon 6 Core 2.6 Ghz, 32 GB RAM и 1 TB SSD.
Операционната система е Proxmox (Debian базирана с уеб интерфейс). За
осъществяването на системата са пуснати 3 уеб, 3 бази от данни (главен и
подчинен), 1 прокси, 2 кеш сървъра; пуснати са като LXC контейнери (метод
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на виртуализация на ниво операционна система за управление на няколко
изолирани Linux системи на контролен хост с помощта на еднa Linux операционна система).
 Raspberry Pi 3 Model B – на него е разположен Python бот, който следи APIтата (набор от ясно дефинирани методи за комуникация между различните
компоненти) на няколко exchange-a (сайтове за обмен на криптовалути).
Когато информацията се обработи, тя се прехвърля в сървърите за база от
данни.
 Backup сървър – тъй като данните, които имаме са изключително важни, на
този специално събран сървър те ще бъдат складирани отново. Операционната система е FreeNAS, която е настроена да копира информацията от Dell
сървъра.
Описаните технологиите дават възможност да се визуализира движението на цената на определена криптовалута за определен период от време.
На фиг. 3 е показана графика, която изобразява промяната на цената на Bitcoin
през период от една година. Благодарение на тази информация и с помощта на
различни финансови инструменти на теория е възможно да се „предскаже” бъдещата
цена на Bitcoin.

Фиг. 3. Графика за цената на Bitcoin за периода 2016-2017 година.
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Заключение
Изградена е сложна система, както хардуерно с enterprise техника, така и софтуерно с помощта на open-source технологии. Мрежата е създадена да работи под голям
товар ( 24/7 ), с възможност за увеличаване на капацитета й.
Информацията, създадена от системата (historical data), може да бъде използвана за обучаване на ботове, с цел предвиждане на цените на различните криптовалути,
както и закупуване/продаване на тези валути в определен момент. Има и възможности за следене на цената на портфолио, изчисляване на трудността за копаене на различните криптовалути, като се използват видео карти и процесори за параметри.
Друга опция, която дава системата на потребителите е да си създават сами постове/
ръководства, които други потребители могат да четат и използват.
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INFLUENCER MARKETING AS AN INNOVATIVE TREND
OF THE ADVERTISING CAMPAIGNS
Alina Kinzibaeva
Student of Erasmus+ programme
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Abstract: In this article a new direction in marketing – Influencer Marketing. Special attention
is paid to the peculiarities of this marketing channel and the reasons why it is considered
one of the most effective channels. The emphasis is also on what brands can get when
working with influencers.
Keywords: Marketing, advertising, influencer marketing, promotion, social networks,
opinion leaders, influencers, marketing campaigns.
In the modern world, there is a tendency of growth of social networks. Every year the
growth of user activity increases. The audience of social networks in 2018 totaled 3,196
billion people, which is almost 13% higher than previous year. The number of mobilephone users was 5.135 billion (+4% growth previous year). The average user spends
2 hours 15 minutes a day, flipping through the tape and communicating on social platforms
and young people 16-24 years — almost three hours [Julia Sergeeva. Social media in 2018:
a global study. Moscow 2018]. These data serve as a platform for creating new ways to
promote products and services, as the user pays a large part of his attention to them. Why is
it so important to pay attention to this trend nowadays? After an experience with classic
marketing channels, modern consumer has the impression that advertising is something
annoying, intrusive. Classic marketing channels are no longer as effective. They give way
to Internet channels, among which social networks are beginning to occupy the largest
space. At the same time, the user often ignores popular banners, pop-up ads, as they are not
trustworthy. Here it is necessary to look for a new channel of promotion of goods or
services.
Consumers are increasingly looking for product reviews and recommendations from
real people. They will trust the recommendations of others, even if they are not familiar
with them. People aged 16-24 years prefer to search for information about a product or
service in social networks, not in search engines. In the group of 35-44 years, 20% of
respondents said the same [Rosalia Kanevskaya. Influencer Marketing: what it is and how it
works. Moscow 2016]. Based on this fact, there is an innovative direction in marketing –
Influencer Marketing. It does not look like advertising in its pure form, so it works. That is
the recommendation and friendly advice from the person who the audience trusts.
Influencer Marketing is a way of creating demand with the help of an opinion leader or the
authority of a group of people.
For example, Coca-Cola has set the goal of promoting Coca-Cola throughout the
Western European region. To achieve this goal, they decided to use Influencer Marketing.
Coca-Cola has secured the support of 14 authorities on Instagram. Influencers have
created in total 22 sponsored posts. Through this marketing campaign, Coca-Cola has
collected more than 173,000 likes and 1600 comments with an average engagement rate of
7.8% [Mediakix Team. How Coca Cola’s Marketing Strategy Incorporates. Santa
Monica.2018]. This example illustrates one of two formats of working with influencers.
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One of them is short-term work. In this format, brands buy one-time advertising,
which is most often tied to some seasonal promotions, announcements or sales. Another
format is long-term work. Brands use this channel as a way to systematically and gradually
introduce their target audience to their brand, product, service, as well as a way to broadcast
their corporate values and activities through influencers on a long-term basis. Through
these forms of interaction with the influencers, companies can achieve their goals in terms
of increasing awareness of the audience about the brand, increase brand loyalty, and debunk
the myth of the harm, the shortcomings of the product, service. This helps to increase sales
and consumer confidence in the brand.
In Influencer Marketing, it is important to choose the right influencer with the right
audience for the brand. Influencers can be divided into three groups by the number of their
audience: stars with 500,000+ subscribers, opinion leaders with 50,000-400,000+
subscribers, micro-bloggers with less than 50,000 subscribers. Subscribers of each group
have different levels of engagement. The involvement of stars is 1-2% among opinion
leaders 2-4%, micro-bloggers 4-10% [Alexander Boikov. Marketing effectiveness: what
will happen next? Moscow 2017]. For large brands, commercial interaction with a star with
more than 1 million subscribers will certainly be a priority. At the same time, such
advertising will be very expensive. Cheaper, but no less effective is to cooperate with
smaller bloggers, their prices are much lower. The micro-audience is more responsive.
Marketers note that Influencer Marketing has proved to be one of the most effective
tools of Internet promotion in terms of attracted profits. Despite the fact that part of the
company's budget is spent on this type of marketing, they receive additional bonuses. Even
after advertising activities, influencers continue to tell their friends about the brands they
have worked with, creating additional content on a free and voluntary basis. The company
will get these additional options if managers are able to competently work with the
influencer. On the contrary, the influencer may worsen the opinion about the product.
Influencer Marketing is a new innovative approach, which is already worth paying
attention to. Companies should be able to stand out among the huge amount of information
that the user receives in order to draw attention to their product. Influencers themselves are
not always celebrities, but their online life is more like real life, so the consumer will listen
to their opinion. The company does not advertise anything directly, but at the same time
acquires consumer’s confidence in the brand. Influencer Marketing has proved to be one of
the most effective tools for online promotion in terms of attracted profits.
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Abstract: it is obvious fact that major sport or cultural events are supported by
commensurately large investments. This situation is certainly good for the economy of a
specific region and for the wealth of the entire country as well. In my paper I recognized
the problem of a relationship between local and foreign companies during and after huge
international events like World Football Championship, Olympic games, Eurovision etc.
Moreover, I decided to find the balance between pure foreign investments with capturing
the market and protectionism off the native market.
Key words: economy, global events, infrastructure, local producers, foreign investments,
business relationship.

Global worldwide events are investments. Investments not only in sports facilities, but
also in the infrastructure of the city, and in business development in the region hosting the
Olympiad. Undoubtedly, the positive effect of the Olympic heritage is proved in practice,
but what from an economic point of view? How to strengthen and maintain positive growth
trend? How should the authorities and economic institutions, and most importantlyentrepreneurs who have a chance to get their business to a new level. Competent
disposition of investments is aspiration to achievement of positive effect and external
relations building. However, not every economy can afford to take all the costs on itself or
vice versa, to put on the local market foreign companies, because they understand that the
local manufacturer will remain with nothing.
As mentioned earlier, the trend on the growth of costs for the Olympic Games
remains positive. Budgets are growing fast enough, but the economic situation in the host
country does not always go to a new level, and sometimes it comes down. This raises the
question of the economic viability of global sporting events. To confirm my words, I
suggest you look at the chart. There you can find the budget distribution of the Winter
Olympics since the beginning of the century. Bottom-investments of foreign companies,
top-financing from the budget and investments of local producers. As you can see, the trend
is positive, i.e. budgets are growing, but the percentage remains unchanged. The only
exceptions are the latest games in Korea, the economy of which is more protectionist.
The dependence, or better to say, the independence of the economy of these countries
from foreign investments is clearly visible here. In this regard, when carrying out major
events, local producers or small entrepreneurs should be trained, have experience, not only
to resist the competition in aggravated conditions, but also to multiply profits, expand
enterprise. In This regard, I have put forward three hypotheses of behavior of economic
institutions and state policy. Moreover, I tried to formulate a model of behavior of local
entrepreneurs.
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Figure 1. „ШWinter Olympic Games Budgets“
Let's Start with the exception, not the rule. There are countries with closed economy,
in them the investment of such global events takes place at the expense of the state budget
or local companies providing comfortable conditions for participants and spectators.
Protectionism policy also means that the host country market should keep protectionist
policy. The event is a chance to develop local business. The chart clearly shows that Korea
is just such a country, as more than 80% of the budget of the Olympic Games occupies the
state budget and local investments in the coupe. China also shows the same results as
Korea, with its Summer Olympic Games in Beijing. This trend is evident mainly in the
closed economy controlled by the state. Therefore, the speeches about local producers may
not go. This economic situation protects the local manufacturer from the intrusion of
foreign companies into the market, helps to develop due to the influx of large numbers of
people. Though big events can bring profit of new level to entrepreneurs only in the shortterm period, but it gives them a chance to take a new frontier in the local market. On the
other hand, an economy that is controlled by the state can and will suffer from this very
state. In the same China, for example, at the time of the Olympiad the regime of „blue sky“
was introduced. Almost all plants were obliged to stop production, which emitted a large
amount of smoke, as a result of these enterprises received huge losses due to downtime.
The Opposite situation, when the event is invested mainly by foreign companies or
international organizations. Country must entrust the economy to foreign companies during
the championship. It is a chance for a local market to have huge investments to an
infrastructure. Event sponsors often advertise on sports venues, we usually can see them on
courts or sport fields, that is another point. More common practice in this situation is
prevalent when the world community decides to help developing countries by investing in
sport and touristic infrastructure. This can be useful for both the host country and the world
economy. Also, Eurovision is often held with funds from international funds, and student
Universiade are fully sponsored by foreign companies. In this situation, local entrepreneurs
need to actively establish links with large foreign investors. For small companies It is a
chance to adopt foreign experience or even take advantage of the Olympic heritage to
promote their ideas and start-ups development. However, in this situation, large
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corporations can see new markets for their goods or services and absorb small local
companies, becoming a monopolist in the market of the country. Therefore, policies so
open to foreign investment do not always have a good impact on the country's economic
climate.
A More common and most effective model of behavior is when the state and local
companies share costs with foreign corporations. Healthy relationship between foreign and
local companies means they have to work together, this corresponds to the concept of
globalization and the international division of labor. Thus, major international events are a
chance for local producers to reach a new level, seize new markets and get large
investments. In this case, the seizure of the market is not of great danger, and the local
producer can increase efficiency and profit by adopting experience or cooperating with
large foreign corporations. These activities are important not only for the infrastructure and
economic climate in the host region, but also for local firms. Therefore, in the moments of
global sporting events, the local manufacturer should not only gain experience from their
more experienced competitors, but also build relationships with prospective partners. For
foreign companies sponsoring the event, this is also advantageous, as the markets still open,
despite the fact that the monopoly will not be possible, and have to fight the already
existing competition.
In conclusion we can say that big events are a big responsibility not only for
organizers to customers, but also for governments to local producers, and local entrepreneurs
before the economy of the receiving region. Competent disposition of investments is
aspiration to achievement of positive effect and external relations building. These events
are important not only for the infrastructure and economic climate in the host region, but
also for local firms. You can build an empire at the Olympic Games. The Main thing is to
choose the correct strategy and follow the developed business model!
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Абстракт: Развитието на информационните технологии през последните десетилетия е толкова интензивно, че не случайно се наложи твърдението, че днес живеем във века на информационните и комуникационните технологии. Освен в областта на изчислителните системи и комуникациите, информационните технологии навлизат във всички сфери на живота. Едно място, където те все повече се
налагат и стават фактор от нашето ежедневие е нашия дом. В настоящата статия се разглежда проект, който свързва собствениците на жилища с дома им в реално време от всяка точка. Регистрира промени в движението и изпраща сигнал до
потребителя при всяка промяна.
Ключови думи: IoT, мониторинг, сигурност
Думите на сър Едуард Кок „Моят дом е моята крепост” са изречени преди около
400 г. и сочат важността на дома в живота ни. Домът се развива от защитено пространство, което предпазва човека от несгодите на природата и дивите животни към
място, което хората създават с цел да приложат всички възможни удобства, които
могат да си позволят. Съвременните постижения на информационните технологии и
развитието на дигитално общество тръгнаха от университетски, фирмени и военни
разработки в служба на бизнеса и правителствата, но в последните 10-20 години компютрите и комуникациите трайно навлязоха в дома ни, като тази територия за технологични нововъведения се разширява с невероятно бързи темпове. Домът, като едно от най-важните места за човека, до скоро бе оборудван само с телевизор, видео,
аудио системи и телефон, но това вече не е така – електрониката и автоматизацията
започват своето настъпление към всяко кътче на нашата крепост.
Концепцията за интелектуална защита постоянно се развива, така че системите
за сигурност стават все по-перфектни и надеждни. Сега можете с висока степен на
надеждност да защитите своя дом, офис или бизнес сграда и спокойно да отидете на
вашето бизнес пътуване или ваканция. По някаква причина мнозинство хора вярват,
че системите част от IoT са нещо фантастично скъпо и не могат да си ги позволят.
Всъщност, всеки може да създаде добра сигурност, охрана и ежедневен комфорт и
спокойствие с моето приложение за сигурност, който е много лесен и удобен за използване.
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Всички се нуждаем от сигурност, дали за да следим какво се случва в дома ни,
когато ни няма, или да се уверим, че никой не рови във файловете или използва
компютъра ни след като си тръгнем от работа или просто искаме да знаем, кога
детето рови в шкафа с лакомства.
Проблемът е, че закупуването на необходимия хардуер може да бъде скъпо.
Затова с приложението Monitoring, искам да покажа по-достъпна алтернатива, като
използвате лаптопа си за пазач.

Така изглежда в началото потребителският интерфейс. Като стартирате приложението камерата се включва и започва да следи за промени.
Принцип на работа:
Най-общо казано това приложение превръща лаптопа ви в нещо като алармена
система. Необходимо е само да стартирате приложението преди да излезете и тя вeчe
е гoтoвa дa cлeди ĸaĸвo ce cлyчвa y дoмa. Използва камерата на компютъра ви, за да
засече движения в стаята, в която е поставено устройството. Щом засече нещо съмнително, приложението започва да прави снимки и ви изпpaщa aвтoмaтичнo имейл
cъoбщeние с прикачена снимка, зa дa ви yвeдoмявa нeзaбaвнo, ĸoгaтo нe cтe cи вĸъщи. Така дори и на хиляди километри от дома си човек може да получи известие.
Чудесно, но колко ефективно се справя Monitoring със задачата си?
За целите на експеримента оставих лаптопа си с активиран Monitoring, след
което хвърлих малка червена топка пред камерата. После прегледах имейла си, за да
видя какво е уловило приложението. На приложената снима се вижда малката топка,
хваната в кадър.
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Предизвикателства:
IoT-базираните решения носят и редица рискове. Сред тях е фактът, че дигитализирането на средствата за сигурност ги прави податливи на бъгове, софтуерни
проблеми, оперативна несъвместимост и други несъвършенства на цифровизацията.
В допълнение, сигурността се поставя до голяма степен в зависимост от захранването
с електроенергия – ресурс, чието управление в мрежова среда все повече се виртуализира и е застрашено от атаки на злонамерени лица. Друг критичен въпрос при управлението на система за сигурност, свързана в Internet of Things, е необходимостта
от безупречна безжична комуникация, тъй като всеки проблем с връзката между устройствата би могъл да доведе до сериозни последствия.
IoT-базираните платформи за сигурност е необходимо да отговарят на едно
много важно условие – да бъдат отказоустойчиви (fault-tolerant). Така ще бъде гарантирана тяхната непрекъсваема работа, както и неприкосновеността на данните, от
която пряко зависи физическата сигурност на дома, сградата и имуществото.
Друг сериозен проблем във връзка със сигурността от ново поколение е поверителността. Тя е необходимо условие не само в банките и финансовите институции, но
и във всеки дом, за да е защитено правото на личен живот на обитателите.
Бъдеще на проекта:




Освен изображения да записва и звук;
Приложението да бъде отказоустойчиво, за да гарантира непрекъсваема
работа;
Да се добави функционалност за лицево разпознаване.
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Заедно с навлизане на удобствата от автоматизацията и технологиите в дома, в
живота ни се появяват и редица опасности свързани с тях – от гледна точка на сигурност, лично пространство, социални проблеми. С тези промени и проблеми ще трябва
да се съобразяваме в следващите години, увеличавайки удобствата на живот в нашата
крепост.
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ON THE NATURE OF STRESS-TESTING OF THE BANKING
SYSTEM
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Анотация: В материала се разглежда същността на стрес-тестването на банките. Посочват се основните възгледи на авторите за банковите стрес-тестовете,
подходите за тяхното конструиране, техните преимущества и недостатъци.
Анализира се практиката на разумно стрес-тестване в Швейцария от FINMA
(Finanzmarktaufsicht), резултатите от стрес-тестването на банките в Еврозоната
и на банковата система от Федералния резерв на САЩ за 2018 година. В края се
посочват достигнатите от автора изводи.
Ключови думи: банкови стрес-тестове, стрес-сценарии, единния надзорен механизъм, „отдолу-нагоре“, „отгоре надолу“
JEL Класификация: E58, G21, G22
Annotation: The material examines the essence of stress testing of banks. The author's
main views on bank stress tests, the approaches to their design, their advantages and
disadvantages are highlighted. It analyzes the practice of reasonable stress testing in
Switzerland by FINMA (Finanzmarktaufsicht), the results of stress testing of banks in the
Eurozone and the US Federal Reserve System for 2018. At the end, the conclusions reached
by the author are mentioned.
Key words: bank stress tests, stress-scenarios, single supervisory mechanism, „bottom-up“,
„top-down”
JEL Classification: E52, G21, G22
Въведение
През последните години стрес-тестването на банковите институции придобива
широка популярност особено в период на кризи и банкови сътресения. Не случайно
някои автори определят банковите стрес-тестове като „симулирана тренировка, за
отделяне на банки, които могат да останат на краката си при катастрофа, от тези, които не могат“, или да отговорят на въпросите „какво става при тъй наречените „шокове“, ако лихвените проценти се изстрелват нагоре, домовете губят една пета от стойността си, резервоарите на икономически растеж и безработица са в своите пикове, и
всички тези неща се случват по едно и също време?“ [1]
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Отговорът на тези въпроси изисква анализ и оценка на устойчивостта на банковата система към негативните последици от проявлението на финансовите рискове.
След десетилетие на по-строг надзор, стрес тестовете стават все по-рутинна процедура. Те дават възможност на регулаторите да накарат банките да изградят по-големи
буфери за загуби, да ограничат паричните плащания и да подобрят мониторинга на
риска. Световната финансова криза 2008-2009 г. и последвалите я рецесии довеждат
до най-големите финансови реформи след Великата депресия от 30-те години на миналия век. В САЩ голяма част от този нов регламент беше приложен след приемането на Реформата на Дод-Франк Уолстрийт (Dodd-Frank Wall Street Reform) и защитата на потребителите чрез адекватен закон през 2010 година (Dodd-Frank Act or the
DFA). Стрес-тестването се превръща в разпространен метод за анализ на рискове във
финансовите системи. Банковият регулатор предписва използването на стрес-тестване при обявяване на рейтингови класации на институциите.
В този ред на мисли, ние си поставяме за задача да:
- направим кратък преглед на основните виждания на авторите за същността на
стрест-тестването на банките;
- разгледаме подходите за конструиране на видовете стрес-тестове;
- анализираме критериите за обособяването на типовете стрес-тестове;
- посочим пример на практики на разумно стрес-тестване.
Основната теза, която защитаваме е, че стрес-тестването трябва да се разглежда като задължителен елемент от банковия риск мениджмънт на системата.
Основните преимущества на стрес-тестването за целите на банковия надзор се
конкретизират върху следните няколко пункта:
(a) стрес-тестването допълва стандартните коефициенти за достатъчност на капитала, придавайки някаква ориентация към бъдеща перспектива. Те са ориентирани
към така наречената „опашка на риска“ (англ. „tail risk“).1 По замисъл стрес-тестването има за цел да убеди банковите клиенти, че финансовите институции имат достатъчно капитал за да отпускат кредити, дори при неблагоприятни обстоятелства;
(b) стрес-тестовете изучават ситуацията хоризонтално в банковата общност, а не
изолирано в една посока. Сравнителният подход дава по-голяма съгласуваност на
стандартите на надзора, предоставя ценна информация, показваща до колко икономически и финансови сътресения (финансови шокове) влияят на най-големите банки
като цяло и отделно;
(c) оповестяването на резултатите от стрес-тестването насърчава прозрачността
чрез публично предоставяне на систематична и сравнима информация за финансовото състояние на банките. [2]
I. Противници и привърженици на стрес-тестиране на банките
В литературата се срещат две групи от мнения за приложението на стрес-тестирането на банковата система. Първата група от мнения, на т. нар. „противници“ за
моделиране на стрес-сценарии изтъкват следните няколко аргументи:
 стрес-тестирането на банките показва степента на потенциалните загуби по
хипотетичните последици от определени фактори, но не определя вероятността от
бъдещи стресови събития. В този контекст стрес-тестовете не представят прогноза за
загубите на банковия сектор; [3]
1

„Концепция за опашката на риска“ показва, че разпределението не е нормално, има изкривени и „дебели опашки“.
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 резултатите от изпробваната методика са приблизителни и дават оценка на потенциалното, шоково въздействие върху финансовото състояние на съответната кредитната институция. Стрес-тестването дава информация за поредица от определени
рискови фактори (шокове), които отговарят на вероятностно възможни кризисни
събития;
 показателите от стрес-тестовете не показват особените проблеми на европейските банки, а само задълбочават тревогата и недоверието на инвеститорите. В този
ред на мисли, доверието на инвеститорите към европейските банки се понижава, в
резултат на дълговите проблеми на някои страни от Еврозоната, а към американските
банки нараства. Отношението на пазарната капитализация към капитала при 50
крупни банки на Европа е 0.76, като в същото време при американските банки е 0.97.
Следователно, инвеститорите не вярват, че ключовите активи на европейските банки
са ликвидни. През 2007 година този показател е съответно със стойности равни на
2.15 и 2.14.
Втората група – „привържениците на противоположната теза“ отстояват позицията, че стрес-тестовете са ефективен инструмент на риск-мениджмънта. Това е
продиктувано е от факта, че в условията на нестабилност на макроикономическата
конюнктура банките са по-уязвими от определени шокове. Регулиращите банкови
органи изискват от банките да правят оценки на външните и вътрешни фактори на
риска, сред които се открояват:
(a) изискванията на икономическата среда;
(b) „затягането“ на нормативните изисквания;
(c) интересът топ мениджмънта и акционерите на търговските банки.
В този коментиран аспект напоследък все повече се засилва вероятността от
дефолт2, ситуация по невъзможност от изплащане на натрупани дългове. Въпреки, че
нещата професионално могат да се предусетят, все още липсва единна база данни за
потенциални дефолт-емитенти на дълговия пазар. Препоръчително е при ефективно
прилагане на скорингови модели да се получава информация за кредитополучателите от последните 10-15 години. Пример за тъй нар. „суверенен дефолт“ е дефолта от
17 август 1998 г. на правителството на Русия прекратява плащанията по редица
задължения, включително държавни облигации. Държавен дефолт е обявен също в
Уругвай (2003), Аржентина (2001), Мексико (1994), Северна Корея (1987). На 30 юни
2015 г. Гърция изпада в състояние на „технически дефолт“, тъй като 30 юни изтича
крайния срок за погашения на кредит на сума от 1.6 млрд. евро към Международния
валутен фонд. [4]
Потребността от еволюция в оценка на стрес-тестването на банките произтича
от решаването на следните по-важни проблеми:
 Световните регулатори могат да разширят стратегия на Волкер (англ. The
Valcker Rule, особена част то Закона Додд-Франк), който ограничава участието на
американски банки в операциите по покупко-продажба на ценни книжа със собствени средства, първоначално предназначени за покриване на задължения към своите
клиенти. Това рефлектива върху принципа „твърде големи, за да бъдат оставени да

2

Дефолт (от англ. default – неизпълнение на задължение, отсъствие, недостиг) в областта на
финансите означава неизпълнение на договор за заем, т.е. неплащане своевременно на лихви
и/или главницата по дългови задължения. Терминът е синоним на неплатежоспособност (водеща до несъстоятелност) по българското търговско право, но се отнася и за по-широк кръг от
търговци - длъжници.
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фалират“ („too big to fail“) с продължение „прекалено свързани, за да фалират“ („too
interconnected to fail“);
 Генерирането на банки „зомбита“ в банковата сфера според Yalman Onaran се
основава на фразата „по-големи банки, повече деривативи, по-висок риск“ („Bigger
Banks, More Derivatives, Higher Risk“), които могат да бъдат рефинансирани с цел
както за тяхно спасяване, така и за недопускане на сътресения в цялата финансова
система; [5]
 В тъй наречения „сенчест банков сектор“ влизат институции като взаимни
фондове на паричния пазар, фондове със специална инвестиционна цел, кредитни
хедж-фондове и държавно-спонсорирани институции като американските Fannie Mae
и Freddie Mac. [6] Това означава, че секторът трябва да бъде регулиран по-строго по
отношение на рисковете за финансовата система.
II. Оценки за дефиниране на същността на стрес-тестването
Бихме могли да обобщим срещаните в специализираната литература по-важни
възгледи върху същността на стрес-тестването на финансово-кредитните системи, а
именно:
Първо, стрес-тестването е „съвкупност от методи за оценяване чувствителността на даден портфейл към съществени изменения в макроикономическите показатели
или към изключителни, но правдоподобни събития (exceptional but plausible)” (Stress
testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodogies, and FSAP Experience//
IMF Working Paper, 2001);
Второ, то „оценява неблагоприятните и неочаквани последици, свързани с редица видове рискове, като предоставят информация за необходимия капитал за понасяне на загубите, в случай че предполагаемите сътресения се случат” (European
Banking authority „2011 EU-Wide Stress Test: Methodological Note”, 2011);
Трето, „стрес-тестването е термин, с който се описват различни методи, които
финансовите институции използват при оценяване на своята уязвимост по отношение
на изключителни, но правдоподобни събития” (Stress testing by large financial institutions:
current practice and aggregation issues.// Bank for International Settlements, Working
Paper, 2000);
Четвърто, стрес-тестовете представляват един от методите за взаимовръзки
между различни рискови фактори и установяване на междурискови концентрации
(Българска народна банка. Указания за извършване на стрес-тестове в рамките на
процеса за надзорен преглед - преработена рамка);
Пето, от гледна точка на органите на надзора, „работата по стрес тестването е
предназначена за оценка на устойчивостта както на отделната банка, така и за финансовата система като цяло от: резки изменения на пазара, и неблагоприятни макроикономически събития.” (Кристиан Фелкер, Семинар Нижни Новгород, 20-21 април
2010 г.);
Шесто, “идентифициране на възможни събития или бъдещи промени в икономическите условия, които биха оказали неблагоприятен ефект върху експозициите и
оценка на възможността банката да устои на такива промени” (Stress testing 2010
HSBC);
Седмо, Според доц. д-р Жельо Вътев „стрес-тестването се фокусира върху проучване на събитията с малка вероятност за възникване, но съдържащи в себе си опасност от значителни потенциални загуби, каквито биха могли да се осъществят при
екстремални условия. (Вътев, Ж. Дискусионни въпроси относно стрес-тестването в
съвременната банкова практика. Списание „Диалог“ бр. 3, 2012);
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Осмо, Професор Пестова, Анна Андреева акцентира на това, че „концепцията
на стрес-тестването се състои в оценка на мерките за системните рискове при условия на реализация на неблагоприятно (стресово) събитие. Стрес-тест в отличие от изпреварващите, водещи индикатори не отговоря на въпроса: „каква е вероятността от
шок“, а получава отговор на въпроса „какво ще се случи, ако има шок“? (Пестова,
А.А. Моделирование взаимосвязи между финансовыми и макроэкономическими переменными для целей стресс-тестирования кредитного риска российского банковского
сектора. ДИСЕРТАЦИЯ, Специальность: 08.00.13 „Математические и инструментальные методы экономики“, М., 2014, с. 137).
В условията на създаването на интегрирана финансова система на Европа стрестестването може да се разбира като иновационен математико-финансов инструмент за оценка на банкови рискове, съществен елемент от механизма на банковия
риск мениджмънт, чийто регулатори прецизират стрес-тестовете за да гарантират, че те са достатъчно строги за укрепване доверието в банковата система,
особено в период на криза.
В този коментиран аспект бихме могли да откроим следните по-важни постановки:
(a) Стрес-тестването не представлява изобретение на органите на надзора, а
инструмент на риск-мениджмънта;
(b) Регулаторите прецизират стрес-тестовете, за да гарантират, че те са достатъчно строги, за да се укрепи вярата в банките, без да се ограничава кредита;
(c) Стрес-тестовете стават част от рамката на банковите регулации като на преден план излиза ролята на органите на банков надзор;
(d) Те показват доколко банката е устойчива институция, притежава собствен
капитал за покриване на неочаквани загуби в силно неблагоприятна среда и стопански хаос.
Следователно стрес-тестовете като инструмент на риск-мениджмънта става част от рамката на банковите регулации за доверие в банковата система.
III. Подходи за конструиране на стрес-тестовете на банките
При първия подход („bottom-up“), органите на надзора разчитат информацията
за риска на основа на предоставената представителна банкова отчетност. Банките
използват модели и показатели за да оценят състоянието на рисковите шокове за
банката. Положителните моменти на този подход включват:
- обратна връзка от финансовата система в адрес макроикономика;
- изследване на последствия (като верижна реакция).
Този подход се нарича от някои изследователи „децентрализиран”, защото
банките чрез свои вътрешни модели сами извършват тестването от неблагоприятните
шокови събития („вътрешни” стрес-тестове – провеждани от самите банки за техни
вътрешни нужди).
Вторият подход („top-down”) акцентира на това, че сценария се определя предварително от надзорните органи. Банковите институции разчитат на тези сценарии на
основата на своята собствена методология и провеждат агрегиране и анализ на резултатите. Подходът „страда“ от някои недостатъци, а именно:
- несъответствия между банките във връзка с избраните различни модели;
- отсъствие на последствия от обратна връзка.
Той се нарича още „централизиран подход”, тъй като надзорния орган самостоятелно извършва тестването чрез своя методика (“външни” стрес-тестове, използвани от органите на надзора). Например, Международния валутен фонд и Световната
банка, работещи по програма за оценка на стабилността на финансовата система
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предлагат на централната банка на Русия „несложен математически модел с линейни
разчети за комплексна оценка на устойчивостта на банките.“ [7]
В специализираната литература и в практиката видовете стрес-тестове се разграничават според определени критерии, които бихме могли да конкретизираме:
Първи критерий: „Според количеството на използваните фактори“ – еднофакторен и многофакторен, когато се анализират два и повече фактора;
Втори критерий: „Според метода на провеждане на стрес-тестването“ – анализ на чувствителността, когато се задават абстрактни (нормирани) значения на факторите на риска, сценариен анализ – значенията на факторите на риска съответстват
на определен цялостен сценарии, и обратно стрес-тестване;
Трети критерий: „По подхода към различните видове рискове“ – индивидуално
стрес-тестване се провежда по един, отделен вид риск, комплексно стрес-тестване на
два и повече различни видове рискове, и интегрирано – по всички съществуващи за
финансово-кредитната организация видове рискове;
Четвърти критерий: „По отношение на организираното ниво на финансово-кредитната организация“ – агрегиран (или консолидиран), стрес-тестването се провежда по всички групи на субекта, суб-консолидиран, когато се стрес-тества определена
група от банковата или финансова институция, на солова снова, когато стрес-тестването се провежда на равнище отделно юридическо лице, и частичен за отделен
портфейл на банката или вид бизнеса;
Пети критерий: „По видове стресови сценарии“ – исторически и хипотетични
(кризис на доверие и кризис на недвижимост);
Шести критерий: „По степен на твърдост на сценария“ – песимистичен,
критичен и „фатален“.
IV. Пример за практики на разумно стрес-тестване
Финансовият надзорен орган на Швейцария – FINMA (Finanzmarktaufsicht) е
показателен пример за стрес-тестове в швейцарските банки, за да се определят последиците от евентуално сериозно влошаване на условията на икономическата рамка.
Съответните финансово-кредитни институции трябва да могат да се справят със загубите, понесени при такива сценарии. Стрес тестът се третира като надзорен инструмент, който FINMA прилага за избрани институции, контролирани от него за пруденциален надзор. Стрес-тестирането на швейцарската банкова система се използва за
определяне на въздействието на евентуална криза върху собсвените ресурси на институцията и нейната платежоспособност. По този начин тестваните институции
трябва да разполагат с достатъчно капиталови и ликвидни буфери, за да могат по всяко време да поемат непредвидени събития. В своята надзорна дейност швейцарския
надзорен орган прилага директно следните процедури – контрол на място; писмо
оценка; интернзивен мониторинг; и планиране на стабилизирането и уреждането.
Използване на стрес тестове и интегриране на усилията при управлението на
риска в банковата сфера изискват да се спазват следните няколко процедури:
1. Стрес тестовете трябва да бъдат неразделна част от цялостното управление и
риск културата на управление на банката. Резултатите от стрес-тестовете могат да бъдат използвани при подходящо ниво на управление. Участие на борда и висшето
ръководство в програмата за стрес-тестване е от съществено значение за нейното
ефективно функциониране. Управителният съвет носи крайната отговорност за цялостните програми за стрес тестване, като има предвид, че висшето ръководство
отговаря за изпълнението, управлението и надзор.
2. Банката се нуждае от програма за стрес тестване, която насърчава риск
идентификация и контрол, осигурява допълнителна перспектива за риска за други
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инструменти за управление на риска, подобрява управлението на капитала и ликвидността, и усъвършенства вътрешната и външната комуникация. Програмата за стрес
тестване е интегрирана стратегия за постигане на редица цели чрез създаване, разработване, изпълнение и прилагане на подходящ диапазон от стрес тестове.
3. Стрес тестовете трябва да предоставят допълнителна и независима перспектива за риска на други инструменти за управление на риска, като например стойността под риск (Value at risk, VaR) и икономическия капитал. Стойност под риск (VaR) е
статистика, която измерва и определя количествено нивото на финансовия риск във
фирмата, портфейла или позицията за определен период от време. Този показател
най-често се използва от инвестиционните и търговските банки за определяне на степента и съотношението на потенциалните загуби в техните институционални
портфейли.
4. Стрес-тестването позволява симулации на шокове, които не са извършвали
преди това икономическа и финансова среда. По-специално трябва да бъдат подходящи стрес тестове прогнозните рискови характеристики на новите продукти, при които има налични ограничени данни от историята и които не са били подложени на
периоди на стрес. Потребителите трябва също така да симулират стрес-сценарии, в
които е вградената в модела статистическа връзка наблюдавани по време на неотдавнашната пазарна криза. Използването на тези различни стрес тестове трябва да помогне откриват уязвими места като неидентифицирани концентрации на риска или
потенциални взаимодействия между видовете риск, които биха могли да застрашат
жизнеспособността на банката.
5. Стрес тестовете трябва да бъдат неразделна част от вътрешната оценка на капиталовата адекватност, който изисква от банките да предприемат стриктни стрес
тестове, насочени към бъдещето който идентифицира тежки събития или промени в
пазарните условия, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху
тях. Тестовете за стрес трябва да бъдат основен инструмент за идентифициране, измерване и контролиране финансирането на ликвидните рискове, по-специално за
оценка на ликвидния профил на банката и адекватността от ликвидните буфери в
случай на специфични за банката стресови ситуации.
6. Банката трябва редовно да поддържа и актуализира своята рамка за стрес
тестване. Ефективността на програмите за стрес тестване, както и стабилността на основните отделни компоненти, следва да се оценяват редовно и независимо. Ефективността и надеждността на стрес тестовете трябва да се оценяват както качествено,
количествено, като се има предвид важността на преценките и тежестта на шоковете.
Областите за оценка трябва да включват – оценка на ефективността на програмата за
постигане на нейната предвидена цел; документация; разработка; изпълнение на
системата; надзор на управлението; качество на данните и използвани предположения.
7. Банката трябва да има написани политики и процедури за програмите за стрес
тестване. Действието на програмата трябва да бъде подходящо документирано.
Програмата за стрес тестване следва да се ръководи от вътрешни политики и процедури. Те трябва да бъдат надлежно документирани. Програмата трябва да бъде документирана детайлирано според:
(a) вида на стрес тестовете и основната цел на всеки компонент на програмата;
(b) честотата на упражненията за стрес тестване, които е вероятно да бъдат варират в зависимост от вида и целта;
(c) методологичните подробности за всеки компонент, включително методологиите за определяне на съответните сценарии и ролята на експерт преценка; и
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(d) обхвата на предвидените корективни действия въз основа на целта, типа и
резултат от стрес тестовете, включително оценка на осъществимостта на корективните действия в стресови ситуации.
Примерите за стрес тестове на този надзорен съвет се основават на принципите
за добри практики за стрес тестване и надзор на Базелския комитет по банков надзор.
Поради това е необходимо да се направи разграничение между стрес-тестове, които
се отнасят до цялата банка и специфичните стрес тестове за определени продукти
или портфейли. Примерите включват стрес тестове за лихвени рискове и стрес тестове за ипотечни кредити, при които експозицията на банка в тази област на ипотечните кредити се представя и анализира при неблагоприятни обстоятелства.
Сравнителен анализ на тези стрес тестове обикновено се провежда едновременно с няколко наблюдавани институции. Това дава възможност на финансовия надзорен орган, конкретно на FINMA (Finanzmarktaufsicht) да изготви сравнителни анализи и по този начин да придобие важни данни за рисковия профил на институциите,
действащи на финансовия пазар.
При стрес-тестването на банковата система от Федералния резерв на САЩ за
2018 г. само една банка се провали - американската част на Дойче Банк, въпреки че
други шест банки бяха принудени да намалят предложенията за връщане на пари в
брой на акционерите.
Европейската централна банка публикува обобщени резултати на стрес-теста за
2018 г. за всички участващи банки под надзор. Резултатите показват, че 87-те банки,
пряко контролирани от ЕЦБ, са станали по-устойчиви на финансови шокове през
последните две години. Въпреки по-сериозния неблагоприятен сценарий, отколкото
при стрес теста от 2016 г., съотношението на средния капитал от първи ред (Common
Equity Tier 1, CET1) на всичките 87 банки след тригодишен стрес е 10,1%, спрямо
8,8% преди две години. Разглеждайки 54-те средно големи банка, тествани единствено
от ЕЦБ, резултатите показват, че те са станали по-добре капитализирани, увеличавайки способността им да поемат финансовите шокове. В допълнение към извадката (33
банки), която покрива около 70% от банковите активи на еврозоната, те представляват още 9% от банковите активи в нея. [8]
Резултатите от последните стрес тестове на банките от Еврозоната ще допринесат за процеса на надзорен преглед и оценка (Supervisory Review and Evaluation
Process, SREP) в рамките на единния надзорен механизъм (Single Supervisory
Mechanism, SSM).
В крайна сметка достигаме до следните по-важни изводи:
Първи извод
Въпросите и проблемите по стрес-тестирането са една от най-горещите и
злободневни теми в света на банковия сектор. Бихме могли да допълним нашата
убеденост, че въпреки ширещия се скептицизъм, стрес-тестирането на балансите
на голяма част от банките в Еврозоната в бъдеще би трябвало да носи ефект,
който ще усилва доверието на населението към банковия сектор.
Втори извод
Стрес-тестирането и допълнителните обратни („реверсни“) стрес-тестове
са ефективен инструмент за професионален риск-мениджмънт на банките в период
на финансови турбуленции. Използваната „стрес-симулация“ разкрива някои
сериозни опасности от потенциални загуби при екстремални и шокови условия. Тя
показва устойчивостта както на отделната тестирана банка, така и на цялата
финансово-кредитната система.
222

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

Трети извод
Стрес-тестът включва поставяне на силен натиск върху даден обект или
система, за да се тества нейната устойчивост в екстремни условия. Когато са
прилагани към банките, стрес тестовете включват анализ на това как финансовокредитните институции ще се справят с хипотетични неблагоприятни сценарии,
тежки рецесии или финансови турболенции. На практика това означава моделиране
на въздействието на хипотетичното неблагоприятно въздействие и симулационни
сценарии за микро- и макроикономическа стабилност.
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ БИЗНЕС КОНСУЛТАНТСКАТА
ДЕЙНОСТ И КОЙ НИ КОНСУЛТИРА В БЪЛГАРИЯ
Виляна Янкова Русева, докторант
Бургаски свободен университет
Abstract: The subject of the research is the business consulting activity, its own origin and
the regulations in which to implement its practice. The dynamic development of enterprises
in all sectors of industry, as well as diversification in the production of goods and services,
imposes ever greater demands on the competence of both company employees and
management. It is undoubtedly the awareness of the need for specialized consulting
services and solutions that at this stage of the development of the organizations to ensure
efficiency and achieve high profits.
Key words: Business consulting, management consulting, company management, new
professions
Определение и същност на БК дейност
Консултантската дейност засяга индустрията и нейният мениджмънт, технологично и практически, като помага на организациите да подобрят своята производителност, главно чрез задълбочен анализ на съществуващите бизнес проблеми и разработване на планове за подобрение1. Според други източници е иновативна, обещаваща и престижна професия.2, чрез която се дават експертни съвети на специфична
група от хора3.
Федерацията на европейските асоциации на управленските консултански услуги –
FEACO4, разграничава понятието управленско консултиране (management consulting)
от бизнес консултирането (business consulting), като посочва, че (MC) обхваща широк
спектър от услуги и може да се дефинира като предоставяне на независими консултации и помощ по въпроси на управлението.Това обикновено включва идентифициране
и проучване на проблеми и възможности, препоръчване на подходящи действия и
помощ при изпълнението на препоръките.
Понякога понятията бизнес консултиране и управленско консултиране са относително взаимозаменяеми.5 Би могло също така да се твърди, че бизнес консултирането е подгрупа на управленско консултиране, където консултантските услуги в поширок план включват непредприятия (като правителства или нестопански организации).
Продажбите и маркетинговите консултации, например могат да се разглеждат
като част от бизнес или управленско консултиране. Понякога се виждат бутикови,
управленски консултантски фирми, специализирани в продажби и маркетинг на паза1

Gale, Т., Wampler, М.А., Definition in „The Official Guide to Business Consulting”
McKenna, C.D. „The World’s Newest Profession, Management consulting in the Twentieth
Century, Cambridge University Press, 2006
3
What Is Consulting? The Official Consulting Definition.//www.consulting.com
4
htpp//www.faeco.org
5
Steve Shu „What is the difference between business consulting and management consulting? Is
sales and marketing consulting part of business consulting?
2
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ра. Теоретиците разискват и определят границите на други сродни термини като консултантски услуги и професионални услуги:
Що се отнася до професионалните услуги, някои хора гледат на професионалните услуги като на още по-голям набор от услуги, които включват консултантски услуги в областта на управлението, но също и технологични консултации, счетоводни
услуги, правни услуги и други услуги за планиране и внедряване на корпоративна
софтуерна платформа
Професия бизнес консултант. Видове консултанти
Явлението бизнес консултант се заражда6 още през средата на XIX в. в САЩ. За
този период е характерно явлението Тейлоризъм, а именно Фредерик Тейлър един от
първите професионални консултанти в областта на управленското консултиране
(management consulting), редом със Самуел Прайс (по-късно след множество сливания „PriceWaterhousCoopers”) , Уилям Делойт („Deloitte //Haskings and Sells//”) ,
Тоуърс Перин, Артур Д. Литъл (първа самостоятелна консултантска дейност). Тейлоризмът се характеризира с една хуманност насочена към персонала. Той доказва, че
високата работна заплата осигурява евтина продукция. Ето защо, той съветва да
се установи справедливо и приемливо минимално ниво на изпълнение на работата, а
после да се разработи система, която да стимулира и възнаграждава онези, които
работят над приетото минимално ниво на изпълнение.
Характерно за Тейлър е и принципът7 за организиране на административния
труд, съгласно който работата в един завод следва да бъде разпределена между 8
мениджъри от средно управленско ниво, като всеки един от тях се занимава с различен род функционални дейности. От тук произлиза идеята по-късни изследователи
да определят Тейлър като родоначалник на функционалната организационна структура, както и на отделите по „Планиране”, „Персонал” и „Качество”.
Еволюцията на управленското консултиране се разграфява в три отделни
периода8
 Края на XIX до началото на 70-те години на XX в. Периодът на бурно развитие на индустриалното производство, научно-технически прогрес. Фаза на добра
икономическа грамотност на мениджърите. Консултантският продукт се характеризира с отработени методически препоръки, а теорията е систематизирана в справочници.
 Втора фаза – началото на 70-те години до края на 80-те години на XX век.
Трансформиране на научните постижения в индустриалната практика, съкращаване
на жизнения цикъл на изделията, силна пазарна конкуренция, дестабилизация на
пазарите.
Консултантът вече организира стратегическата структура на предприятието и
експертността му се определя от възможността да диагностицира заплахите и да намира реализация на възможностите от външната среда.
 Трети етап започва с Първата световна конференция на консултантите по
икономика и управление (Париж 1987). 231 консултанти от 24 държави.Период в
който в икономиката компании се сливат поглъщат. Консултантската дейност от
страна на одиторските фирми, в някои държави се забранява със закон.
6

McKenna, C. D., 1995. The Origins of Modern Management Consulting. Business and Economic
History, 24
7
Христов, Т. „Фредерик Тейлър.Биография и идеи”, https://www.novavizia.com/frederik-tejlyr/
8
Станимирова, М., „Организация на бизнес консултантската дейност”, Изд. „Наука и
икономика” Икономически университет – Варна, 2016, с. 35
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След серия от поглъщания се появяват компаниите Gap Gemini Ernst & YoungIT консултантска компания, както и IBM Business Consulting Services.Всички големи
компании в областта на информационните технологии развиват бизнес консултантска дейност (както Business Solutions в Microsoft)9
В днешно време специалистите дейността се разглежда в три направления
 Бизнес консултант – помагат на фирмите, като разпознават техните проблеми и препоръчват решения. Обикновено не се изисква документ за правоспособност, не се възприема като професия
 Професионален консултант – бизнес консултант, който разпознава консултирането като своя професия и се стреми да надгражда уменията си, спазва
етичния кодекс на професионалната организация
 Сертифициран бизнес консултант – експерт, който е сертифициран към
определена организация. У нас се издава от БАУКО (Българска асоциация
на управленските консултантски организации , а в световен мащаб „The
International Council of Management Consulting Institutes” (ICMCI)
Друга класификация10 е тази която ги разделя на:
 Вътрешни – постоянна работа в отдела на предприятието под подчинение на
мениджър
 Външни – организацията кани консултанти на договорна основа, фирма или
индивидуален консултант
Правоспособност и етичен кодекс на БК дейност.
Организацията, която покровителства консултантите се нарича Международен
съвет на институтите по управленско консултиране11. Тази глобална консултантска
общност обхваща 48 държави и 37 000 членове, които работят активно за утвърждаване престижа на консултантската професия, налагането на професионални стандарти и насърчаването на високи етични норми.
СМС е най-доброто професионално назначение за управленско консултиране с
различни области на специалност. Той е сходен по обхват и надеждност с дипломираните професионални счетоводители, професионалните инженери и др.
Институти по мениджмънт консултации (IMC's), често чрез държавни или
провинциални институти, работят с държавни органи, за да гарантират, че CMC е
признато професионално наименование с всички изисквания за съответствие, компетентност и етични задължения и привилегии, свързани с индивидуалността специалист.
В България асоциацията се нарича БАУКО- Българска асоциация на управленските консултантски организации – като обединява и представлява професионални
консултантски фирми и сертифицирани консултанти.
Мисия на БАУКО е „да поддържа високи професионални и етични стандарти в
областта на управленското консултиране, да съдейства за развитие на пазара на консултантските услуги и да подпомага своите членове при идентифициране и реализиране на бизнес възможности.”
9

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/small-business-solutions
Baltova, S., Baltov, M. (2017) Value Creation and Value Co-Creation in Professional Business
Services: A Challenge in Digital Environment, Bulgarian Journal of Business Research Business
Posoki, 3, 31-44
11
https://www.cmc-global.org/
10
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Цели на БАУКО
 Да обедини професионалните компании и индивидуалните консултанти
 Да следи за високите професионални и етични стандарти в областта на
управленското консултиране, развитие на професионалната квалификация и
компетентностите на управленските консултанти
 Зашита на интересите на членовете на организацията
 Обмен на бизнес възможности между самите членове на БАУКО
 Идентифициране на бизнес възможности с държавни, правителствени и
неправителствени организации
БАУКО е член на СМС – Global. Единствено БАУКО е акредитирана на присъжда СМС квалификационна степен.
Договори за консултантски услуги
 Абонаментен договор – при този договор консултантът е постоянен член на
висшето ръководство. Участва в съвещания, води обучения, дава индивидуални консултации
 Договор за диагностика – бива еднократна и повтаряща се. При еднократната – извършва отделна поръчка или част от комплициран проект. При комплексните се налага многократно посещение на предприятието
 Договор за внедряване – за предварително изяснени действия по договора
(внедряване на нова технология)
 Договор за повишаване на квалификацията на ръководството
 Договор за разработка на проект броят на консултантите варира, зависи от
предмета на договора и срока за изпълнение.
 Еднократен договор – за конкретен въпрос
Видове консултантски услуги
Всяка година FEACO публикува анализаторски доклади и там консултантските
са систематизирани. Тук в България БАУКО ги подрежда по следния начин:
Информационни технологии
Тази област включва дейности за подкрепа на организациите по отношение на
техните информационни и комуникационни технологии с цел привеждането им в
съответствие с поставените бизнес цели. Те обхващат консултиране при определяне
на потребностите от ИТ решения, изготвяне на ИТ стратегия и архитектура, бизнес
анализ, оптимизация и моделиране на бизнес процесите, внедряване на управленски
информационни системи и специфични приложения. Тук попадат и дейности свързани с информационна сигурност за защита на мрежите и информационните системи.
Продажби и маркетинг
Тези дейности са насочени към оценка и обновяване на процесите по продажби
и маркетинг, по-задълбочено разбиране на клиентите и управление на взаимоотношенията с тях, планиране и развитие на продуктовото портфолио и каналите за продажби. Те включват маркетингови проучвания, дигитален маркетинг и управление на
бранда, както и вътрешни и външни бизнес комуникации.
Стратегии и развитие
Тези дейности имат за цел да съдействат на организациите при анализ и дефиниране на техните дългосрочни стратегически цели, подобряване и развитие на бизнеса, пазарни проучвания, развитие на продукти и услуги, бизнес модели и управлен227
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ски структури, финансово моделиране. Те включват също управление на съществени
промени в организациите като преструктуриране и трансформация, придобивания и
сливания, бизнес оценяване, финансиране и инвестиране. В тази област попадат икономически, отраслови и социални анализи, национални и регионални планове и
програми, изследвания на околната среда – физически, икономически, екологични и
социологически.
Управление на производството и услугите
Тази област обхваща дейности насочени към интегриране на бизнес решения за
повишаване на ефективността и въвеждане на нови технологии и ноу-хау. Те засягат
управлението на веригата на доставките, организацията на производствените процеси, проследимост и измерване на операциите, инициативи за управление на себестойността и повишаване на производителността. Тук се включват и системи за управление на качеството и въвеждане на международни стандарти.
Управление на човешките ресурси и промяната
Тези дейности подкрепят организациите по отношение на въздействието, което
оказва промяната върху човешкия капитал и нейното управление. Те включват и консултиране по управление на човешките ресурси чрез: стратегии, планиране на работната сила и привличане на таланти, прилагане на компетентности профили и модели,
измерване и оценяване на представянето на служителите, системи за възнаграждение,
програми за развитие и обучение, както и коучинг за лидери.
Финанси и управление на риска
В тази област попадат дейности, които подкрепят организациите в анализа и
планирането, бюджетирането и проследяването на представянето, системите за финансово управление и контрол, постигането на съответствие с регулаторни изисквания, както и управлението на проекти, включително финансирани със средства от
Европейски програми. Тук се включват и дейности, свързани с анализ, оценка и
управление на риска (кредитен, пазарен, оперативен, екологичен, относно качеството
и други).
Кой ни консултира в България
В тази част ще наблегнем на регистрираните в БАУКО консултански компании.Със сигурност има и други фирми, които предлагат или тепърва ще консултиран по модерен, ноу-хау начин, но към този момент това са фирмите, които официално, придържайки се към етичния кодекс извършват своята дейност.

Име
Агенда

Бизнес модел дизайн

Област на управленско консултиране

Стратегии и развитие,
Финанси и управление на риска
Стратегии и развитие, Управление
на човешките ресурси и промяната,
Управление на производството и услугите,
Продажби и маркетинг,
Информационни технологии
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Евдемония сълушънс

Европейски център
за качество

ИКАП България

ИнженерингсервизСофия

Консулт комерс
инженеринг

КПМГ

ММ консулт

Ню Ай

Сибола
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Стратегии и развитие,
Продажби и маркетинг
Управление на човешките ресурси и
промяната

Стратегии и развитие,
Финанси и управление на риска,
Управление на производството и услугите
Стратегии и развитие, Финанси и
управление на риска, Управление на
човешките ресурси и промяната, Продажби
и маркетинг, Информационни технологии
Стратегии и развитие,
Финанси и управление на риска
Бизнес оценяване, SWOT анализ
и управление на риска,
Ревитализация на предприятия
Стратегии и развитие, Финанси и
управление на риска, Управление на
човешките ресурси и промяната,
Управление на производството и услугите,
Информационни технологии
Стратегии и развитие,
Финанси и управление на риска,
Управление на производството и услугите,
Продажби и маркетинг
Стратегии и развитие,
Финанси и управление на риска,
Управление на човешките ресурси и
промяната
Стратегии и развитие,
Финанси и управление на риска

229

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

ФИНСИС

Стратегии и развитие,
Финанси и управление на риска,
Информационни технологии

ФТА консулт

Стратегии и развитие,
Финанси и управление на риска
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МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПАЗАРНИТЕ СТОЙНОСТИ
ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
Валентин Лазаров Радев
Бургаски свободен университет

MODEL FOR DETERMINING MARKET VALUES FOR SALE OR
RENTAL ON AGRICULTURAL LAND
Valentin Lazarov Radev
Burgas Free University
Abstract: В статията е представен математически модел за определяне на пазарната стойност при покупко-продажба или отдаване под наем на земеделския имот
по неговите индивидуални характеристики. Моделът е реализиран успешно като
приложение и се използва от Община Созопол.
Key words: пазарна стойност, земеделски земи,
УВОД
Настоящият модел представлява съвкупност от правила, норми, стандарти и др.,
които имат за цел да се определи пазарната стойност при покупко-продажба или
отдаване под наем на земеделския имот по неговите индивидуални характеристики.
Използвани са утвърдени технологии подходи и методи в оценителската практика за оценка на подобни обекти.
Част от автоматизирането на процеса, води до бърза реакция и вземане на решения от управленския екип.
Получения резултат от Приложението е максимално близко до очакваната стойност, но при изготвянето на оценителски доклад за даден обект, може да се получи
както една и съща стойност, но и стойност с много голяма разлика.
На база знания, умения, опит и добри оценителски практики, оценителя може да
взема различни решения и подходи при оценяването на обекта. Голяма част от тях са
въведени и се използват от Приложението, чисто математически. Възможно е да се
допуснат и грешки от въвеждащия данни, поради което крайната стойност може да се
различава от същата в един оценителски доклад.
Приложението е разработено на MSЕxcel и се използва от Община Созопол.
Поради голямата опасност от въвеждане на некоректни данни, достъпът до част
от данните е ограничен.
ЦЕЛИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО
Основните цели на разработеното приложение са:
- да бъде определена стойността на земеделския имот, при покупко-продажба
или размера на годишния наем при отдаване под наем, собственост на Общината;
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- да бъде информиран Управленския екип за стойността на земеделския имот,
при покупко-продажба или размера на годишния наем при отдаване под наем, собственост на Общината, без изготвяне на оценителски доклад;
- Управленският екип да взема бързи и информирани решения.
Забележка: При извършване на сделка се изготвя оценителски доклад, от
лицензиран оценител.
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Моделът е разработен съгласно Българските стандарти за оценяване (БСО),
както и приложимите добри оценителски практики.
Основни подходи при разработването на модела:
- сравнителен;
- приходен;
- разходен.
Сравнителен подход: Необходимата информация се взема от местните земеделски кооперации, както и от паяк събиращ информация: по интернет на обяви за
продажба или отдаване под наем, от определени сайтове.
Приходен подход: Информацията е от ПРОТОКОЛА на ОД „Земеделие” за
съответната област: „Размера на средно-годишното рентно плащане за всяко землище
по общини в левове на декар“, за период съответната стопанска година или ако няма
такава се използва средно-рентно плащане за Общината.
Разходен подход: на база Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделските земи. В сила от 05.06.1998г. Приета с ПМС № 118 от 26.05.1998г.
(загл.изм. – Д.В., бр.75 от 2006г., в сила от 12.09.2006г.).
Моделът е изграден от няколко базови формули, данни, параметри на оценявания обект и математически изчисления.
В представения модел са приложени приходният и разходният подходи.
МОДЕЛИРАНЕ НА ОЦЕНКИ НА ПАЗАРНИТЕ СТОЙНОСТИ
Основни параметри на обекта / на база Наредбата за реда за определяне на
цени на земеделските земи/:
 Категория на земята.
 Площ на имота.
 Отстояние от основни пазари.
 Отстояние от морските плажове или крайбрежната ивица на Черно море.
 Разстояние от населеното място.
 Функционален тип на населеното място.
 Граничи ли до път с трайна настилка.
Като базови формули се използват:
Капитализиране на доходи от рента – този метод се основава на възможността земеделските имоти да генерират доходи от експлоатацията им, съобразени с начина на трайно ползване, местоположението им и други фактори. Доходите от земеделските имоти се заплащат в пари и натура, само в натура или само в пари. Министерството на земеделието и храните, Областна дирекция Бургас, ежегодно издава
протокол с размерът на средното годишно рентно плащане за всяко землище по общини в Област Бургас в левове на декар, въз основа на предоставени от съответните
общински служби по земеделие справки-информация за вписаните в службата по
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вписвания и регистрирани в ОСЗ договори, съгласно разпоредбите на § 2„е” от ПЗР
ЗИД ЗСПЗЗ / ДВ, бр. 62 от 2010 г./.
При този метод настоящата стойност на имотите се разглежда като съотношение между средния размер на годишната наемна стойност /рента/ и подходяща норма
на капитализация на приходите.
Тъй като земята е обработваема, при определяне на стойността на имотите се
взимат предвид получените доходи от рента, при сключен договор за аренда с цел
земеделско производство. Пазарната стойност на имота се определя по формулата:
зз

където:
зз – пазарна стойност за единица площ в декари
N – Годишна рента за единица площ
R – Норма на възвръщаемост
q – очаквано нарастване на поземлената рента

Друг начин за определяне на стойността на земята е намиране на сегашната
стойност от получаване на бъдещи парични потоци – метод на дисконтираните парични потоци. При прилагане на този метод се определят: доходът който ежегодно
земята дава само защото съществува, без да се амортизира, т.е. дава непрекъснат
рентен доход, годишния прираст или увеличаването на рентния доход в зависимост
от нормата на инфлация и дисконтовия фактор. От формулата за вечна рента при
прекъсване на потока след четвъртата година /срок на арендните договори/, дисконтовия фактор от последната година се превръща в дисконтов фактор за всички следващи години. Цената на земята се получава чрез сумиране на изчислените стойности
на ежегодните дисконтирани парични потоци.
Информацията за размера на средните рентни плащания по землища за стопанската 2017 – 2018 год. е взета от сайта на Министерството на земеделието и храните,
в левове на декар, въз основа на предоставени от съответните общински служби по
земеделие справки-информация за вписаните в службата по вписвания и регистрирани в ОСЗ договори, съгласно разпоредбите на § 2„е” от ПЗР ЗИД ЗСПЗЗ / ДВ,
бр. 62 от 2010 г./.
Математическият модел на дисконтираните парични доходи-ренти,може да се
представи със следната формула:
нс

+

+…+

+

е настоящата стойност;
– чист оперативен доход-рента, за съставните години на прогнозния период;
n – пореден номер на годината в наблюдавания прогнозен период от време;
– дисконтова норма.
нс

– стойност на имота в първата година на следпрогнозния периодтерминална стойност.
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Терминалната или следпрогнозна стойност се определя по метода на пряката
капитализация:
където:
е чистият оперативен доход-рента, за първата година на следпрогнозния
период, от която тя започва да се изменя с постоянен темп:
1
– терминална норма на капитализация = ( - ), където
е дисконтовата
норма, а
– темпа на растеж на дохода, след последната прогнозна година
(средногодишен).
Или формулата за терминалната стойност придобива следния вид:
1

Използвайки последната формула, получаваме израза за осъвременената
терминална стойност:
осъвреминено

1

В случай, че не се очаква ръст на дохода след последната (терминална) година
на прогнозния период или е равно на 0, нормата на капитализация С става равна на
нормата на дисконтиране .
По „Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи“ се
определя по следната формула:
нзз
нзз

н

– стойност на земеделската земя по наредбата

– обща стойност на корекционните коефициенти:
Ккат Начална цена по категория на земята.
Кпл Площ на имота.
Коп Отстояние от основни пазари.
Кчм Отстояние от морските плажове или крайбрежната ивица на Черно море.
Кнм Разстояние от населеното място.
Кфт Функционален тип на населеното място.
Кпът Граничи ли до път с трайна настилка.
(Ккат

Кпл

Коп

Кчм

Кнм

Кфт

Кпът

Разработеният модел се използва от една община. Получения резултат от
Приложението е максимално близко до очакваната стойност.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящото приложение представлява съвкупност от правила, норми, стандарти
и др., които имат за цел да се определи пазарната и наема стойност на земеделския
имот, по неговите индивидуални характеристики.
Използвани са утвърдени технологии, подходи и методи в оценителската практика за оценка на подобни обекти.
Автоматизирането на процеса, води до бърза реакция и вземане на решения от
управленския екип.
Литература
1. БСО – Европейски стандарти за оценяваме 2018.
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плащане за всяко землище по общини в Област Бургас в левове на декар, за
периода 2017-218 година.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯТА КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ
НА АКТИВИТЕ
Делян Лазаров
Бургаски свободен университет
Delyan Lazarov, PhD student
Burgas Free University
Abstract: Настоящият доклад изследва възможностите за оптимизация активите
на индустриалните предприятия чрез използване на иновации в дигиталните
технологии. Основната цел е да се изследва развитието и усъвършенстването на
информационните технологии и тяхното влияние върху оптимизацията на
активите на предприятията в ретроспектива и като прогноза за бъдещо развитие.
На база на представените резултати от изследването са направени изводи как
използването на иновации в дигиталните технологии ще увеличи възможностите на
бизнеса за оптимизация активите на предприятията.
Keywords: Automation of knowledge work, Internet of things, Advanced analytics, Big
data/open data, Digitalization, Machine learning
ВЪВЕДЕНИЕ
Промените в индустрията, предизвикани от бързото дигитализиране в света на
бизнеса и обществото като цяло, създават основа за формиране на нови условия за
функциониране на пазарите и нови подходи при анализирането, прогнозирането и
приемането на управленски решения.
Формираните като резултат от модернизацията на индустрията и икономиката
масив от данни, заедно с технологията на тяхното управление и анализ се превръщат
в един от водещите активи на държавите, бизнеса и гражданското общество. Същевременно, отсъствието на физически граници в цифровото пространство осигурява
достъп до масива от данни на многобройните участници в глобалното икономическо
пространство. Тази непрекъснато и динамично развиваща се икономическа среда има
потенциала да се превърне в източник на конкурентно преимущество за бизнеса и
индустрията като цяло, като надгради традиционното изискване за рентабилност.
Широко разпространени и използвани са термините Big data/open data, Cloud
technology, Internet of things, Digitalization, Industry 4.0, Automation of knowledge work,
Advanced analytics, Mashine learning, но това са отговори на основния въпрос за
съвременния бизнес, който е: как използването на иновации в дигиталните технологии ще разшири възможностите за оптимизация активите на предприятията?
ИЗЛОЖЕНИЕ
Съгласно изследване на McKinsey Global Institute от Януари 2017, операционната ефективност на индустриалните предприятията се повишава постоянно от 1970
година до настоящия период.
При извършване на ретроспективен анализ развитието на технологичните
процеси ясно се очертават няколко периода, а именно:
1. Периода 1970-1980 г., който се характеризира със зараждане на моделирането на технологичните процеси;
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2. Периода 1980- 2000 г., който се характеризира с началото на моделирането
на технологичните процеси и разработката на програмни продукти за оптимизация,
базирани на модели на линейното оптимиране.
Тези периоди са свързани с интензификация на производствените мощности и
въвеждане на сложни комплекси от технически и технологични процеси, целящи
пълно използване потенциала на суровините. Именно необходимостта от детайлно
познаване на процесите и оценка на възможностите за тяхното оптимизиране чрез
ефективно управление на всички променливи величини е наложило стартирането и
изпълнението на дейности по моделиране на технологичните процеси.
3. Периода 1993- 2007 г., който се характеризира с ефективната оптимизация
на технологичните процеси, водеща до обезпечаване на ежегоден ръст на производителността на предприятията както следва:
3.1. Ежегоден ръст от 0,4% вследствие развитието на роботехниката,
3.2. Ежегоден ръст от 0,6% вследствие развитието на информационните технологии;
4. Периода 2015-2030 г., който се прогнозира, че ще бъде период на оптимизация на активите на индустриалните предприятия. Съгласно изследване на McKinsey
Global Institute се очаква ежегоден ръст на производителността 0.8%-1.4% свързан с
развитието на средствата за автоматизация.
Като предварителен извод може да се твърди, че оптимизацията на активите ще
бъде основен фактор, влияещ на ръста на производителността през целия жизнен
цикъл на активите за достигане на максимална операционна ефективност. Основните
предизвикателства пред индустриалните предприятия са безопасността, ефективността, надеждността, производителността и сигурността. В тази връзка е необходимо да
се изследват предимствата от използването на иновации в дигиталните технологии за
разширяване възможностите за оптимизация активите на предприятията.
Задачи на бизнеса
Конкуренцията при индустриалните предприятия предизвиква стремеж на компаниите за увеличаване на доходите чрез снижаване разходите за суровини, с паралелно увеличаване на дела на продукцията с висока добавена стойност, което изисква
все по-прецизно и детайлно прилагане на интегриран подход при:
 Максимизиране рентабилността на инвестициите чрез проектиране пълния
жизнен цикъл на актива с отчитане на новите нива на производителност;
 Стимулиране и поддържане на работата на активите чрез използване на
цифрови модели за поддръжка на операционната дейност;
 Производство на правилния продукт чрез изпълнение на изменящите се
изисквания към продуктите и оптимизацията на производството;
 Правилен канал за дистрибуция на правилния продукт чрез изпълнение на
изменящите се глобални и регионални изисквания и оптимизация веригата
за доставки;
 Максимизиране надеждността на активите чрез издаване на ранни предупреждения за повреди и последствията от тях.
Изпълнението на посочените задачи в условията на неблагоприятни макроикономически условия, свързани с нестабилност на пазарите и с ожесточаване на изискванията към продуктите налага преход към автоматизация на оптимизацията и управлението на процесите, при която се използва потенциала за чувствително увеличение
ефективността на производството чрез свързаност и взаимодействие на системи, компоненти и хора.
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Фактори за успешна дейност при внедряване на иновации в дигиталните
технологии
Оптимизация на производствените активи през пълния им жизнен цикъл.
Терминът жизнен цикъл на активите включва етапите на проектиране, експлоатация
и обслужване на активите. Във всеки един от посочените етапи използването на
иновации в информационните технологии във вид на програмни продукти може да
доведе до значителен ръст на ефективността, което от своя страна да спомогне за
постигане на задачите на бизнеса, които вече бяха представени.
• Етап Проектиране. Използването на иновативни комплексни програмни
продукти има потенциала да доведе до снижаване на капиталови разходи и по-бързо
внедряване на инвестиции и иновации чрез възможностите за използване на натрупаната отраслова експертиза в единна база данни, паралелно моделиране и анализ, изравняване на данните с моделите за потвърждаване на резултатите, ефективно взаимодействие в областите на инженеринг и планиране, оптимизация на енергопотреблението като елемент на проектирането в зависимост от пазарните тенденции, икономическа оценка за целия инвестиционен цикъл и паралелно внедряване и обучение.
Основната задача при оптимизацията на производствените активи на етап Проектиране е да се разширяват границите на потенциалните възможности на конкретната технология от гледна точка на икономическа ефективност.
• Етап Експлоатация. Използването на иновативни комплексни програмни
продукти има потенциала да доведе до значителна динамична оптимизация на производствените процеси и управлението на веригата за доставки, с което да се достигнат
границите на ефективност на технологичните процеси. Прилагането на иновативни
информационни технологии за автоматизация и пълна интеграция между търсенето и
предлагането ще премахне съществуващите граници между отделните етапи на планиране и ще превърне планирането в гъвкав и непрекъснат процес. Планирането на
веригата за доставки ще извлече огромна полза от Big data/open data, Аdvanced
analytics и Automation of knowledge work. Иновативните информационни технологии
ще спомогнат за повишаване ефективността на логистиката чрез по-добра свързаност, Аdvanced analytics, Аdditive manufacturing и Аdvanced automation, която ще
доведе до усъвършенстване на традиционното складиране и стратегиите за управление на запасите.
• Етап Обслужване. Използването на иновативни комплексни програмни продукти има потенциала да доведе до минимизиране на престоите на активите, вследствие идентификация на признаци на необичайно поведение на оборудването в
оперативната база данни за предотвратяване непланирани откази и други инциденти
чрез генериране и разпространение на указания за снижаване на риска от дефекти на
отделни единици оборудване.
Иновационно развитие с използване на дигиталните технологии
Оптимизацията на производствените активи през пълния им жизнен цикъл
изисква прилагането на нов революционен подход за повишаване операционната
ефективност за сметка на единно разбиране на производствените ограничения. За
оценка на възможностите, които предоставят иновациите в сферата на информационните технологии в настоящия доклад е направено изследване на развитието на машинното обучение, автоматизацията на знанията, Internet of things и системното
мислене като елементи на стратегията за оптимизация на активите с използване на
възможностите на цифровизацията.
238

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

• Machine learning (машинно обучение) – ускоряване внедряването на технологии. Съществуват множество дефиниции за машинно обучение, но ще обърнем
внимание на две от тях, а именно на Arthur Samuel, който дефинира машинното обучение като „наука, която изучава способността на компютрите да се обучават за изпълнение на задача без да бъдат програмирани за конкретната задача“, както и на
Tom Mitchell, според който „дадена компютърна програма се обучава чрез опит E за
изпълнение на клас от задачи T с мярка за ефективност P тогава, когато ефективността на програмата при изпълнение на задача от класа Т, измерена чрез мярката P, се
подобрява с увеличаване на опита E”.
В своя статия от 2015 г., публикувана в SingularityHub.com, Ray Kurzweil
прогнозира, че изчислителната мощност на устройство, с настояща цена от 1000
американски долара през 2023 г. ще извършва 1016 калкулации в секунда, което се
равнява на производителността на човешкия мозък. За сравнение в статията се
посочва, че през 2014 г. устройство със същата настояща цена е обезпечавало
извършването на 1010 калкулации, равняващи се на производителността на мозъка на
мишка.
В публикациите на IDC Worldwide Internet of Things Installed Base by
Connectivity Forecast, 2017-2021, March 2017 и Verizon’s IoT 2015 Report се посочва,
че мобилните устройства през 2023 г. се очаква да бъдат 29,7 млрд. броя, а през 2014 г.
са били 1,2 млрд.
Според изследване на Tractica от Август 2016 г. печалбата от използване на
изкуствен интелект през 2023 г. ще достигне 36,8 млрд. американски долара по
сравнение с 0,6 млрд. през 2014 г.
Тези данни показват, че машинното обучение има потенциала да се превърне в
мощен инструмент за бизнеса. То може да разкрие нови възможности за растеж и да
помогне за автоматизирането на съществуващите процеси, така че да станат поефективни. Това твърдение се потвърждава и от публикация на MIT Sloan Business
Review, reshaping-business-with-artificial-intelligence, Sep 2017, в която се твърди, че
“85% от ръководителите на големи компании смятат, че технологията за изкуствен
интелект ще позволи на компаниите да получат конкурентни преимущества”.
• Internet of things (Интернет на нещата) водят до ръст на обема данни.
Интернет на нещата (на английски: Internet of Things, съкр. IoT) е концепция за компютърна мрежа от физически обекти (устройства, превозни средства, сгради и други
предмети и вещи), притежаващи вградени електронни устройства за взаимодействие
помежду си или с външната среда. Тази концепция разглежда организацията на такива мрежи като явление, способно да преустрои икономическите и обществени процеси така, че да изключи необходимостта от участие на човека в част от действията и
операциите. Според изследване IoT Analytics Research от 2018 г., брой B2B IoT
връзки в световен мащаб ще достигнат 21,5 млрд., което е ръст с 307% спрямо
регистрираните през 2018 г. 7,0 млрд.
• Системното мислене – цялостна оценка на активите като ключ към ефективното приемане на решения. В световен мащаб се отчитат значителни суми от пропуснати ползи за предприятията, поради недостатъчно цялостна и комплексна оценка на
активите. Съвременните информационни системи позволяват комплексно оптимизиране на активите като цяло, а не концентриране на усилия за решаването на частни,
отделни въпроси по направленията.
• Automation of knowledge work (Автоматизация на знанията) – трансформация на интелектуалното управление. Съгласно изследване на McKinsey Global
Institute от 2016 г. през следващите 10 години очакваното икономическо въздействие
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от прилагането на „Автоматизацията на знанията” се оценя в диапазона 5,2 – 6,7 трилиона долара. Разработките в областта „Автоматизацията на знанията” ще доведат до
създаването на интелигентни софтуерни системи, които извършват работа със
знания, включващи неструктурирани команди и преценки. Прогнозира се, че през
следващите 10 години заетите в сферата на „Автоматизацията на знанията” ще преминат 230 милиона души и ще съставляват 9% от световната работна сила, а разходите за трудовата им заетост ще бъде над 9 трилиона долара или 27% от световните
разходи за заетост.
ИЗВОДИ
Сложността при управлението на бизнеса на индустриалните предприятия се
увеличава значително през последните години. Увеличаващата се конкуренция,
нестабилността на пазарите, ожесточаването на регулаторните режими, демографските изменения и качеството на работната сила засилват тази сложност и налагат
преход към автоматизация на процесите, при която се използва потенциала за чувствително увеличение ефективността на активите чрез свързаност и взаимодействие на
системи, компоненти и хора.
Възможността за оптимизация на активите се изразява в качествено и функционално взаимодействие между реалния свят на индустриалното производството и виртуалния свят на информационните и комуникационните технологии, при което традиционните промишлени процеси се допълват, развиват и оптимизират чрез дигитализация и вградена интелигентност. Сливането на информационните технологии и
производствените процеси има потенциала да доведе до създаването на автономни от
човешкия фактор производства за достигане на нови хоризонти на операционна ефективност.
Дигитализацията ще предизвика минимизиране на нискоквалифицирания труд и
трансформирането му в иновационна дейност по процеси, продукти и услуги.
Тъй като цялата промишленост се адаптира и променя, много професии ще
претърпят фундаментална трансформация. Според Leopold T. A., Ratcheva V., Zahidi.
S (World Economic Forum, 2016), синергията от развитието в технологичен, социалноикономически, геополитически и демографски аспекти ще генерират нови категории
работни места и професии, докато други ще бъдат частично или изцяло изместени.
Основният трансфер между видовете заетост ще е от нискоквалифициран труд, характеризиращ се с постоянно повтарящи се операции с ниска добавена стойност,
които изпреварващо се автоматизират към висококвалифицирани кадри, притежаващи умения съобразно развиващите се технологии.
Възможностите за оптимизация активите на предприятията чрез използване на
иновации в дигиталните технологии имат потенциала да се превърнат в генератори за
достигане на максимална операционна ефективност.
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МРЕЖОВА КОМПОНЕНТА НА ИНТЕГРИРАН ЛАБОРАТОРЕН
КОМПЛЕКС В БСУ
Хрусав Хрусафов
Владимир Бакалов
Бургаски свободен университет

COMPONENT OF AN INTEGRATED LABORATORY COMPLEX
IN BFU
Hrusav Hrusafov
Vladimir Bakalov
Burgas Free University
Abstract: This report presents an integrated laboratory complex which includes variety of
components. Through the internal LAN, three different rooms in the building are connected
physically networked – two laboratories and a roof space where solar panels are located.
Key words: network component, cluster, photovoltaic systems
I. Въведение
Мрежата е технология, позволяваща на независими цифрови устройства да
комуникират помежду си и да използват общи мрежови ресурси. В съвременното
ежедневие е немислимо използването на компютъра като самостоятелна единица.
Мрежата намира приложение навсякъде: в бизнеса, обучението,домакинството.
Изключително разпространена в практиката е LAN технологията, при която
устройствата комуникират и използват общите мрежови ресурси като процесорно
време, памет, файлове и входно-изходни устройства.
Според функциите, които изпълнява, краен възел на една LAN мрежа може да
бъде:
 Работна станция – произволен компютър или терминал, чрез който се осъществява достъп до мрежовите ресурси;
 Сървър – компютър, осигуряващ мрежовите ресурси, както и тези които обслужват мрежата.
Съществуват и междинни мрежови възли – повторители, концентратори, комутатори, мостове, маршрутизатори.
Един компютър може да изпълнява едновременно функциите на сървър и
работна станция (равноправен достъп „peer-to-peer“). При мрежи с усилено използване на даден ресурс е желателно компютърът, предоставящ този ресурс, да се използва
единствено и само като сървър.
Разглеждаме един интегриран лабораторен комплекс, който свързва в мрежа
разнообразие от компоненти. Ще създадем вътрешна LAN мрежа, която да свърже
физически мрежово три различни помещения в сградата – Лаборатория 31,
Лаборатория 314 и прилежащо покривно пространство, на което се намират соларни
панели за ток.
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II. Основни компоненти в интегрирания лабораторен комплекс на БСУ и
начин на комуникация между тях
1. Компютърни клъстери – група компютри, обединени чрез високоскоростни
връзки, които се възприемат от потребителя като един компютър. От гледна точна на
мрежовите потребители клъстерът е един хост с един IP адрес.
В проектираната мрежа ще се използват два вида клъстери, разположени в лаб.
31 – единият е съставен от 4 броя Raspberry Pi едноплаткови микрокомпютри, а
вторият е изграден от 4 броя настолни компютри.

Фиг. 2. Комуникация между клъстерите

2. Arduino Еthernet. Микроконтролерна развойна платка, с ATmega328P AVR
микроконтролер. Има 14 цифрови входно-изходни (I/O) порта, 6 аналогови входа, 16
MHz кварцов резонатор, четири светодиода (един потребителски, свързан на 13-ти
цифров I/O порт и три, които индикират работата на платката: ON, Tx и Rx), USB
конектор, захранващ куплунг, бутон за рестартиране и ICSP конектор. Шест от
цифровите I/O порта могат да се използват като PWM (ШИМ) изходи. Свързването с
компютър се осъществява чрез USB кабел USB A – USB B или през Еthernet порта.
Arduino може да се захранва през USB порта на компютъра или от външен източник,
като превключването между различните начини за захранване е автоматично.
Външният източник на захранване може да е DC адаптер 7-12V или батерия.
3. Слънчев панел Sunmodule SW 145 mono. Този който се използва в конкретната реализация е монокристален :
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4. Соларен инвертор SolarMax 15MT2. Той има задачата да преобразува входното DC (постоянно напрежение), идващо от фотоволтаичните соларни панели в AC
(променливо).

Притежава следните технически характеристики: Макс. препоръчани PVмощност на генератора – 15KW; Напрежение на празен ход – 250V; Входен ток макс. –
2x18A; Номинален капацитет – 15 000VA; Номинален ток – 3x22A; Ефективност
макс. – 98%; Интерфейси – RS485, Ethernet; Температура на околната среда – -20 °C
... +55 °C; Тегло – 39кг;
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5. Data logger Fronius за извеждането на информацията от датчиците на покрива.
Състои се от две части – модул за свързване на сензори “Fronius Sensor Box“ и модул
за съхранение на данни „Fronius Datalogger Web”. Връзката между модула за
съхранение на данни и модула за сензорите е серийна, тип RS-232. Модулът предава
данни в реално време и архивира данни на всеки 5мин. Капацитетът на паметта е 16
MB (4096 дни);

Фиг. 2. Комуникация между Fronius data logger устройствата

6. Сървър HP ProLiant ML370 Generation 5 (rack mount).
Processors: Quad-core Intel® Xeon® 5400
Memory: Maximum 64 GB of PC2-5300 Fully Buffered DIMMs (DDR2-667)
Storage Controller: Storage Controller: Storage Controller: Storage Controller: Base
Models: HP Smart Array P400/256MB Controller
Internal Drive Support: Up to (16) hot-plug Serial-attached SCSI (SAS) drives
supported
Network Controller: Two embedded NC373i Multifunction Gigabit Network
Adapters with TCP/IP Offload Engine
Form Factor: 5U rack mount
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Фиг. 3. Интегриране на сървъра в университетския Интранет

7. Маршрутиз̀атор или рутер - HP Procurve Switch 5304XL – 24 портов рутер
Rack mount 3U

8. Мрежов комутатор - 3com 1100 - 12 port Rack mount 2U
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Цялостната система, представена като интегриран комплекс има вида, показан
на фиг. 4.

Фиг. 4. Интегриран лабораторен комплекс в БСУ

III. Заключение
С така реализираната мрежа се доказва възможността на новите мрежови технологии, за свързването на различни видове компоненти в едно – соларните панели,
доставящи т.нар. зелена енергия за захранване на част от сградата, изчислителната
дейност на два вида клъстери и запаметяването на тази информация в мрежови
сървър.
С изградената връзка между соларните панели на покрива –Лаборатория 314 и
Лаборатория 31 се създава интегриран комплекс, в който може да се снема и обработва информация, с цел да се прогнозирана какви количества енергия може да бъде
произвеждана от слънчевите панели за предстоящ период от време. Информацията
ще се записва на сървъра и ще бъде достъпна в уеб сайт във вътрешната мрежа на
университета.
Литература
1. Цонев И., Станев С., Компютърни мрежи и комуникации, Шумен, 2013.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ
Красимир Златев
Георги Кирилов
Бургаски свободен университет

USE OF DIGITAL DEVICES FOR THE REGISTRATION
OF METEOROLOGICAL EXPRESSIONS
Krassimir Zlatev
Georgi Kirilov
Burgas Free University
Abstract: In this paper we consider the types of devices for detecting changes in the weather
and we present our version of this type of device.
Key words: weather radar, machine learning, rain sensor.

Въведение
Дъждът като цяло не оказва влияние на работата на фотоволтаичните панели.
Много по-голямо влияние оказват съпровождащите дъжда затъмнение и облачност.
Именно в такива условия се отчита значително понижение на КПД на панелите. В този аспект, при изследване на факторите, влияещи върху производителността на една
РV централа от значение ще бъде да има информация за промяната в метеорологичните условия, в частност – наличието на валеж.
I.

ВИДОВЕ УСТРОЙСТВА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВАЛЕЖИ

Сензорът за дъжд или превключвателят за дъжд (фиг.1) е устройство, активиращо се при наличие на валеж.

Фиг. 1. Сензор за дъжд (от дясно) и принцип на работа (от ляво).

Един от първите автомобили с такъв датчик е Nissan Silvia, а през 2000 години
такъв датчик се появява на Volkswagen, Cadillac и други производители. Сензорите за
дъжд имат два основни варианта на приложение.
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Първото приложение е свързано със създаването на устройство за съхранение
на вода, коплирано към автоматична напоителна система, което кара системата да се
изключи в случай на валежи.
Вторият вариант на устройството се използва за защита на вътрешността на
автомобила от дъжд и за поддържане на автоматичния режим на чистачките на предното стъкло. Допълнително приложение в професионалните антени за спътникова комуникация се използва за да се задейства вентилатор за дъжд на отвора на захранващата антена, с цел отстраняване на водните капчици от капака на милара, който поддържа въздуха под налягане и сухия въздух вътре във вълноводните водачи. General
Motors прави първите експерименти за създаване на подобен тип датчик през 1950 г.
за Кадилак Елдорадо. Но технологията е била несъвършенна.
Датчикът за дъжд има инфрачервен излъчвател и фотоприемник с неголеми размери. В паметта на електронен блок са заложени параметрите на пречупване на ИЧ
лъчи на външната повърхност на сухи (чисти) и влажни (замърсени) стъкла. Капките
дъжд или замърсител, попадайки на стъклото, предизвикват пречупване на лъчите.
На това пречупване реагира система, която активизира чистачка и определя режима
на работа в зависимост от интензивността на валежа и времето за действие на
чистачките. Чувствителността на фотоприемника е много висока. Отчитат се хилядни
части от милилитър вода на стъклото и сработването е за няколко милисекунди.
Метеорологичният радар (фиг. 2), наричан още радар за наблюдение на времето, е вид радар, използван за локализиране на валежа, изчисляване на неговото движение и оценка на неговия тип (дъжд, сняг, градушка и др.).
Съвременните метеорологични радари са предимно пулсово-доплерови радари,
способни да откриват движението на дъждовните капки в допълнение към интензивността на валежите. И двата вида данни могат да бъдат анализирани, за да се определи структурата на бурите и техния потенциал да причинят лоши метеорологични
условия.

Фиг. 2. Метеорологичен радар/Доплеров метеорологичен радар/WSR.

Метеорологичните радари изпращат насочени импулси на микровълново лъчение, от порядъка на една микросекунда, използвайки магнитна или кухинална тръба,
свързана с вълновод към параболична антена (Фиг. 3). Дължините на вълните от
1 - 10 cm са приблизително десет пъти по-големи от диаметъра на водните капчици
или на ледените частици, които представляват интерес, тъй като при тези честоти се
наблюдава разсейване на Rayleigh. Това означава, че част от енергията на всеки пулс
ще отскочи от тези малки частици, обратно по посока на радарната станция.
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Фиг. 3. Изпращане на радарни импулси.

Между всеки импулс радарната станция служи като приемник, тъй като „слуша“ за връщане сигнали от частици във въздуха. Продължителността на цикъла
„слушане“ е от порядъка на милисекунда, което е хиляда пъти по-дълго от продължителността на импулса. Дължината на тази фаза се определя от необходимостта микровълновото лъчение (което се движи със скоростта на светлината) да се разпространи от детектора до метеорологичната цел и обратно, на разстояние, което може да
бъде няколко стотин километра.
Хоризонталното разстояние от станцията до целта се изчислява от времето,
което изминава от инициирането на импулса до регистрирането на обратния сигнал.
Времето се превръща в разстояние чрез умножаване по скоростта на светлината във
въздуха.

Фиг. 4. Път на радарното излъчване и височина.

При положение, че Земята е кръгла, радарният лъч във вакуум би трябвало да се
повиши според обратната кривина на Земята. Обаче атмосферата има индекс на
пречупване, който намалява с височина, поради намаляващата плътност. Това изкривява лъча на радара леко към земята и при стандартна атмосфера това е еквивалентно
на 4/3 от действителната кривина на Земята (фиг. 4).
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II. ИДЕЙНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА
РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЪЖД
Целта е да се създаде система, регистрираща наличие на валеж. За целта се използва цифров видеорекордер (DVR) и камера за наблюдение (фиг.5).

Фиг. 5. DVR (от ляво) и камера наблюдение (от дясно).

Информацията, записвана от камерата и DVR-устройството ще се предава към
компютър, където ще бъде обработвана от специален софтуер, базиран на изкуствен
интелект.
Основната идея е да се използва новата дълбока архитектура на Machine
Learning – изследване на алгоритми и статистически модели, използвани от компютърните системи за изпълнение на конкретна задача, без инструкции, като се разчита
на модели и изводи. Първо се модифицира съществуващ модел, състоящ се от дъждовен слой и фонов слой, като се добавя двоична карта, която локализира зоните на
дъждовни участъци. След това се създава нов модел, състоящ се от компонент, представляващ натрупване на дъждовна ивица и друг компонент, който представлява различни форми и посоки на припокриващи се дъждовни ивици, което обикновено се
случва при силен дъжд.

Фиг. 6. Принципна софтуерна архитектура.
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На основа на първия модел се разработва многозадачна архитектура за дълбоко
учене, която изучава двоичната карта на дъждовната ивица, появата на дъждовни
ивици и чистия фон, което е и крайният резултат. Допълнителната двоична карта е
изключително полезна, тъй като може да осигури допълнителна информация за мрежата. Примерна архитектура на предложението за регистрацията на капки дъжд е показана на Фиг. 6. Всяка повторяемост на капките е всъщност мрежа с много задачи за
откриване на дъжд (синята кутийка). В такава разширена мрежа (в сивата зона) се извличат характеристиките на дъжда Ft от входното изображение Ot. Тогава се предвиждат функциите Rt, St и Bt за извършване на съвместно откриване на капките
дъжд.

Фиг. 7. Пример за входна информация.

Заключение
Идеята на предложението е да се създаде възможност за изграждане на система
и използване на датчиците за дъжд, която да предава информация към съществуващата метеорологична станция на фотоволтаичната централа на БСУ при наличие на
валеж.
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РАЗРАБОТВАНЕ НА ON-LINE МАГАЗИН
Димитър Емилов Ганев
Бургаски свободен университет

DEVELOPING AN ONLINE SHOP
Dimitar Emilov Ganev
Burgas Free University
Abstract: The project aims to study the modern standards for developing web applications
with Python and learning E-Commerce Platforms. It also aims to explore and develop
software infrastructure to develop such a platform.
Keywords: python, Django, online, shop, e-shop, commerce, ecommerce.
Въведение
„Интернет (онлайн, електронен, виртуален) магазин” е магазин, изграден с набор от компютърни програми (софтуер), регистриран и достъпен на собствен уникален адрес в Интернет, чрез които търговците предлагат на потенциални потребители
стоки и услуги от разстояние, извършват възмездно електронна търговия с тях, доставят избраните стоки и изпълняват избраните услуги, като в замяна получават заплащане по законно утвърдени начини. Определението е съставено въз основа на различните разбирания и елементи, включени в тях според българските закони: ЗДДС,
ЗЕТ, ЗМДТ, ЗДДФЛ.
Интернет магазин е термин и съставна част от системата за електронна търговия
на онлайн продажби на дребно. С все по-мащабното навлизане на Интернет в света
на хората неизменно се появяват нови неща, които улесняват живота на обикновените потребители. Сред тях е и пазаруването в Интернет, което спестява много време на
обикаляне и търсене по магазините, спестява пари, а закупените стоки са доставяни
до вратата на получателя.
Софтуерно решение
Domain Driven Design
Избира се подход към разработването на софтуер, при който се свързва комплексна имплементация към постоянно развиващ се модел. Следните предпоставки
се свързват с този подход:
 Поставяне на основния фокус на проекта върху логиката на съответния домейн.
 Базиране на сложни проекти върху модела на домейна.
 Създаване на сътрудничество между техническите експерти за да прецизира концептуалният модел, който разрешава съответен проблем в областта.
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Концепциите, които се разглеждат от Domain Driven Design биват следните:





Контекст: Настройките се определят от значенията на думите.
Домейн: Област от знания (онтология), влияние или дейност. Това е
областта, в която потребителят прилага съответните програми.
Модел: Система от абстракции, която описва избрани аспекти на домейн и
може да се използва за решаване на проблеми свързани с него.
Повсеместен език: Език, структуриран около модела на домейна и използван от всички членове на екипа за свързване на техните дейности.

Структурно изпълнение
Реализираната структура се ръководи по базовата проектна структура на
Django-Cookiecutter.
Cookiecutter е CLI (Интерфейс с команден ред или Terminal), който предоставя
template структури на всякакъв вид среди за разработка. Най-често се използва с
Django, Pypackage и Pytest. Проектът също следва и 12-те фактора за апликация
(12-factor).
Конфигурация
Конфигурацията бива генерирана автоматично, при което се изискват минимални усилия проектът да бъде пуснат в продукция.
В зависимост от това как са конфигурирани cookiecutter, различен тип от готови
конфигурационни файлове се генерират. Като основни файлове се генерират
requirements.txt файлове, а самите изисквания се разделят на base.txt / local.txt /
production.txt. Този тип на генериране на изисквания се прави с цел сигурност.
Генерират се също и settings.py файлове, които също са разпределени на base /
local / development /production. Целта отново е по-голяма сигурност и гаранция, че настройки от local или development няма да влязат в тези на production. Пример за такива настройки бива тази за Debug.
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За конфигурация на самите ключове и променливи се използва методологията
на The Twelve-Factor-App.







Използване на декларативни формати за автоматизация на настойките за да
се минимизиране времето, което ще отнеме на нов програмист да влезе в
проекта.(Реализирано чрез разделяне на конфигурационните файлове на
апликацията и чрез използването на Django-Envrion)
Да се използва среда на разработка, която да е максимално преносима през
различните операционни системи. (Реализирано с Vagrant и Vagrant Boxes)
Подходящи за деплойване в различни облачни услуги като DigitalOcean,
Heroku, AWS и други. (Реализирано чрез използване на конфигурационни
файлове за Docker и Vagrant)
Минимизиране на различията на средите за разработка и тези за продукция. (Реализирано чрез използване на base.py за основни настойки.)
Възможност за разширяване без значителни промени. (Реализирано чрез
използването на специална структура на проекта.)

Заключение
Целта на разработката да се направи абстрактен модел на e-commerce апликация, която може да се ползва като content-management-system (CMS) за онлайн магазини е постигната. Апликацията осигурява абстрактни модели, които са готови за използване чрез интерфейси и отделни апликации за всеки един аспект от една модерна
онлайн система.
Литература
1. P. Hallet, (2019). Paul writes software - Blog - Django API Domain style guide.
https://phalt.github.io/post/django-api-domains/
2. E. Evans, (2015). Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of
Software. Domain Driven Design, Definitions and Pattern Summaries
3. Daniel Roy G. (2009).Two Scoops of Django 1.11: Best Practices for the Django Web
Framework. [Daniel Roy Greenfeld, Audrey Roy Greenfeld]

255

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ХАРДУЕРНАТА ПЛАТФОРМА НА PC
БАЗИРАН КОМПЮТЪРЕН КЛЪСТЕР
Хрусав Хрусафов
Калоян Тотев
Бургаски свободен университет

HARDWARE PLATFORM REALIZATION OF PC BASED
COMPUTER CLUSTER
Hrusav Hrusafov
Kaloyan Totev
Burgas Free University
Abstract: In this paper is present PC based computer cluster. The steps of hardware platform
realization are described.
Keywords: cluster, personal computer, network, performance.
Въведение
Kомпютърните клъстери представляват съвкупност от отделни машини, която
работа под една операционна система и се държи като една машина. Така получената
система има по-голяма процесорна мощ, по-голям обем оперативна и външна памет.
Постигането на по-висока производителност, с цел намаляване на времето за обработването на големи количества данни, става чрез прилагане на паралелна обработка
на информацията.
Обикновено клъстерите са изградени от голям брой компютри, наричани още
възли (nodes), повечето от които са конфигурирани като подчинени (slave) и един
главен (head, master). Работата на master възелът е да разпределя различните задачи
по отделните компютри и да следи за правилната им работа.
Реализация на хардуерната част на PC базиран компютърен клъстер
Избрани са три критерия, по които да бъде създадена конструкцията на клъстерната машина.
Първи: Да побира четири дънни платки и всичките им необходими периферни
устройства.
Втори: Да осигурява достатъчно място за вентилаторите и въздушните потоци
за ефективно охлаждане на машините.
Трети: При положение, че някое устройство откаже да работи, лесно да бъде
сменено.
С цел клъстерът да стане по-лек и преносим, в същото време достатъчно устойчив, за скелета на конструкцията, към който да се прикачат всичките останали части,
е избран алуминий.
На фиг. 1 са показани монтираните дънни платки и окабеляването им.
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Фиг. 1
За така формираната конструкция са подбрани и съответните изправни компоненти. От съображение, че се ползват вече употребявани компютри, е извършено
тестване на всяка плочка RAM и всяко HDD. Подбрани са дъна, които ползват AMD
процесори с вграден видео чип. Избегнати са допълнителни платки от типа на видеокарти, тъй като крайната структура не се нуждае от графичен потребителски интерфейс.
За да могат отделните компютри да комуникират един с друг е направено свързването им в една локална мрежа, като за целта е използван суич.
На фиг. 2 е показана връзката между отделните компютри.

Фиг. 2
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При необходимост към тази схема може да се включи и външен терминал, което
позволява да се конфигурират компютрите и/или да се записва/чете информация.
Едно възможно развитие в посока скалируемост на системата е да се свържат два или
повече клъстера един към друг.
На фиг. 3 е показана комуникацията между терминала и клъстерните машини.
Вижда се, че тя може да се осъществи директно, чрез суича и индириктно, чрез
рутера.

Фиг. 3
Начинът, по който може да се свърже реализираният клъстер директно към университетската мрежа е показан на фиг. 4.

Фиг. 4
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Заключение
Реализираният компютърен клъстер е на база стари, вече използвани в лабораториите на университета микрокомпютри. Това е евтино и полезно решение. То дава
възможност за изучаване и изследване на такива характеристики като производителност, отказоустойчивост и енергийна ефективност на сложни скалируеми компютърни системи.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ С КОСМИЧЕСКИ
РАДИОЛОКАЦИОННИ СИСТЕМИ
Люба Николаева Маринова
Бургаски свободен университет

EARTH’S SURFACE RESEARCH WITH
SPACE RADAR SYSTEMS
Lyuba Nikolaeva Marinova
Burgas Free University
Abstract: This paper presents a short description of the Synthetic Aperture Radar-SAR
Microwave Synthetic Radiation Systems and the application of InSAR Interferometric
Radar Positioning Systems for Earth observation and assessment as well as examination of
Earth deformations caused by different natural and human phenomena.
Key words: SAR, InSAR design.

1. Въведение
Развитието на средствата за дистанционни изследвания на земната повърхност
през последните години позволи появата и реализацията на нови технологии за обработка на сателитни данни, към които се отнасят радиолокационните системи със синтезирана апертура, монтирани на сателитни носители – мощен инструмент за изследване на земната повърхност, нейната динамика и обекти върху нея [1,2].
Радиолокационните системи, установени на космически апарати се използват за
наблюдение процеси на земната повърхност, като релеф, свлачища и сеизмична активност, пропадания в земната повърхност, състоянието на световния океан, топографски и геоморфологични изменения, състоянието на растителността, замърсяванията на водните басейни.
Космическите микровълнови радиолокационни системи със синтезирана апертура (Synthetic Aperture Radar-SAR) са мощни инструменти за мониторинг на земната
повърхност.Тези инструменти сондират земната повърхност и обектите върху нея с
високо информативни електромагнитни импулси, регистрират обратното електромагнитно излъчване от повърхността и чрез специални възстановителни алгоритми формират комплексни изображения състоящи се от амплитудна и фазова информация за
всеки пиксел от изображението [3,4].
Получените изображения са двукоординатни: разстояние или време на закъснение и азимут или напречно разстояние. Висока резолюция или детайлност (разделителна способност) по първата координата се реализира чрез използване на широко
спектърни сондиращи сигнали, а по втората чрез кохерентно сумиране на отразените
сигнали в процеса на синтеза на апертурата.
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Наблюдение чрез SAR системи
На представената Фигура 1 е показано движението на сателитния носител, на
който са разположени радиолокационните системи със синтезирана апертура. Докато
земята се върти от запад на изток, то сателитът я обикаля перпендикулярно – от северния към южния полюс и по този начин може да се обхване всяка точка от земната
повърхност. Важно е да се отбележи, че сателитите се движат по една и съща траектория.
Основната геометрична характеристика на SAR сигнала е векторът-разстояние
Rij от SAR системата до всяка точка от наблюдаваната сцена.
Както вече споменахме чрез наблюдението на SAR системите може да получим
комплексни изображения на земната повърхност.

Фигура 1. Наблюдение чрез SAR системи
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2. Сателити, носители на SAR системи

Фигура 2. Сателитът Еnvisat

Envisat („екологичен сателит“ – Фигура 2) е голям неактивен спътник за наблюдение на Земята, който все още е в орбита. Тoй се управлява от Европейската космическа агенция (ЕКА) и е най-големият спътник за наблюдение на Земята в света.
Envisat стартира през 2002 г. и работи пет години след планирания срок на своята
мисия.
Данните, получени от различните сензори на сателита, се използват за изучаване на атмосферната химия, разрушаването на озона, биологичната океанография,
температурата и цвета на океана, вятърните вълни, хидрологията (влажност, наводнения), селско стопанство и лесовъдство, природни бедствия, цифрово моделиране на
височината (използвайки интерферометрия) и други.
На 12 април 2012 г. ЕКА обяви, че са загубили контакт с Envisat в неделя,
8 април 2012 г., след 10 години трудов стаж, надвишавайки първоначално планирания срок на живот с 5 години. ЕКА официално обяви края на мисията на Envisat на
9 май 2012 г.
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Фигура 3. Сателитът Sentinel 1

Sentinel-1 – Фигура 3 е първата от спътниковата система на програмата
Copernicus, проведена от Европейската космическа агенция [4]. Тази космическа мисия се състои от два сателита, Sentinel-1A и Sentinel-1B, които осигуряват събиране
на данни при всякакво време, ден или нощ.Първият спътник, Sentinel-1A, стартиран
на 3 април 2014 г., и Sentinel-1B стартира на 25 април 2016 г. И двата спътника отпаднаха от едно и също място в Kourou, Френска Гвиана. Данните, събрани чрез мисията
Sentinel-1 включват мониторинг на морето и сушата, аварийно реагиране поради
екологични бедствия и икономически приложения.
Sentinel-2 е мисия за наблюдение на Земята от програмата Copernicus на ЕС,
която придобива оптични изображения с висока пространствена резолюция. Мисията
е съзвездие с два спътника (Sentinel-2A и Sentinel-2B). Мисията включва селскостопански мониторинг, управление на извънредни ситуации, класификация на земното
покритие или качество на водата.
3. InSAR системи
Приложение на SAR системите в областта на интерферометрията е генериране
на тримерни изображения на наблюдаваните обекти, като се използва амплитудна и
фазова информация извлечени от комплексните изображения получени от системата.
Конвенционалните InSAR системи формират две комплексни SAR изображения
чрез две антени, разположени на малко разстояние една от друга по напречната базова линия. Такава система се нарича интерферометрична SAR система. Чрез използване на фазовата разлика между SAR сигналите уловени от антените установени на
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интерферометър, може прецизно да се определи ъгълът на възвишение на всеки пиксел от SAR образите, който съответства на една и съща област от земната повърхност. Технологията InSAR oт своя страна използва разликата във фазата на няколко
комплексни SAR сигнала получени от висока орбита за генериране на триизмерен
образ на земната повърхност.
Технологията на InSAR за първи път е използвана за дистанционно изследване
повърхността на Луната и Венера. SAR интерферометрията е приложена за първи път
за топографско картографиране от Греъм през 1974 г. Първите практически резултати са получени от Zebker и Goldstein, чрез използване на странично ориентиран радар
през 1986 г. Изследванията в областта на интерферометричната SAR (InSAR) технология, се увеличиха след старта на сателитите ERS-1 и ERS-2, които предоставят интерферометрични данни, получавани с разлика само от един ден. Броят на научните
изследвания използвайки технологията InSAR нарасна също след старта на нови сателити, като ENVISAT.
InSAR а има голямо приложение за мониторинг на земетресения, вулкани, свлачища, потъвания и др. InSAR е по-скъп в сравнение с другите методи за изследване
на деформации в геодезията, но дава данни за милиони точки и покрива големи
площи.

Интерферометрична обработка
Този раздел описва накратко основата на интерферометричната обработка,
необходима за получаване на картата на топографията (InSAR) или карта на деформациите (D-InSAR). Двете основни изисквания за определяне на изместването на земната повърхност, между две сателитни преминавания, е да се знаят точно: орбитите
на двата сателита, както и фазовата информация, присъщи на SAR сигнала. Фазовата
информация от двата сателитни записа (всеки от които на практика е вид измерено
разстояние) се използва за оценка изменението в разстоянието между двете снимки.
Интерферометричната обработка се базира на използването на разликите в нивото на сигналите, излъчвани от сателита и отразени от повърхността на Земята. Генерира се цифров височинен модел на терена (DEM – Digital elevation model) за всяка
снимка, от които може да се определи количествено деформацията, възникнала на
земната повърхност. От DEM картата може да се търсят и да бъдат открити новите
теренни деформации.
Точността на InSAR зависи от много фактори: например – от точността на определяне на орбитата на летене на двата спътника и атмосферни условия, които влияят
на фазовото закъснение. С този метод може да се определи деформацията на земната
повърхност в размери mm - cm, стига да има подходящи снимки и да се поддържа
съгласуваност.
4. Геометрия на интерферометрична SAR система
Интерферометричната SAR (InSAR) геометрия на наблюдавания сценарий е
показана на Фигура 4. – двумерна повърхнина се наблюдава от 3 точки (сателита) –
А1, А2, А3 в тримерна координатна система. Нека А1 и А2 наблюдават земната
повърхност без да има изменение, а А3 наблюдава земната повърхност след като има
изменение.
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Фигура 4. Геометрия на интерферометрична SAR система

Основната геометрична характеристика на SAR сигнала е векторът-разстояние
Rnij от SAR системата до всяка точка от наблюдаваната сцена, зададена като вектор описва разстоянието от точката на наблюдение ( радара) до точка от повърхността –
това е разлика на вектора Rn(p) (векторът от началото на КС до точката на наблюдение (радара)) и вектора Rij (векторът от началото на КС до точка от наблюдаваната
повърхност) [5,6].
1) Разстояние от точката на наблюдение до точка от повърхността
R n ij ( p)  R n ( p)  R ij  [ xijn ( p), yijn ( p), z ijn ( p)]T

2) Разстояние от точката на наблюдение до точка от повърхността



Rijn ( p )  [ xijn ( p )]2  [ yijn ( p )]2  [ zijn ( p )]2



1
2

3) Текущи координати на точката ij – скаларен запис

xijn ( p )  x n ( p )  xij

yijn ( p)  y n ( p )  yij

zijn ( p)  z n ( p )  zij
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4) Моментни координати на сателита n, където n =1, 2 и 3
N

x n ( p )  x0n  Vx   p Tp
2

N

y n ( p )  y0n  Vy   p T p
2

N

z n ( p )  z0n  Vz   p Tp
2



Интерферометричните изчисления включват определянето на следните параметри:
5) Разстоянието до един сателит


Rijn   Rijm


 

2

1

2
 B mn


 2
 2 B mn Rijm cos   [ m ij   mn )] 
2


6) Базова линия

Bmn

7) Ъглови позиции (координати) – на точка от повърхността по отношение на точката
на наблюдение



m

ij

  mn  arcsin

2
 [ Rijn ]2
[ Rijm ]2  Bmn

2 Bmn Rijm

8) Разлика между разстоянията до единия и другия сателит
Rijmn  Rijn  Rijm

Rijn  Rijm  Rijmn
9) Интерферометрична фазова разлика

10) Oпределяне на височината на релефа на базата на интерферометричните
изчисления

zij  H m 0  Rijm cos  m ij



 
B



zij  H m 0  Rijm  cos mn  arcsin  mn 
ijmn  1 
ijmn  
 4R m

 2 Rijm 2Bmn

ij
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5. Приложение на InSAR за изследване на деформации
Моделиране на интерферограма върху математически модел на релефа
Ще разгледаме моделиране на интерферограма върху математически модел на
релефа като се използва стандартна програма за описание на сложен релеф. Дадена е
двумерна повърхнина в тримерна координатна система.Тази повърхнина се наблюдава от 2 точки, които изобразяват сателитите в програмата. От тези две точки на наблюдение се измерват разстоянията до всяка точка от повърхнината. Определя се фазата, която е пропорционална на разстоянието. На базата на получените фази (взаимно ги изваждаме) се получава интерферограмата.
Фигура 5

Фигура 6

Фигура 7

Фигура 8

Фигура 9

Фигура 10

На Фигура 5 е показана първа фазова картина, а на Фигура 6 – втора фазова картина. Трета фазова картина, получена след сеизмично събитие, което е довело до промяна на повърхността, е показана на Фигура 7. Изваждаме от първата фазова картина –
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втората и се получава първата интерферограма, която носи информация за релефа и
може да се използва за възстановяването на реалния релеф – Фигура 8.
При изваждането от първата фазова картина – третата, се получава втората интерферограма, която отчита промяната на релефа на наблюдаваната повърхност –
Фигура 9.
При изваждането от първата интерферограма – втората, се получава резултатът
на диференциалната интерферограма – Фигура 10.
Синтетична интерферограма на Областта Dilijan в Кавказ, Армения
Фигура 11

Фигура 14

Фигура 12

Фигура 13

На Фигура 11 е показана фазова картина на първия изкуствен сателит, а на Фигура 12 – фазова картина на втория изкуствен сателит.
Получената интерферограма след изваждане на
двете картини е показана на Фигура 13. При получената интерферограма, фазите са редуцирани от 0 до
2п.
На Фигура 14 релефът на наблюдаваната повърхност е получен чрез разтягането на фазата в интерферограмата, взети са реалните стойности на фазите – и е получена разтеглена интерферограма.

Генериране на интерферограма на база на
комплексни изображения на област около езерото
Севан, Армения, получени със сателита Еnvisat
Имаме две комплексни изображения, получени
от сателита Envisat, като за яснота определяме едното
изображение да е главно, а другото подчинено. С амплитудните карти се показват нивата на сивото – колкото е по-тъмно, толкова е по-висока е релефната картина и обратно – колкото е посветло, толкова е по-ниско.
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Фигура 15

Фигура 16

Фигура 17

Фигура 18

Фигура 19

Фигура 20
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На Фигура 15 и Фигура 16 са показани амплитудна карта на главното изображение и фазова карта на главното изображение. А на Фигура 17 и Фигура 18 – амплитудна карта на подчиненото изображение и фазова карта на подчиненото изображение [7, 8].
Изчислява се интерферометричната фаза като се изважда и плоскоземната фаза
(това е допълнителна фазова корекция, с която се отчита плоскостта на земята) –
Фигура 19. Картата на интерферометричната фаза, наложена върху средната амплитудна карта е показана на Фигура 20.
4. Заключение
Технологията „SAR интерферометрия или InSAR“, използваща ефекта на интерференция на електромагнитните вълни, е модерен инструмент за анализ на спътниковите данни, позволяващ едновременно да се направи оценка на цифровия модел на
терена и да се проследи динамиката на изменение на терена за времето между различните сондирания. Технологията InSAR има много приложения в различни области
на науката и икономиката: горското стопанство, селското стопанство, геологията,
археологията, изследванията на снежната покривка на земята, ледниците, движението на земни маси вследствие на земетресения и/или свлачища, при наблюдение на газопроводи и др. Разнообразните възможности и приложения на тези технологии
обуславя актуалността на монографичния труд в областта на интерферометричните
изследвания на земната повърхност и разработването на методи и алгоритми за дистанционно наблюдение на земната повърхност.
Представени са интерферограмите от математическото моделиране на релефа,
моделиране на реални географски области, както и резултатите от построяване на интерферограми, базирани на реални сателитни измервания.
Теоретичният анализ ни убеди, че методът и обработка на SAR изображения
могат да бъдат използвани за интерферометрични измервания на релефа на земната
повърхност, за получаване на изображения на обекти върху земната повърхност и
оценки на процесите на движение на земната повърхност при различни геологични
феномени, като свличания на земни маси, измествания на повърхностните слоеве в
резултат на земетресения и вулканична активност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА BLOCKCHAIN ЗА УМНИ ДОГОВОРИ
Иван Стефанов Батаков
Бургаски свободен университет

APPLICATION ON BLOCKCHAIN FOR SMART CONTRACTS
Ivan Stefanov Batakov
Burgas Free University
Абстракт: ICO бързо започна да доминират вниманието на криптовалутите и
блокчейн индустриите, те също са довели до предизвикателства, рискове и непредвидени възможности. Инвеститорите купуват ICO-та с надеждата за бърза и
голяма възвръщаемост на техните инвестиции. Тъй като те са до голяма степен
нерегламентирани, ICO-тата са се превърнали в център на измами и измамници,
които искат да се възползват от инвеститори, които са прекалено недостатъчно
информирани.
Ключови думи: Solidity, Blockchain, Ethereum, Smart Contracts, Linux, Cryptocurrency.
Увод
Създаден е интелигентен договор, който е компютърен протокол, предназначен
да улесни, провери или наложи договарянето или изпълнението на договор. Интелигентните договори позволяват извършването на надеждни сделки без трети страни.
Тези транзакции са проследими и необратими.
Привържениците на интелигентните договори твърдят, че много видове договорни клаузи могат да бъдат направени частично или напълно самостоятелно, самостоятелно или и двете. Целта на интелигентните договори е да се осигури сигурност,
която е по-добра от традиционното договорно право и да се намалят други разходи
по сделката, свързани с договарянето. Различни криптовалути са въвели типове интелигентни договори.
1. Предимства на криптовалутите – проектът е реализиран с помощта на
най-новите до момента технологии.
1.1. Трудно за фалшифициране – има списък на всички транзакции, които са
били извършени в Bitcoin мрежата и реда, по който са били извършени. Всеки клиент
има копие от този списък. По същество, единственият начин за фалшифициране на
биткоините е да ги харчите на повече от едно място. Това се нарича атака с двойни
разходи. Въпреки това, поради дизайна на блоковата верига на биткойните (списъкът
на всички транзакции) и начинът, по който този списък е обезпечен с добив (mining),
това изисква огромно количество компютърна мощ.
1.2. Децентрализация – всеки, който е чувал за биткойн и други алткоини, вероятно е чул също, че децентрализацията е това, което прави тези крипто активи ценни. Какво означава децентрализацията в контекста на биткойн? Какво трябва да знаят
инвеститорите за стойността на децентрализацията?
271

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

На техническо ниво способността на всеки да управлява своя пълен възел (full
node) в мрежата, позволява на всеки потребител да се увери, че всички правила на
системата се следват по всяко време. Например, потребителите ще проверят дали някой нов биткойн не е създаден от нищото или човекът, който изпраща някой биткойн,
всъщност притежава монетите, които той или тя твърди, че има.
Когато потребителите могат да проверяват нов блок срещу правилата на консенсуса сами, няма нужда да се доверявате на централния орган за проверка на транзакциите. Това означава, че няма централна власт да конфискува монети или конкретни
видове транзакции.
Биткойн стана по-децентрализиран чрез няколко мерки, според канадската фирма за финансови услуги Canaccord Genuity Group.
В доклада си от февруари, фирмата за 2019 г, заяви, че биткоинът е бил по-малко децентрализиран в по-ранните си дни, както е измерено чрез неговото разпределение на хашовете. През последните няколко години обаче „засилената конкуренция“
сред производителите на чипове довежда до намаляване на централизацията.
В средата на 2014 г. Canaccord заяви, че доминиращият пул GHash.IO контролира около 50% от общия биткойн, което прави най-голямата криптовалута
„уязвима“ за потенциална атака от 51% (контролирането на по-голямата част от хеширащата мощност позволява лошите актьори потенциално да пренапишат сделки).
През 2019 г., обаче, нито един общ фонд за добив не контролира повече от 20%
от хашовете на биткоините, като петте минни басейна имат от 10-20%, а останалите
групи контролират по-малко от 10% от общия хашрейт.

1.2.1. Значението на пълните възли (Full Nodes) – ако не изпълнявате собствения
си пълен възел, тогава трябва да направите аргумент, че не използвате наистина
биткойн, защото се доверявате на някой друг да проверява правилата на системата за
вас. Това е особено вярно, ако поверите на централизирана институция, като Coinbase,
частните ключове, свързани с вашия Bitcoin.
Предаването на личните ви ключове на трета страна поражда необходимостта
да се използва системата на първо място, но някои хора нямат проблем с доверието
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на някой друг с техните монети, тъй като те просто спекулират за цената на биткойна.[2] Като се има предвид това, тези, които съхраняват своя Bitcoin на Coinbase или
други крипто обмен не знаят дали правилата на системата се следват или ако тези
правила са се променили; доверяват на обмена да управлява всичко за тях.
1.3. Достъпни до всички – тъй като криптовалутата не е обвързана с обменните
курсове, лихвените проценти, транзакционните такси или други такси, на която и да е
страна, следователно тя може да се използва на международно ниво, без да изпитва
никакви проблеми. Това, от своя страна, спестява много време, както и пари от страна на всеки бизнес, който иначе се изразходва за прехвърляне на пари от една държава в друга. Криптовалутата работи на универсално ниво и следователно прави
транзакциите доста лесни.
2. ICO и Crowdfunding – те са подобни, но различни. Имат еднакви цели, но
различни начини на изпълнение.
2.1. Crowdfunding – е вид краудсорсинг, който обединява много хора, които искат да инвестират пари в различни компании и проекти, които искат да подкрепят.
Това е бързо растящ пазар, който има много потенциал и трансформира начина, по
който хората управляват парите си. От друга страна, тя променя начина, по който
компаниите увеличават капитала си. Crowdfunding дава възможност на стартиращите
компании да стартират своите проекти и да продават продуктите си онлайн, с малко
разходи.
2.2. Initial Coin Offering (ICO) – Стандартът ERC-20 стана популярен сред
компаниите за краудфандинг, които работят по случаите на първоначално предлагане
на монети (ICO) поради простотата на внедряването, заедно с потенциала за съвместимост с други стандарти на Ethereum. Сред най-успешните ERC20 маркери за продажби са EOS, TRN, Tezos и Filecoin.[1]
ICO се разглежда като алтернативна, но различна форма на краудфандинг. Това
е нова стъпка в развитието на краудфандинг, но има същата цел като краудфандинг –
набиране на средства за някой проект в началния етап. ICO е инструмент за набиране
на средства, който търгува с токени в замяна на криптовалути. Много стартиращи
компании имат ICO за набиране на средства и за избягване на стандартния процес на
набиране на капитал чрез банки.
2.3. Достъпност – повечето проекти за краудфандинг са ограничени до определен регион или страна, която е местна за хората включени в проекта. От друга страна,
ICOs са по-глобални и достъпността им е по-широка. Има място за хора от цял свят.
Освен това, ICOs са по-рекламирани в социалните медии и все повече хора знаят за
тях в сравнение с краудфандинг.
2.4. Продукт – основната цел на проектите за краудфандинг е да спечелят достатъчно инвеститори, за да направят пускането на продуктите си успешни, а капиталът им да е достатъчно голям, за да произвежда обявените неща. ICO е по-скоро технология blockchain. Продуктите на ICO имат много опции, базирани на това, което
компанията се опитва да популяризира.[3]
2.5. Награди – хората, които участват в краудфандинг, не очакват награда, те
могат само да очакват признание. Някои компании, които стартират проекти за
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краудфандинг, дават на участниците проста награда, например тениска, за да кажат
„благодаря за приноса“. Или понякога участниците имат възможност предварително
да поръчат промотирания продукт, като награда за тяхното участие. От друга страна,
хората, които участват в ICO, получават токени в замяна на внесената им сума [4].
Някои от токените позволяват достъп до платформата и нейните услуги. Вместо да
използвате Bitcoin, Ethereum или кеш, вие използвате техните символи, за да плащате
за услуги, които конкретната ICO предлага. Някои хора разглеждат токените като
шанс да инвестират в нещо, чиято цена ще се покачи.
Заключение
Сега, след като знаете какво е ICO, имайте предвид, че ICOs са нови, което означава, че има много малко наредби. Така че, винаги трябва да бъдете внимателни при
избора на ICO, за да инвестирате. Изключително важно е да направите собствени
проучвания!
Трябва да разбирате създателите, които стоят зад ICO и пазара, на който ICO
влиза. Винаги проучвайте и обмисляйте способността им да изпълняват проекта в
срок и по бюджет. Научете повече за това, което планират да направят със средствата, които получават.
Приложение
Умният договор, който е създаден може да бъде използван благодарение на
портмонето MetaMask. За да бъде инсталирано трябва да влезе в Google Web Store
ако използвате Google Chrome:
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ПРОЕКТИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЕБ ПРОДУКТОВ
КАТАЛОГ
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Бургаски свободен университет

DESIGN AND OPTIMIZATION OF WEB PRODUCT CATALOG
Valentin Lazarov Radev
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Abstract: Разглеждат се основните подходи за представяне на данните. Представен
е процеса на проектиране и оптимизиране на база от данни, необходима за работата на уеб сайт за продуктов каталог, който може да бъде използван в различни
предметни области.
Key words: Проектиране на базата от данни, Модел на данните, Релация, Таблица,
Първичен и външен ключ.
Базата от данни (БД) е интегрирана съвкупност от данни. Това означава, че тя
съдържа данни за различни приложения (потребители), а не само за едно. Най-често
потребителят се интересува само от определена част от БД, като със своите приложни програми извлича и обработва данни, въвежда нови, обновява или отстранява
съществуващи данни в БД. Въпреки това различни приложни програми могат да
ползват едно и също подмножество от данни на БД.
Моделът на база данни определя логическата структура на базата и фундаментално определя по какъв начин данните да се съхраняват, организират и манипулират. Най-популярният пример за модел на база от данни е релационния модел, който
използва таблично-базиран формат.
Често срещаните логически модели на данни за бази от данни включват:
а) йерархичен модел – данните са представени под формата на дърво, съставено
от корен и възли (листа);
б) мрежови модел – данните са свързани в мрежа – graf;
в) релационен модел – данните се съхраняват във вид на релации, разглеждани
като таблици.
Понятието „обект“ се приема за първично т.е. няма точна дефиниция за обект.
Затова ще считаме, че обект е всичко, което съществува и може да бъде различавано.
Всеки обект притежава свойства, които го характеризират и отличават от останалите.
Прието е множеството от еднотипни обекти да се нарича клас от обекти, а свойствата, които характеризират класа от обекти – атрибути.
Различните атрибути могат да имат една и съща област. За всеки клас от обекти
може да бъде определен един или група от атрибути, които еднозначно идентифицират всеки обект от класа и се наричат ключ на класа от обекти. Всеки клас от обекти
съдържа само различни помежду си обекти.
276

ХX Конференция за СНТ

БСУ - Годишник, Том ХХХIХ, 2019

Основни елементи на съвременните база данни от релационен тип са: таблица –
съставена от колони и редове; запис – ред в таблицата; поле – колона в таблицата;
първичен ключ – поле или група от полета, което идентифицира еднозначно всеки
запис.
Работата с данните се улеснява, благодарение на няколко основни функции,
които притежава всяка програма за управление на БД: селекция – функция за избиране на редове от таблицата; проекция – функция за избиране на полета от таблицата;
обединение; разлика; декартово произведение.
Основните модели за изграждане на БД са йерархичен, мрежови и релационен.

а) йерархичен модел – данните са представени под формата на дърво, съставено
от корен и възли (листа). Йерархичния модел организира информацията като структурира повтарящите се групи в нея. Йерархичната БД се състои от подредено множество последователности или по-точно от множество екземпляри на един и същи
тип дърво. Използването им става чрез търсещ ключ на по-горно ниво.
Проектът за първата система за бази от данни е бил започнат с цел управление
на данните за програмата Аполо на НАСА. Данните в тази програма са били организирани йерархично, в съответствие с директорийната организация на данните във
файловите системи. С времето били забелязани редица проблеми, които възникват
при използването на данни организирани по този начин. Един от основните проблеми
е необходимостта от повтаряне на една и съща информация на различни нива. За това
в днешни дни този тип организация почти не се използва. Самата концепция за бази
данни възниква през 60-те години с реализацията на IMS, продукт на IBM, осигуряващ управлението на данни организирани в йерархии.
б) мрежови модел – данните са свързани в мрежа. Мрежовият модел е възникнал като мярка за справяне с проблемите на йерархичния модел. Той предоставя възможност за установяване на връзки от тип 1 към N между различните нива на йерархията. Връзките могат да съществуват без никакви ограничения. За да се открият определени данни в база организирана по този начин е необходимо да се познава целия
път на достъп до тях. Поради тази причина информационните системи използващи
мрежови бази са зависими от структурата на данните в тях. Мрежовият модел на
базите от данни е измислен от Чарлс Бейчман. През 1973 той получава награда на
Тюринг за този мрежови модел.
в) релационен модел – данните се съхраняват във вид на таблици или още
релации.
Целта на разработваната системата е изготвяне на мулти-домейнов, мултиезичен продуктов каталог, за представяне в интернет пространството на продукти на
фирма х.
Ограничения: Един продукт да излиза в един или няколко домейна, на един или
няколко езика, да има неограничени нива на под-категориите.
Част проектиране и оптимизиране на база данни.
Стъпки при проектирането и оптимизирането на базата данни.
1. Примерна схема на сайта.
2. Разположение на елементите на сайта
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Обект: продукт – по задание на възложител
• Домейн (1): неограничен брой
• Език (2): неограничен брой
• Меню (3): неограничен брой
• Категория (4): име и информация
• Име на продукта (5)
• Описание на продукта (5.1)
• Свързани продукти (5.2): към избрания неограничен брой
• Мнения (5.3): към избрания неограничен брой
• Долно меню(6)
Схема на разположението на данни по страницата:

Определяне на обектите:
Обект – продукт – задание на възложителя
- Име на продукта (1)
- Описание на продукта (2)
- Цена
- Промоционална цена
- Категория (3): име и информация
- Домейн (5): неограничен брой
- Език (6): неограничен брой
- Меню (7): неограничен брой
- Свързани продукти (8): към избрания неограничен брой
- Мнения (9): към избрания неограничен брой

Анализ спрямо схемата за сайта:
- Домейн
- Език
- Горно меню
- Категория
- Под категория
- Долно меню
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Извършва се предварителен анализ и структуриране на базата данни, на база
разработен собствен модел, който се използва още в самото начало при проектирането на БД, за онагледяване и създаване на първоначалните обекти „таблици“, което
обединява заданието и схемата на сайта.
В една таблица по определени критерии, по задание и схемата на сайта се изследва съществуването на даден обект /самостоятелен или обединен/ както и типа на
неговата характеристика.
Вследствие на това се образуват и първите разделения на таблиците в базата
данни.

Анализ за създаване на базата данни.
Нормализация на бази данни:
Нормализацията на данните се нарича процеса на разделяне на данните в множество свързани помежду си таблици. Оптимизацията на проекта на базата от данни
включва процеса на нормализация. Решенията, взети за структурата на таблиците,
могат да повлияят по-късно върху производителността и върху написването на програмите по време на процеса на разработване. Нормализацията на данните осигурява
организиране на данните по такъв начин, че:
 актуализирането на някой елемент от данните ще изисква в общия случай
действие само на едно място;
 изтриването на определен елемент от данните няма да доведе до нежелана
загуба на други данни.
Нормализацията се използва при проектирането на базата от данни, за да бъде
сигурно, че крайната база от данни изразява структурата, която минимизира дублирането на данните и в същото време избягва непълнотите и други аномалии в базата от
данни. Целта на нормализацията е да се декомпозират таблиците в по-малки таблици,
дефинирани така, че да се избегне излишно дублиране на данни. За да се получи
нормализация на данните, първо се достига до първа нормална форма (First Normal
Form – 1NF), след това до втора нормална форма (Second Normal Form – 2NF) и накрая до трета нормална форма (Third Normal Form – 3NF).
Първа нормална форма
Една таблица е в първа нормална форма, ако всяка колона има точно една стойност за всеки ред, а не списък от стойности. Първата нормална форма изисква всички
стойности на данните да бъдат атомарни (т.нар. принцип за неделимост).
Втора нормална форма
Една таблица е във втора нормална форма, ако тя е в първа нормална форма и
всяка колона, която не е част от ключа (т.е. не е ключова колона), зависи от първичния ключ (който може да е съставен) и не зависи от някое подмножество на първичния ключ.
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Трета нормална форма
Една таблица е в трета нормална форма, ако тя е във втора нормална форма и
всяка колона, която не е част от ключ, не зависи от нищо друго, а само от ключа.
Основните предимства от нормализацията на данните са:
 данните заемат по-малко място за съхраняване;
 по-бързо се изпълняват актуализациите на данните;
 по-лесно се въвеждат нови данни;
 намалява се наличието на несъгласуваност и противоречивост на данните;
 ясно се дефинират релационните връзки между данните в таблиците;
 получава се гъвкава структура, която позволява лесно разширяване чрез
добавяне на нови колони и/или таблици.
Допълнителна нормализация
Допълнителните нормални форми Boyce/Codd и четвърта нормална форма се
прилагат в специални и рядко срещани случаи.
Boyce/Codd нормална форма (Boyce/Codd Normal Form – BCNF) е по-скоро едно
усъвършенстване на 3NF, което е предназначено за ситуациите, които възникват,
когато има няколко възможности за ключа.
С цел функционалност и за да не се повтаря вече налична информация, са предвидени атрибути от тип int за primary key.
На база поставеното задание от възложителя и схемата на сайта, се оформиха
следните обекти с определени атрибути:
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Анализ на създадените обекти и атрибутите им:
Обект – Domain: С цел информацията да не се дублира в останалите обекти е
предвиден primary key / DID. Добавяне и към двата атрибута NOT NULL.
Домейните са с уникални имена, няма възможност за повторение:
основен – domain.com
допълнителни – domain1.com, domain2.com, domain3.com и тн.
Обект – Lang: С цел информацията да не се дублира в останалите обекти е
предвиден primary key / LID. Добавяне и към двата атрибута NOT NULL.
основен език Български – bg
допълнителни езици – Руский (ru), English (en), Ελληνικά (gr) и други.
Няма предпоставки за дублиране на данните.
Обект – Category: С цел информацията да не се дублира в останалите обекти е
предвиден primary key / CID. Връзките към двата обекта Domain и Lang, не трябва да
са празни – добавяне към атрибутите на всички останали свързани обекти към тях
NOT NULL.
Добавяне към атрибута CName – NOT NULL UNIQUE.
Обект – TopMenu: При разглеждане на Диаграма 1, се
вижда че таблицата е почти идентична с BottomMenu.
Възможно е да се дублира името на менюто ?
Добавяне към атрибута МName – NOT NULL
UNIQUE.
С добавянето на нов атрибут: MPosition char(1)
стойност по подразбиране 0, двете таблици могат да се
обединят в една във вида:
Възможно е да се дублира името на продукта ?
Добавяне към атрибута PName – NOT NULL UNIQUE.
Основен проблем: PComment – Text ?
В атрибута RPRID type: text се съхраняват всички
PRID-та на свързаните продукти.
PComment/коментари/ – към един продукт може
да има много коментари.
Решение създаване на нов обект Comment със
следните атрибути:
В атрибута CPRID се съхраняват PRID-та на свързаните продукти. Като за всеки коментар се създава нов
запис.
PPrice/цена и промо цена/ – към един продукт може
да има една цена и една промоционална цена.
Решение създаване на нов обект Price със следните
атрибути:
Основен проблем при всички обекти /без Domain, Lang, както и новосъздадените Related и Comment, които са в първа нормална форма/ е връзката им към два
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обекта. За да избегнем голямата повторяемост на данните, преминаваме към нормализация на обектите.
Нормализирани обекти, към този момент на проектиране:

Обекти за нормализация в първа НФ:
Обекти за декомпозиране /в червено/ и създаване на по-малки релационни схеми

Изпълнени са следните условия:





Данните са в табличен вид;
Полетата в редовете са с атомарни (неделими) стойности;
Няма повторения на данните в рамките на един ред;
Дефиниран е първичен ключ за всяка таблица;

Обектите не могат да се нормализират повече във втора и трета НФ.
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Заключение:
Разработената база от данни може да бъде реализирана на различни Системи за
управление на база данни от релационен тип.
С малки модификации може да се разработи уеб сайт в различни области.
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